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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά
αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Με το πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού,
επιχειρείται η άρση των γραφειοκρατικών εμποδίων και άλλων δυσλειτουργιών που
αποτελούσαν ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του σημαντικού αυτού τομέα
του ελληνικού τουρισμού, και της ελληνικής οικονομίας γενικότερα.
Με το δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου, επιδιώκεται η προώθηση ρυθμίσεων
αναπτυξιακού χαρακτήρα για την τόνωση των τουριστικών επενδύσεων. Συγκεκριμένα
προωθείται η εναρμόνιση του υφιστάμενου πλαισίου των Περιοχών Ολοκληρωμένης
Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α) με το νέο σύστημα σχεδιασμού του χωροταξικού νόμου
4447/2016 προς αποφυγή τυχόν αμφισβητήσεων και ασαφειών που παρατηρούνται στην
πράξη, αλλά και ο γενικότερος εκσυγχρονισμός του πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των
Π.Ο.Τ.Α. Επίσης, επιδιώκεται η βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των τουριστικών λιμενικών
εγκαταστάσεων αλλά και του πολεοδομικού πλαισίου που διέπει τις τουριστικές
εγκαταστάσεις.
Με το τρίτο μέρος του σχεδίου νόμου, εισάγεται στην τουριστική νομοθεσία, όπου υπήρχε
κενό έως σήμερα, ο όρος glamping, μέσω σήματος πιστοποίησης που απονέμεται από το
Υπουργείο Τουρισμού. Πρόκειται για μία νέα τάση στην παροχή καταλύματος, που
συνίσταται στην προσφορά μιας πολυτελούς εμπειρίας διαμονής κοντά στη φύση, σε
διαφοροποιημένους τύπους διαμονής που δημιουργούνται από υλικά φιλικά προς τη φύση.
1.2 Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποσοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Με το πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου επιδιώκεται η βελτίωση του υπάρχοντος θεσμικού
πλαισίου για τις καταδύσεις αναψυχής στην χώρα με την εισαγωγή νέων ρυθμίσεων που
αποσκοπούν στην ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού μέσω της προστασίας και
ανάδειξης και αξιοποίησης του φυσικού και πολιτιστικού υποθαλάσσιου περιβάλλοντος και
την προώθηση νέων τουριστικών προϊόντων. Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες
για την προώθηση εν γένει του καταδυτικού τουρισμού και συνίστανται στην κατάργηση
γραφειοκρατικών εμποδίων και υπέρμετρων περιορισμών που λειτουργούσαν ανασταλτικά
στην ανάπτυξη του κλάδου.
Στο δεύτερο μέρος του σχεδίου νόμου εισάγονται ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα που
αφορούν στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου και στην επικαιροποίηση της νομοθεσίας για τις
Περιοχές Οργανωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α). Περιλαμβάνονται επίσης,
ρυθμίσεις για τις τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο πλαίσιο της
διευκόλυνσης των σχετικών διαδικασιών και της ενίσχυσης της τουριστικής επενδυτικής
δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή ειδικών ρυθμίσεων που
σχετίζονται με την πολεοδομική ενοποίηση ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις για την
κάλυψη κενών και ασαφειών που υπάρχουν στη νομοθεσία αλλά και ρυθμίσεις για
τουριστικές εγκαταστάσεις σε εκτάσεις μικτού χαρακτήρα.
Στο τρίτο μέρος του σχεδίου νόμου εισάγεται το glamping, μία τάση που ευδοκιμεί ήδη
αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και προσφέρει έναν νέο τύπο διαμονής που συνδυάζει
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πολυτέλεια και αμεσότερη επαφή με τη φύση. Κρίνεται λοιπόν αναγκαία η εισαγωγή του
glamping στην ελληνική τουριστική νομοθεσία προκειμένου να ανταποκριθεί στις
σύγχρονες τάσεις της προσφοράς τουριστικών καταλυμάτων, και η εισαγωγή αυτή
πραγματοποιείται μέσω της πρόβλεψης για σήμα πιστοποίησης glamping, ταυτόχρονα με
τη διαδικασία χορήγησής του και άλλες λεπτομέρειες.
1.3 Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα
και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο
της επιρροής
Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις του παρόντος σχεδίου νόμου που αφορούν στην ανάπτυξη του
καταδυτικού Τουρισμού θα επηρεάσουν άμεσα τους παρόχους καταδυτικών υπηρεσιών
αναψυχής καθώς αναμένεται αύξηση των πελατών -τουριστών στη χώρα. Παράλληλα,
αναμένεται να επηρεαστούν θετικά στο σύνολό τους οι τοπικές οικονομίες/κοινωνίες που
γειτνιάζουν με καταδυτικά αξιοθέατα.
Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα που αφορούν στη λειτουργία των
Π.Ο.Τ.Α. θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της ευελιξίας της επιχειρηματικής τους λειτουργίας.
Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις για τους τουριστικούς λιμένες και οι λοιπές ρυθμίσεις
αναπτυξιακού χαρακτήρα που αφορούν τουριστικές εγκαταστάσεις, στοχεύουν στην
απλούστευση των διαδικασιών με στόχο την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας
και την βελτίωση του παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος.
Με τις ρυθμίσεις για το glamping προσφέρεται στους τουρίστες ένας διαφοροποιημένος
τύπος διαμονής, εγγύτερα στη φύση. Οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που θα
αποκτήσουν το σήμα glamping θα διαφοροποιηθούν στην τουριστική αγορά και θα
προσφέρουν αναγνωρίσιμο, ξεχωριστό τουριστικό προϊόν.
2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
Ο ν. 3409/2005 «Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις» ρυθμίζει ζητήματα που
σχετίζονται με την άσκηση υποβρύχιας δραστηριότητας στη θάλασσα με αναπνευστικές
συσκευές χάριν αναψυχής. Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του
θεσμικού πλαισίου και η κατάργηση γραφειοκρατικών εμποδίων που δυσχέραιναν την
ανάπτυξη του κλάδου. Στις νέες ρυθμίσεις προβλέπεται κατηγοριοποίηση των αξιοθέατων
καταδυτικού τουρισμού στη χώρα που μπορούν να λειτουργήσουν ως πόλοι έλξης
τουριστών με στόχο την ανάδειξη νέων τουριστικών προϊόντων.
