
Εφαρμογή του νόμου 4262/2014 



 Η μεταρρύθμιση απλοποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης  

 

 Με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΑΑΝ: 
◦ Καταργούνται άδειες που δεν προσέφεραν τίποτα στο κοινωνικό 
σύνολο, αντίθετα αποτελούσαν γραφειοκρατικά εμπόδια στην έναρξη 
νέων επιχειρήσεων 

◦ Επιταχύνεται η είσοδος στην αγορά για επιχειρηματίες και 

επαγγελματίες, ιδιαίτερα τους νέους 

 



 Αλλάζει συνολικά η φιλοσοφία αντιμετώπισης του 
επιχειρηματία και του επαγγελματία 

 

 Καταργούνται οι άδειες λειτουργίας για 103 βιομηχανικές 
δραστηριότητες που αφορούν σε 897 ΚΑΔ σε αντίστοιχα 
επαγγέλματα, με στόχο  την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της βιομηχανίας και της μεταποίησης 

 

 Ενισχύεται συνολικά η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι 
ωφελούμενοι κλάδοι και  επαγγέλματα αντιπροσωπεύουν 
πάνω από το 14,3% του ΑΕΠ 
 



Μετάβαση από το ισχύον σύστημα διεκπεραίωσης αιτημάτων και ανούσιων 
εγκρίσεων σε ένα νέο σύστημα που όλες οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να 
λειτουργούν χωρίς ιδιαίτερη παρέμβαση της διοίκησης, η οποία επικεντρώνεται 
πλέον στον έλεγχο της λειτουργίας τους σε πραγματικές συνθήκες. 



1. Καταργείται το στάδιο της αδειοδότησης για τον μεγαλύτερο αριθμό 
δραστηριοτήτων 

2. Δημιουργούνται γενικοί όροι λειτουργίας όπου κρίνεται αναγκαίο 

3. Δίνεται η δυνατότητα αυτοσυμμόρφωσης της επιχείρησης ή και της 
πιστοποίησης τρίτου 

4. Διατηρείται η εκ των προτέρων αδειοδότηση μόνο σε συγκεκριμένες 
εξαιρέσεις 

5. Ενισχύονται οι έλεγχοι σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 

 

 

 

 



Αξιολογούνται όλες οι 
δραστηριότητες με βάση την 
εκτίμηση κινδύνου για το δημόσιο 
συμφέρον. 

 

Ταξινομούνται όλες οι οικονομικές 
δραστηριότητες σε 4 κατηγορίες: 

1. Καμία υποχρέωση αδειοδότησης 

2. Αυτοσυμμόρφωση 

3. Πιστοποίηση τρίτου 

4. Έγκριση λειτουργίας 
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Ανάλογα με την ταξινόμηση κάθε δραστηριότητας εξετάζονται οι 
απαιτούμενες άδειες και τα επιμέρους δικαιολογητικά προκειμένου είτε να 
καταργηθούν είτε να απλοποιηθούν σημαντικά. 

 

Μελετήθηκε ήδη πλέον του 50% των μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
αξιολογήθηκαν ως χαμηλού ή πολύ χαμηλού κινδύνου.  

 

 

 

Για τις περιπτώσεις αυτές η άδεια λειτουργίας αποδείχθηκε ότι: 

1. Διαδικασία απλής συλλογής άλλων επιμέρους δικαιολογητικών χωρίς 
καμία προστιθέμενη αξία 

2. Αναίτια χρονική καθυστέρηση για τον επενδυτή 
3. Μεγάλο διαχειριστικό βάρος για τη δημόσια διοίκηση 
4. Έλλειψη πραγματικού ελέγχου της ορθής λειτουργίας της επιχείρησης  



Η άδεια λειτουργίας καταργείται σε 103 βιομηχανικές δραστηριότητες και 
συναφείς εγκαταστάσεις της ομάδας 9 όπως αναγράφονται στο παράρτημα 
του ν. 4262/2014.  

 

Οι παραπάνω δραστηριότητες σύμφωνα με την διεθνή Στατιστική 
Ταξινόμηση ΣΤΑΚΟΔ (NACE code), καταλαμβάνουν: 

 7 τομείς  

 24 κλάδους 

 67 ομάδες 

 129 τάξεις 

 408 κατηγορίες 

 897 υπο-κατηγορίες 

 



 

 

Τομείς

Α - ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ

Γ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Δ - ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΤΜΟΥ 

ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ε - ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ

Ζ - ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ 

ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ

Η - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

ΙΘ - ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κλάδοι

01 - Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

10 - Βιομηχανία τροφίμων

11 - Ποτοποιία

13 - Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών

14 - Κατασκευή ειδών ένδυσης

15 - Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών

16 - Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός 

από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής

17 - Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων

18 - Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων

23 - Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων

25 - Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα 

είδη εξοπλισμού

26 - Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών 

προϊόντων

27 - Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

28 - Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π.δ.κ.α.

29 - Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και 

ημιρυμουλκούμενων οχημάτων

30 - Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών

31 - Κατασκευή επίπλων

32 - Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες

33 - Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

35 - Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού

36 - Συλλογή, επεξεργασία και παροχή νερού

45 - Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και 

μοτοσικλετών

52 - Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

≈ 14,3% του Α.Ε.Π. 



Με την έκδοση της Κ.Υ.Α.: 

Ο πολίτης, πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης του, απλά οφείλει 
να ενημερώσει τις κατά τόπους περιφέρειες και να τηρεί σε δικό του αρχείο 
τα επιμέρους