Αναφορικά με τις ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, οι εισαγόμενες ρυθμίσεις αφορούν
κατ’ αρχάς στον εκσυγχρονισμό του ισχύοντος πλαισίου των Π.Ο.Τ.Α. προκειμένου να
αποφευχθούν αντιφάσεις με άλλες διατάξεις όπως είναι για παράδειγμα οι διατάξεις του
ν.4447/2016 για το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο. Θέματα αφορώντα στην πολεοδομική ενοποίηση
ακινήτων σε τουριστικές εγκαταστάσεις ρυθμίζονται ειδικώς. Ομοίως και ζητήματα που
συνδέονται με τουριστικές εγκαταστάσεις σε εκτάσεις μικτού χαρακτήρα. Επίσης, με τις
εισαγόμενες ρυθμίσεις για τις τουριστικές λιμενικές εγκαταστάσεις συμπληρώνεται το
υπάρχον θεσμικό πλαίσιο με στόχο την απλοποίηση της διοικητικής διαδικασίας και τη
διευκόλυνση της τουριστικής επενδυτικής δραστηριότητας.
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Τέλος, εισάγεται για πρώτη φορά στην ελληνική τουριστική νομοθεσία ο όρος glamping,
ένας νέος τύπος διαμονής και περιγράφεται η διαδικασία χορήγησης Σήματος Glamping
(σήμα πιστοποίησης) σε όσα τουριστικά καταλύματα πληρούν τις αντίστοιχες
προϋποθέσεις.
2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
Το glamping ως νέα τουριστική πρόταση εμφανίστηκε για πρώτη φορά στην Αυστραλία και
στην Αμερική, σύντομα όμως υιοθέτησαν τη νέα τάση και πολλά κράτη στην Ευρώπη. Το
glamping ως εναλλακτικός τρόπος διαμονής είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στη Μ. Βρετανία και
υπάρχει στο διαδίκτυο διαθέσιμος οδηγός για τους διαφορετικούς τύπους καταλυμάτων
glamping από την Ένωση Glamping (The Glamping Association's Legislative Essentials for
Glamping Accommodation Lodgings (LEGAL) Guide (Glamping Association Guide).
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να
εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και
περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την
εφαρμογή της
Κανονιστικές πράξεις:
Άρθρο 6 παρ.5 : Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού και
Τουρισμού ορίζονται συγκεκριμένα τυπικά ή άλλα προσόντα του προσωπικού, τα
δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την απόδειξη της συνδρομής τους, η διαδικασία
υποβολής και οι αρμόδιες αρχές υποβολής των δικαιολογητικών και κάθε άλλο σχετικό
θέμα.
Άρθρο 30: Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού δύνανται να ορίζονται επιμέρους όροι
και προϋποθέσεις για τη λειτουργική ενοποίηση του προηγούμενου εδαφίου.
Άρθρο 42 παρ. 1: Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται η μορφή και ο
τύπος του Σήματος Glamping, η μορφή της Έκθεσης Ελέγχου και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση δύνανται να προσδιορίζονται και επιμέρους τεχνικά ή
άλλα χαρακτηριστικά ή παρεχόμενες υπηρεσίες glamping για την πιστοποίηση των
τουριστικών καταλυμάτων.
Άρθρο 43 παρ. 5: Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Υγείας καθορίζεται η
εκπαίδευση του ναυαγοσώστη πισίνας, η διαδικασία εξέτασης των υποψηφίων
ναυαγοσωστών πισίνας, η συγκρότηση της επιτροπής εξετάσεων, οι υποχρεώσεις φορέων
διαχείρισης καταλυμάτων, περιλαμβανομένου του περιεχομένου του φαρμακείου που
οφείλουν να διαθέτουν, οι κυρώσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Άρθρο 50: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Τουρισμού και Ψηφιακής
Διακυβέρνησης εξειδικεύονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και λειτουργίας
των συστημάτων τηλεϊατρικής του προηγούμενου εδαφίου, προσδιορίζονται οι ελάχιστες
αναγκαίες τεχνολογικές απαιτήσεις για την ασφαλή και σύμφωνη με τη νομοθεσία περί
προστασίας προσωπικών δεδομένων λειτουργία τους, καθορίζεται ο ελάχιστος αναγκαίος
συνοδός τεχνολογικός εξοπλισμός για τη λειτουργία των αναφερόμενων ιατρείων και την
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παροχή υπηρεσιών τηλεϊατρικής στους ανωτέρω τομείς, καθώς και κάθε συναφής προς τα
ανωτέρω λεπτομέρεια.
Άρθρο 52: Με Απόφαση Υπουργού Τουρισμού καταρτίζεται Κανονισμός σχέσεων παρόχων
τουριστικού καταλύματος και πελατών. Με την ίδια Απόφαση καθορίζονται τα δικαιώματα
και οι υποχρεώσεις των παρόχων τουριστικού καταλύματος και των πελατών τους, καθώς
επίσης οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης του Κανονισμού και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.
Άρθρο 54 παρ. 1: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού και Παιδείας και
Θρησκευμάτων εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου
Τουρισμού με τον οποίο ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των ΙΕΚ, και ιδίως
θέματα που αφορούν την οργάνωση της σπουδαστικής ζωής, την έναρξη και λήξη του
έτους κατάρτισης, τον τρόπο και τη διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών, τον τρόπο και
τη διαδικασία των εξετάσεων, τον τρόπο βαθμολογίας, τα όρια των απουσιών, τους
χορηγούμενους τίτλους, τα τηρούμενα έντυπα, τις επιβαλλόμενες κυρώσεις καθώς και κάθε
άλλο θέμα που αφορά την φοίτηση στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. Με
όμοια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την εισαγωγή
καταρτιζομένων στα ΙΕΚ αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και
Τουρισμού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης
σπουδαστών και καταρτιζομένων των Σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού και
ιδίως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των πρακτικά ασκουμένων και των εργοδοτών, οι
όροι απασχόλησης, η διαδικασία τοποθέτησης τους σε επιχειρήσεις, η διαδικασία
εποπτείας καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετικά με την πρακτική άσκηση των
σπουδαστών και καταρτιζομένων των Σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού.
Άρθρο 57 παρ.1: Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού και του κατά
περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Εθνικής
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, εκδίδονται
ειδικά πρωτόκολλα υγειονομικού περιεχομένου βάσει των οποίων λειτουργούν οι
τουριστικές επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) κατά
παρέκκλιση των ισχυόντων όρων λειτουργίας τους. Εντός της κοινής απόφασης του
προηγούμενου εδαφίου ορίζονται οι ειδικοί όροι λειτουργίας των τουριστικών
επιχειρήσεων βάσει των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, το χρονικό
διάστημα ισχύος των όρων των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου, καθώς
και το πεδίο εφαρμογής των ειδικών πρωτοκόλλων υγειονομικού περιεχομένου.

3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη
ρύθμιση
Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν το σύνολο των τουριστικών επιχειρήσεων.
Ενδεικτικά, επηρεάζονται από τη ρύθμιση τα τουριστικά καταλύματα (ξενοδοχεία, κάμπινγκ,
επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων, ξενοδοχεία
συνιδιοκτησίας), τα τουριστικά γραφεία, οι εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής.
Οι εν λόγω ρυθμίσεις αφορούν επίσης τους φορείς ίδρυσης και εκμετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α.,
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τους φορείς διαχείρισης τουριστικών λιμένων, αλλά και τους Παρόχους Καταδυτικών
Υπηρεσιών Αναψυχής.
3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις επιδιώκεται σε επίπεδο διοικητικής διαδικασίας η
απλούστευση των διαδικασιών, η απαλοιφή γραφειοκρατικών εμποδίων και η κάλυψη
τυχόν κενών και ασαφειών στην υφιστάμενη νομοθεσία. Μέσω δε των προτεινόμενων
ρυθμίσεων σκοπείται η ενίσχυση της τουριστικής επενδυτικής δραστηριότητας, η
αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με την ανάδειξη νέων
προϊόντων, η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και η αύξηση της επισκεψιμότητας. Οι
ρυθμίσεις που αφορούν στην επικαιροποίηση του πλαισίου για τις Περιοχές
Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης αποσκοπούν στην ευελιξία της επιχειρηματικής
τους λειτουργίας. Τέλος, το glamping θα επιφέρει αλλαγές στη δομή της αγοράς, καθώς
προσφέρεται πλέον στους τουρίστες ένας νέος τύπος διαμονής που συνδυάζει πολυτέλεια
και εγγύτητα στη φύση.
3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
Δεν αντιστοιχεί
3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
Αναφορικά με τις διατάξεις του πρώτου μέρους του παρόντος σχεδίου νόμου για την
ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα, η σύσταση για πρώτη φορά ενός
συμβουλευτικού διυπουργικού οργάνου, που είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση των
εξελίξεων στον κλάδο και επιφορτισμένο με τον σχεδιασμό της Εθνικής Στρατηγικής για την
ανάπτυξή του μέσω της προώθησης των κατάλληλων δράσεων αναμένεται να επηρεάσει
θετικά το μάρκετινγκ των επιχειρήσεων του κλάδου.
Αναφορικά με τις διατάξεις για το glamping, τα τουριστικά καταλύματα που θα θελήσουν να
διαφοροποιηθούν από τον κλασικό τύπο διαμονής και να αποκτήσουν το σήμα
πιστοποίησης glamping αφενός θα πρέπει να πληρούν τις ποιοτικές και λειτουργικές
προδιαγραφές glamping και αφετέρου να διαμορφώσουν ένα κατάλληλο μείγμα μάρκετινγκ
προκειμένου να απευθυνθούν σε ένα κοινό που δεν είναι ακόμα εξοικειωμένο με αυτού του
είδους τα καταλύματα.
3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις εντάσσονται σε μια σειρά νομοθετικών πρωτοβουλιών που
στοχεύουν στην επικαιροποίηση του υφιστάμενου πλαισίου προκειμένου να ανταποκριθεί
στις εξελίξεις και στις ανάγκες της σύγχρονης τουριστικής αγοράς. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις
δεν προκύπτουν περαιτέρω διοικητικά βάρη. Αντίθετα, με τον εκσυγχρονισμό του
νομοθετικού πλαισίου και την κάλυψη των ασαφειών, αναμένεται να αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητά τους στο ελληνικό αλλά και το ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι.
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3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
Για το μέρος που αφορά τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου του καταδυτικού τουρισμού και
ειδικά της λειτουργίας των καταδυτικών πάρκων, αφαιρείται σημαντικό διοικητικό βάρος,
καθώς ελαφρύνεται η διοικητική διαδικασία για την παραχώρηση θαλάσσιας περιοχής και
τον χαρακτηρισμό της ως καταδυτικό πάρκο. Ενδεικτικά αναφέρεται πως, ενώ για τον
χαρακτηρισμό περιοχής ως καταδυτικό πάρκο απαιτείτο η συνυπογραφή έξι Υπουργών, με
το νέο θεσμικό πλαίσιο απαιτείται η σύμπραξη μόλις δύο Υπουργείων (και εισήγηση των
λοιπών). Κατά πολύ ελαφρύνεται επίσης και η διοικητική διαδικασία για πληθώρα θεμάτων
που αφορούν σε λειτουργικά θέματα των ΠΟΤΑ∙ ενδεικτικά, για τροποποίηση στην
μεταβολή του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης ενώ έως σήμερα απαιτείτο η έκδοση
προεδρικού διατάγματος, τώρα απαιτείται έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Με την
δημοσίευση δε του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’
133), οι ατομικές διοικητικές πράξεις δεν εκδίδονται (υπό προϋποθέσεις) πλέον από τους
Υπουργούς, αλλά από τους Προϊσταμένους των οικείων Γενικών Διευθύνσεων.
3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Σχετικά με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις που αφορούν την ανάπτυξη του καταδυτικού
τουρισμού δεν προκύπτει κάποιο κόστος ή διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις του
κλάδου.
Αναφορικά με τις διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, δεν προκύπτει κόστος για τους
Φορείς ίδρυσης και εκμετάλλευσης Π.Ο.Τ.Α. Το ίδιο ισχύει και για τις ρυθμίσεις που
αφορούν τους τουριστικούς λιμένες.
Σχετικά με την πιστοποίηση glamping από τουριστικά καταλύματα που πληρούν τις
ποιοτικές και λειτουργικές προδιαγραφές, το κόστος ανέρχεται στα 100 ευρώ (παράβολο
υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου).
Τα οφέλη από την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού στη χώρα μας είναι ο
εμπλουτισμός του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος, η επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου, η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης και η τόνωση της οικονομίας των
παράκτιων αλλά και ευρύτερων περιοχών.
Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από τις διατάξεις αναπτυξιακού χαρακτήρα
στοχεύουν στη μείωση της γραφειοκρατίας, την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών
και την ενίσχυση της επιχειρηματικής ευελιξίας των Φορέων ίδρυσης και εκμετάλλευσης
των Π.Ο.Τ.Α., με εμφανή αποτελέσματα στη συνέχεια στην κερδοφορία των επιχειρήσεων
και συνεπώς στην ποιότητα του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.
Τα οφέλη από την εισαγωγή διατάξεων για το glamping στην ελληνική τουριστική
νομοθεσία, είναι ο εμπλουτισμός και η διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού
προϊόντος που θα απευθύνεται σε νέες niche αγορές. Οι τουριστικές επιχειρήσεις που θα
δραστηριοποιηθούν στην προσφορά αυτού του προϊόντος αναλαμβάνουν το κόστος της
πιστοποίησής τους που περιλαμβάνει την αμοιβή του διαπιστευμένου προς τούτο φορέα
πιστοποίησης, παράβολο υπέρ Δημοσίου και μελέτη με την οποία παρουσιάζεται συνοπτικά
και με όρους πλήρωσης των ποιοτικών κριτηρίων glamping το επιχειρηματικό τους σχέδιο.
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3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Το νομοσχέδιο συνοδεύεται από αναλυτική εισήγηση της Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών αναφορικά με το αν οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
προκαλούν δαπάνη, έσοδα ή απώλεια εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική
οικονομία
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου αναμένονται θετικές
συνέπειες στην εθνική οικονομία, μέσω της μείωσης της γραφειοκρατίας, της επιτάχυνσης
των διοικητικών διαδικασιών, της εισαγωγής ενός νέου, καινοτόμου προϊόντος, τα οποία
συνολικά θα έχουν ευεργετικές επιδράσεις στην οικονομία της χώρας μας. Το γεγονός ότι
για την προσφορά του νέου αυτού προϊόντος απαιτείται προηγούμενη πιστοποίηση των
τουριστικών καταλυμάτων από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς πιστοποίησης,
διευρύνει τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα και συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων
απασχόλησης.
4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία
γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη ομάδες,
όπως ιδίως ΑμΕΑ (άτομα με αναπηρία), μονογονεϊκές οικογένειες, πρόσφυγες κ.λπ..
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας
και εμπλουτισμό του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Επίσης, με την ανάπτυξη του
καταδυτικού τουρισμού θα ενισχυθούν οι παράκτιες τοπικές κοινωνίες, θα αυξηθεί η
ανταγωνιστικότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και θα δημιουργηθούν νέες θέσεις
απασχόλησης.
4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα
που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
Δεν υπάρχουν στατιστικά δεδομένα για τους τομείς και τις κοινωνικές ομάδες που
επηρεάζονται από τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.
4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για
τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αναβαθμίζεται η ποιότητα του τουριστικού προϊόντος,
επιμηκύνεται η τουριστική περίοδος, δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης και
ενισχύονται οι τοπικές οικονομίες.
4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση
των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
Ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου, η κατάργηση γραφειοκρατικών αγκυλώσεων και
η επίλυση νομοθετικών κενών και ασαφειών αναμένεται να επιφέρουν σημαντικά οφέλη
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τόσο στις επιχειρήσεις του τουριστικού τομέα όσο και στους πολίτες, οι οποίοι θα μπορούν
να απολαμβάνουν υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών και αναβαθμισμένο τουριστικό προϊόν.
4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις
διοικητικές διαδικασίες
Οι διατάξεις που αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία των καταδυτικών πάρκων, στο
πλαίσιο λειτουργίας στις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης και τους
τουριστικούς λιμένες, και όσες αφορούν στη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων
αποσκοπούν στην κάλυψη κενών και στην επίλυση τυχόν αμφισβητήσεων/ασαφειών που
υπήρχαν έως τώρα στον κλάδο.

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του
περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού εισήχθησαν
υπό το πρίσμα της προστασίας του θαλάσσιου και ενάλιου πολιτιστικού περιβάλλοντος. Για
τον λόγο αυτό τα μέτρα προστασίας είναι ιδιαίτερα αυξημένα ενώ αντίστοιχα προβλέπονται
κυρώσεις για τους παραβάτες. Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις για τις Περιοχές Ολοκληρωμένης
Τουριστικής Ανάπτυξης, την εκτός σχεδίου δόμηση, τις διατάξεις για τους τουριστικούς
λιμένες αλλά και τις λοιπές διατάξεις του νομοσχεδίου, οι ρυθμίσεις έχουν ως στόχο την
επικαιροποίηση της νομοθεσίας. Εν συνόλω, αναμένονται οι συνέπειες στο περιβάλλον να
είναι θετικές.
5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει).
Δεν υπάρχει.
6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
Με τις ρυθμίσεις του πρώτου μέρους του παρόντος σχεδίου νόμου απλοποιείται η
ιδιαίτερα μεγάλη και χρονοβόρα διαδικασία που ίσχυε έως τώρα για τον χαρακτηρισμό μιας
θαλάσσιας περιοχής με τον αντίστοιχο πυθμένα της ως καταδυτικό πάρκο και απαιτούσε
την συνυπογραφή έξι συναρμόδιων Υπουργών. Με την εισαγόμενη ρύθμιση τα καταδυτικά
πάρκα ιδρύονται με σύμπραξη των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
Οικονομικών και εισηγήσεις των λοιπών συναρμόδιων Υπουργείων. Όσον αφορά τις
ρυθμίσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα, μειώνονται τα κατ’ εξουσιοδότηση προεδρικά
διατάγματα που απαιτούν περισσότερο χρόνο και αντικαθίστανται από Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις με σκοπό την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της
αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της
Δημόσιας Διοίκησης
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Κύριες συνέπειες των εισαγόμενων ρυθμίσεων είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η
διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας των επιχειρήσεων με σαφείς κανόνες, επιλύοντας
σημαντικές ερμηνευτικές δυσχέρειες του υφιστάμενου πλαισίου.
6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο
απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
Δεν υφίστανται.
7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως
εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση
Οι ρυθμίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο των άρθρων 5 (ελεύθερη ανάπτυξη της
προσωπικότητας, προσωπική ελευθερία), 24 (προστασία του Περιβάλλοντος) του
Συντάγματος.
7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου
Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
Ο θεσμός των Περιοχών Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) που ρυθμίζεται
κυρίως από τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.2545/1997 (Α’ 254) «Βιομηχανικές και
Επιχειρηματικές Περιοχές κλπ» όπως ισχύει, και αφορά θέματα χωροταξικού σχεδιασμού
όπως επίσης και οι επεμβάσεις εν γένει σε δάση και δημόσιες εκτάσεις βάσει του ν.
998/1979 έχει απασχολήσει κατά καιρούς το Συμβούλιο της Επικρατείας και έχουν εκδοθεί
αντίστοιχες αποφάσεις.
7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού
δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν
νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Η Ελλάδα έχει κυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και
της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους της XI της Σύμβασης (άρθρο 149) με
τον ν. 2321/1995 (Α' 136). Επίσης, έχει κυρώσει με τον ν. 1127/1981 (Α' 32) την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση του Λονδίνου 1969 για την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (άρθρο 2)
και με τον ν. 3378/2005 έχει κυρώσει την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της
αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη), άρθρο 2, ii. Σε επίπεδο ενωσιακού δικαίου,
ισχύει ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 15ης Μαΐου 2014 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.2328/2003 , (ΕΚ) αριθ. 861/2006, (ΕΚ)
αριθ. 1198/2006 και (ΕΚ) αριθ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1255/2011 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου [Τίτλος VI, Άρθρα 81-82].
7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Δεν αντιστοιχεί.
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8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την
προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους
συναρμοδιότητας
Συναρμόδια Υπουργεία για τις εισαγόμενες ρυθμίσεις λόγω αντικειμένου είναι το
Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Εθνικής
Άμυνας, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το Υπουργείο
Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων.
8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του
επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
Οι οργανικές μονάδες του Υπουργείου Τουρισμού με τις οποίες υπήρξε συνεργασία είναι η
Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, η Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων, η Διεύθυνση
Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών, η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού.
8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Οι υπηρεσίες του Υπουργείου που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των αντίστοιχων
διατάξεων είναι η Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων, η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ), η Διεύθυνση Χωρικού Σχεδιασμού και
Υποδομών, οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού.
8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και
την οικονομοτεχνική μελέτη
Έχει καταργηθεί
9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη
της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
Για τη νομοτεχνική επεξεργασία του νομοσχεδίου τηρήθηκαν οι νομοτεχνικές αρχές της
καλής νομοθέτησης και οι κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν αποτυπωθεί σε σχετικά
εγχειρίδια με απώτερο στόχο την πληρότητα, τη σαφήνεια και την απλότητα των
εισαγόμενων ρυθμίσεων. Υπήρξε επίσης μέριμνα για περιορισμένο αριθμό
εξουσιοδοτήσεων προς την κεντρική εξουσία για έκδοση προεδρικών διαταγμάτων και
κανονιστικών αποφάσεων με τη ρύθμιση της πλειονότητας των ζητημάτων απευθείας στον
νόμο.
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9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη
ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την
προτεινόμενη
Επισυνάπτεται πίνακας τροποποιούμενων και καταργούμενων διατάξεων.
9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην
έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις έχουν ως στόχο την απλούστευση διαδικασιών, την
επικαιροποίηση της νομοθεσίας και την επίλυση σημαντικών ερμηνευτικών δυσχερειών
μέσω της αναμόρφωσης του πλαισίου προκειμένου να καταστούν οι επιμέρους ρυθμίσεις
σαφείς και λειτουργικές.
9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως
υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
Δεν υφίστανται.
10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα
μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση
Το σχέδιο νόμου τέθηκε σε διαβούλευση για περίοδο 14 ημερών, και συγκεκριμένα από 24
Φεβρουαρίου 2020 έως και 9 Μαρτίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας http://opengov.gr, όπου
έγινε πρόσκληση στους κοινωνικούς εταίρους (τουριστικές και άλλες επιχειρήσεις, πολίτες,
τουρίστες, συναρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες) και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει
καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις. Υποβλήθηκαν συνολικά
767 σχόλια, τα οποία έτυχαν επεξεργασίας στο σύνολό τους και συνέβαλαν στην τελική
μορφή του κειμένου του νομοσχεδίου. Στην έκθεση διαβούλευσης παρουσιάζονται
αναλυτικά τα συμμετέχοντα στη διαβούλευση ενδιαφερόμενα μέρη.
10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους
συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
Η δημόσια διαβούλευση διήρκησε δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τις επιταγές του ν.
4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των
κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133). Επελέγη η επίσημη
ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης, ως το πλέον έγκυρο και αναγνωρίσιμο μέσο
υποβολής σχολίων σε σχέδια νόμου της κυβέρνησης.
10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά
τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή
επιμέρους θεμάτων της
Επισυνάπτεται έκθεση διαβούλευσης.
10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Τα ζητήματα που ρυθμίζονται με τις επίμαχες διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου έχουν
αποτελέσει αντικείμενο ευρείας συζήτησης μεταξύ των υπηρεσιών του Υπουργείου, των
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φορέων του κλάδου που επηρεάζονται από τις νέες ρυθμίσεις και άλλων συναρμόδιων
Υπουργείων. Η συζήτηση θα ολοκληρωθεί από την τελική ψήφιση του νομοσχεδίου.
Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει
κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου
Στο τέταρτο μέρος του νομοσχεδίου εισάγονται διατάξεις που αφορούν τον αιγιαλό και την
παραλία. Με τις προτεινόμενες διατάξεις ο νομοθέτης καλείται να επιλύσει ορισμένα
ζητήματα, τα οποία έχουν άμεσο αντίκτυπο στην αναπτυξιακή και οικονομική πολιτική της
χώρας, στο περιβάλλον αλλά και στην ίδια την κοινωνία. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η
προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος τίθενται σε συνεχή διάλογο μεταξύ
τους, ώστε να εξευρίσκονται πάντοτε οι ορθές λύσεις στα θέματα που αφορούν τον αιγιαλό,
για την αέναη διατήρηση του αγαθού αυτού, που συνιστά ταυτόχρονα κεφαλαιώδες
στοιχείο τόσο της φυσικής ομορφιάς όσο και της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας της
χώρας μας.
Επιπλέον, στο τέταρτο μέρος του παρόντος σχεδίου νόμου, στις λοιπές διατάξεις,
εισάγονται ρυθμίσεις που ενισχύουν τη δημόσια ασφάλεια και εμπιστοσύνη στην πολιτεία
για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων (υποχρέωση ύπαρξης
ναυαγοσώστη πισίνας, υπό προϋποθέσεις). Επίσης, εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τις
επιχειρήσεις Ενοικιαζόμενων Επιπλωμένων Δωματίων – Διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) με τις
οποίες επιδιώκεται να αμβλυνθεί το φαινόμενο της κατάταξης δύο ταχυτήτων που
παρατηρείται στα καταλύματα της υποπερίπτωσης γγ’ της περίπτωσης β’ της παρ.2 του
άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α’ 155), πολλά εκ των οποίων υφίστανται και λειτουργούν επί τη
βάσει διαφορετικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών. Απώτερος στόχος είναι η
προσαρμογή των ως άνω καταλυμάτων στις διατάξεις που ορίζουν οι ισχύουσες τεχνικές
και λειτουργικές προδιαγραφές. Επιπροσθέτως, παρατείνεται η προθεσμία κατάταξής τους
σε κατηγορίες κλειδιών, η οποία έχει εκπνεύσει από 31/12/2019, με ταυτόχρονη πρόβλεψη
διαφοροποίησης της διάρκειας ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης ανάλογα με τον χρόνο
έκδοσής του.
Επίσης, εισάγονται ρυθμίσεις αναφορικά με τις κατευθυνόμενες αγορές (shopping).
Προβλέπεται ακόμη η απονομή του τίτλου του «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού» σε
φυσικά και νομικά πρόσωπα εγνωσμένου κύρους ή με δυνατότητα άσκησης επιρροής στο
ευρύτερο κοινό αγορών προέλευσης επισκεπτών της χώρας μας, σε ευρύ κοινό νέων
αγορών, τις οποίες αποσκοπεί να προσελκύσει η χώρα μας (αγορές-στόχοι) ή σε ειδικότερα
τμήματα των αγορών αυτών μέσω του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή
μέσω της επαγγελματικής και προσωπικής δικτύωσής τους προς την κατεύθυνση της
εξωστρέφειας του ελληνικού τουριστικού προϊόντος και της προσαρμογής στις νέες τάσεις
που κυριαρχούν στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Τέλος, εισάγονται ρυθμίσεις που αφορούν
ζητήματα αρμοδιότητας ΕΥΠΑΤΕ, εσωτερικής οργάνωσης του Υπουργείου Τουρισμού και του
εποπτευόμενου από αυτό Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, υπηρεσιακές μεταβολές
υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, τη δυνατότητα λειτουργίας συστημάτων
τηλειατρικής στα Ιατρεία Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας, τροποποιήσεις του Οργανισμού του
Υπουργείου Τουρισμού, τον κανονισμό σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύματος και
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πελατών, τουριστικών γραφείων, θέματα οργάνωσης ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου
Τουρισμού, τακτοποίησης οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης, αντιμετώπισης
επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του Υπουργείου Τουρισμού και υγειονομικών
πρωτοκόλλων τουριστικών καταλυμάτων στο πλαίσιο περιορισμού της εξάπλωσης των
κορωνοϊού Covid-19.
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα
Αναφορικά με τη διάταξη που εισάγει την υποχρέωση ναυαγοσώστη πισίνας (υπό
προϋποθέσεις) στα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν κολυμβητικές δεξαμενές, η
καταλληλότητα προκύπτει εμφανώς από την αναγκαιότητα να αποφευχθούν ατυχή
περιστατικά πνιγμών στα τουριστικά καταλύματα της χώρας μας.
Σχετικά με την κατάταξη των ΕΕΔΔ, κρίνεται σκόπιμη η πρόβλεψη προθεσμίας προσαρμογής
στις προβλεπόμενες διαδικασίες κατάταξης σε εύλογο χρονικό διάστημα. Για τον λόγο αυτό
προβλέπεται διαφοροποίηση στη διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού κατάταξης βάσει του
χρόνου έκδοσής του. Η διάταξη επίσης καθιστά υποχρεωτική τη γνωστοποίηση λειτουργίας
καταλύματος σε περίπτωση καταλύματος που δεν επιθυμεί να καταταγεί σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις και εισάγεται σχετική κύρωση.
Αναφορικά με τις κατευθυνόμενες αγορές, η εισαγόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο την πάταξη
του φαινόμενου που κατά τόπους πλήττει την τουριστική αγορά. Προβλέπονται κυρώσεις
σε όποιον προσπαθεί να κατευθύνει τουρίστες σε συγκεκριμένα καταστήματα παντός
είδους στο πλαίσιο μιας εκδρομής. Η εισαγόμενη ρύθμιση έχει ως στόχο την προστασία των
τουριστών αλλά και τη διασφάλιση των όρων υγιούς ανταγωνισμού στη λειτουργία της
αγοράς.
Η απονομή του τίτλου «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού», θα αποτελέσει μέσο
στρατηγικής διείσδυσης σε παραδοσιακές και νέες αγορές και θα συμβάλλει στην
προώθηση του Ελληνικού Τουρισμού μέσα από τη δραστηριοποίηση του προσώπου
αυτού.
Σκοπός της ρύθμισης που αφορά στις αρμοδιότητες της ΕΥΠΑΤΕ, είναι να δώσει ώθηση στις
επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων καθώς η ΕΥΠΑΤΕ λειτουργεί ως υπηρεσία μίας
στάσης και οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι συντομότερες και ταχύτερες.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που αφορούν σε οργανωτικά θέματα Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού έχουν ως στόχο την επίλυση προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στην πράξη.
Για τις υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, η
προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται επιτακτική και δικαιολογείται απόλυτα δεδομένου ότι
προβλέπει τη μείωση του χρόνου παράτασης της μετάθεσης και απόσπασης υπαλλήλων
στη θέση του Προϊσταμένου ή Αναπληρωτή Προϊσταμένου στις Υπηρεσίες ΕΟΤ Εξωτερικού
από έξι (6) σε τρία (3) έτη.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται στα ιατρεία Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας,
Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας η
δυνατότητα λειτουργίας πιστοποιημένων συστημάτων τηλεϊατρικής προκειμένου να
καθίσταται εφικτή η τηλεμετρία για συγκεκριμένες παθήσεις, και να είναι δυνατή η
τηλεγνωμάτευση και τηλεσυνεδρία από ιατρικό και ειδικό προσωπικό υγείας με τη χρήση
κινητής τεχνολογίας.
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Επίσης, με τη ρύθμιση για τον Κανονισμό σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύματος και
πελατών, παρέχεται η δυνατότητα μέσω έκδοσης κανονιστικής διοικητικής πράξης να
προσαρμόζεται ο Κανονισμός στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και συνθήκες της τουριστικής
αγοράς στο πλαίσιο χάραξης της εθνικής τουριστικής πολιτικής για την προστασία τόσο των
παρόχων τουριστικού καταλύματος όσο και των πελατών τους.
Με τη διάταξη για τα τουριστικά γραφεία, σκοπείται η αποσαφήνιση του νομοθετικού
πλαισίου των τουριστικών γραφείων και συγκεκριμένα της πώλησης εκδρομών εντός των
ξενοδοχείων με τα οποία συνεργάζονται.
Με την παρ. 1 της εισαγόμενης ρύθμισης για τα ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου
Τουρισμού, τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013,
όπως ισχύει, προκειμένου να διατυπωθούν σαφέστερα οι διατάξεις κατ’ εξουσιοδότηση
των οποίων θα εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν στη λειτουργία των ΙΕΚ
αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση για τακτοποίηση οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης
επιδιώκεται η τακτοποίηση εκκρεμών υποχρεώσεων που αφορούν ειδικότερα νομίμως
αναληφθείσες και μη εξοφληθείσες υποχρεώσεις εντός του προηγούμενου οικονομικού
έτους, απορρέουσες από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
Επίσης, επιδιώκεται η αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων με συνέπειες στην ταξιδιωτική
κίνηση, όπως ενδεικτικά το κύμα μεταναστευτικών ροών στα νησιά και την ηπειρωτική
χώρα, ως προς την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για το τρέχον έτος προκειμένου να
μπορούν να υλοποιηθούν ενέργειες δημοσίων σχέσεων από το Υπουργείο Τουρισμού με
άμεσο τρόπο (απευθείας αναθέσεις) εντός του πλαισίου των αρχών της διαφάνειας, της
αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών φορέων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση για τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να τηρούν τα
τουριστικά καταλύματα λόγω COVID-19 προβλέπονται οι όροι για την έκδοση των
υγειονομικών πρωτοκόλλων.
11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους έχει
συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου
Με τις προτεινόμενες διατάξεις αιγιαλού και παραλίας: αυξάνεται το όριο της μέγιστης
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού κλπ. σε 500 τ.μ., εξαιρούνται τα όμορα ξενοδοχεία
και σύνθετα τουριστικά καταλύματα από τον περιορισμό του μέγιστου εμβαδού
παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού κλπ. των 500 τ.μ., προβλέπεται η δυνατότητα
τοποθέτησης μη μονίμως πακτωμένων ειδικών κατασκευών για την διεξαγωγή
ενημερωτικών – εκπαιδευτικών εκδηλώσεων από τους ΟΤΑ α’ βαθμού σχετικά με την
ασφάλεια το κοινού και την πρόληψη ατυχημάτων στην θάλασσα, ορίζεται το ύψος του
ποσού της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης έργου εντός αιγιαλού, θαλάσσιου χώρου
κλπ., προστίθενται νέα εδάφια σχετικά με τις κυρώσεις σε αυθαίρετους κατόχους, καθώς
και την εξειδίκευση του όρου «υπότροπος».
Η διάταξη για τις κολυμβητικές δεξαμενές έχει στόχο να προσαρμοστούν τα τουριστικά
καταλύματα στη νέα υποχρέωση για ναυαγοσώστη πισίνας και προκειμένου να γίνει ομαλά
αυτή η μετάβαση δίδεται έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής η 01.05.2021.
Οι ρυθμίσεις για τις επιχειρήσεις ΕΕΔΔ έχουν ως στόχο να δοθεί μια περίοδος προσαρμογής
στις ισχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για όλα τα καταλύματα της
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υποπερίπτωσης γγ' της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α'
155). Είχε παρατηρηθεί στην πράξη το φαινόμενο κατάταξης δύο ταχυτήτων για τα εν λόγω
καταλύματα και συγκεκριμένα για όσα αδειοδοτήθηκαν σε χρόνο προγενέστερο του 2015
και σε όσα είχαν αδειοδοτηθεί με βάση τις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές της
ισχύουσας ΥΑ 12868/2018 (Β’ 3119). Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να ρυθμιστεί το ζήτημα για να
μην δημιουργούνται ασάφεια και σύγχυση στην αγορά.
Η προτεινόμενη ρύθμιση για τις κατευθυνόμενες αγορές (shopping) έχει ως στόχο να
προστατέψει τον καταναλωτή προσφέροντας του περισσότερες επιλογές. Για τον λόγο αυτό
εισάγεται κύρωση για οποιονδήποτε προσπαθεί στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού να
κατευθύνει τους τουρίστες σε συγκεκριμένα καταστήματα.
Με την απονομή του τίτλου «Πρεσβευτή του Ελληνικού Τουρισμού», επιδιώκεται η
διείσδυση του ελληνικού τουρισμού σε νέες αγορές καθώς το τιμώμενο πρόσωπο με τη
δράση του θα συμβάλλει στην προώθηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
Η διάταξη που αφορά στις αρμοδιότητες της ΕΥΠΑΤΕ, στοχεύει στην επιτάχυνση των
διαδικασιών και την ώθηση των επενδύσεων.
Οι εισαγόμενες ρυθμίσεις που σχετίζονται με οργανωτικά θέματα του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού αποσκοπούν στην επίλυση προβλημάτων που παρατηρούνται στην
πράξη.
Η ρύθμιση που αφορά σε υπηρεσιακές μεταβολές υπαλλήλων του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού έχει ως στόχο να αποτρέψει την παρατεταμένη παραμονή υπαλλήλου σε μία
θέση για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε
στρεβλώσεις και να λειτουργήσει αποτρεπτικά σε άλλους υποψήφιους για τη θέση αυτή.
Με τη ρύθμιση για τη δυνατότητα λειτουργίας πιστοποιημένων συστημάτων τηλεϊατρικής
σε ιατρεία Μονάδων Ιαματικής Θεραπείας, Κέντρων Ιαματικού Τουρισμού - Θερμαλισμού
και Κέντρων Θαλασσοθεραπείας καθίσταται εφικτή η τηλεγνωμάτευση και τηλεσυνεδρία
από ιατρικό και ειδικό προσωπικό υγείας με τη χρήση κινητής τεχνολογίας.
Επίσης, με τη ρύθμιση για τον Κανονισμό σχέσεων παρόχων τουριστικού καταλύματος και
πελατών, επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου που ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ
παρόχων τουριστικού καταλύματος (της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 - Α’
155) και των πελατών τους.
Η ρύθμιση για τα τουριστικά γραφεία έχει ως στόχο την αποσαφήνιση του νομοθετικού
πλαισίου των τουριστικών γραφείων και συγκεκριμένα της πώλησης εκδρομών εντός των
ξενοδοχείων με τα οποία συνεργάζονται.
Με την εισαγόμενη ρύθμιση για τα ΙΕΚ αρμοδιότητας του Υπουργείου Τουρισμού,
τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4186/2013, όπως ισχύει,
προκειμένου να διατυπωθούν σαφέστερα οι διατάξεις κατ’ εξουσιοδότηση των οποίων θα
εκδοθούν οι κανονιστικές πράξεις που αφορούν στη λειτουργία των ΙΕΚ αρμοδιότητας
Υπουργείου Τουρισμού.
Με τη διάταξη σχετικά με την τακτοποίηση οφειλής σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης,
επιδιώκεται η τακτοποίηση εκκρεμών υποχρεώσεων που αφορούν ειδικότερα νομίμως
αναληφθείσες και μη εξοφληθείσες υποχρεώσεις εντός του προηγούμενου οικονομικού
έτους, απορρέουσες από την εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων.
Η διάταξη σχετικά με την αντιμετώπιση επειγουσών και απρόβλεπτων αναγκών του
Υπουργείου Τουρισμού, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση έκτακτων περιστάσεων με
συνέπειες στην ταξιδιωτική κίνηση, όπως ενδεικτικά το κύμα μεταναστευτικών ροών στα
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νησιά και την ηπειρωτική χώρα, ως προς την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών για το
τρέχον έτος προκειμένου να μπορούν να υλοποιηθούν ενέργειες δημοσίων σχέσεων από το
Υπουργείο Τουρισμού με άμεσο τρόπο (απευθείας αναθέσεις) εντός του πλαισίου των
αρχών της διαφάνειας, της αναλογικότητας και της ίσης μεταχείρισης των οικονομικών
φορέων.
Με τη ρύθμιση για τα υγειονομικά πρωτόκολλα τουριστικών καταλυμάτων δίδεται
εξουσιοδότηση για τον ορισμό του πλαισίου για την έκδοσή των ειδικότερων όρων
λειτουργίας, ορίζονται τα πρόστιμα για την παραβίασή τους και οι αρμόδιες αρχές για τον
έλεγχο τήρησής τους.

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους
πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
Οι ρυθμίσεις που αφορούν τον αιγιαλό και την παραλία, αναμένεται να επηρεάσουν θετικά
(άμεσα ή έμμεσα) τους πολίτες και πελάτες των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και
τουριστικών καταλυμάτων, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες υγιεινής, ασφάλειας και
αναψυχής. Επίσης, με τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις αναμένονται θετικές συνέπειες και για
τις επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού και της
Αναψυχής, που αποτελούν έναν από τους βασικότερους παράγοντες ανάπτυξης της χώρας,
όσο και για τους τελικούς αποδέκτες- πολίτες. Με τις προτεινόμενες διατάξεις προκύπτει
αύξηση των δημοσίων εσόδων, μέσω α) της αύξησης του μέγιστου εμβαδού παραχώρησης
απλής χρήσης αιγιαλού , β) της άρσης του περιορισμού του εμβαδού παραχώρησης απλής
χρήσης αιγιαλού στα όμορα ξενοδοχειακά συγκροτήματα γ) του εξορθολογισμού των
κυρώσεων στους αυθαίρετους κατόχους. Επίσης με τον καθορισμό του ύψους του ποσού
της εγγυητικής επιστολής διευκολύνεται η προώθηση και εκτέλεση των απαιτούμενων
έργων.
Με την πρόβλεψη κυρώσεων σε όσους κατευθύνουν τουρίστες σε συγκεκριμένα
καταστήματα στο πλαίσιο οργανωμένου ταξιδιού (κατευθυνόμενες αγορές, shopping)
επιδιώκεται η προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές και εξασφαλίζονται οι
όροι υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά μεταξύ των επιχειρήσεων.
Ο τίτλος «Πρεσβευτής του Ελληνικού Τουρισμού» αναμένεται να συμβάλλει στην
προώθηση και διάδοση του ελληνικού τουρισμού σε παραδοσιακές και νέες αγορές μέσω
του προσωπικού ή επαγγελματικού χώρου δραστηριοποίησης και του προφίλ του
τιμώμενου προσώπου.
Τέλος, αναφορικά με τις διατάξεις για τις κολυμβητικές δεξαμενές, προκύπτει από τη
ρύθμιση ένα οικονομικό κόστος για τις επιχειρήσεις των τουριστικών καταλυμάτων που
είναι υποχρεωμένες να συμμορφωθούν με τις νέες ρυθμίσεις και την ύπαρξη ναυαγοσώστη
πισίνας, το οποίο όμως είναι μικρό σε σχέση με το όφελος που θα προκύψει για τους
πελάτες τους στο θέμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης κατά την παραμονή τους στο
κατάλυμα.
Τα υγειονομικά πρωτόκολλα στα τουριστικά καταλύματα θα συμβάλλουν στην ενίσχυση της
ασφάλειας και της δημόσιας υγείας.
Οι εν λόγω διατάξεις δεν έχουν συνέπειες στο φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον.
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11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
«άλλης διάταξης».
Οι υπηρεσίες που θα κληθούν να εφαρμόσουν τις «λοιπές διατάξεις» είναι βασικά οι
αδειοδοτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού (περιφερειακές
υπηρεσίες τουρισμού και ΕΥΠΑΤΕ) και ο ΕΟΤ.
Για τις διατάξεις περί αιγιαλού και παραλίας, αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των εν
λόγω διατάξεων είναι η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας & Κοινωφελών
Περιουσιών και οι Κτηματικές Υπηρεσίες. Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή της
διάταξης του άρθρου 44 είναι οι Κτηματικές Υπηρεσίες και οι ΟΤΑ α΄ βαθμού.
12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα
ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία
προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης,
τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη,
αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές.
Η πλειοψηφία των λοιπών διατάξεων τέθηκε μαζί με το βασικό σχέδιο νόμου σε
διαβούλευση για περίοδο 14 ημερών, και συγκεκριμένα από 24 Φεβρουαρίου 2020 έως και
9 Μαρτίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας http://opengov.gr, όπου έγινε πρόσκληση στους
κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις,
προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις. Υποβλήθηκαν συνολικά 767 σχόλια, τα οποία
έτυχαν επεξεργασίας στο σύνολό τους και συνέβαλλαν στην τελική μορφή του κειμένου του
νομοσχεδίου. Επελέγη η επίσημη ιστοσελίδα της δημόσιας διαβούλευσης, ως το πλέον
έγκυρο και αναγνωρίσιμο μέσο υποβολής σχολίων σε σχέδια νόμου της κυβέρνησης.
12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά
της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο παρόν τις
απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη διάταξη»
χωριστά.
Επισυνάπτεται έκθεση διαβούλευσης
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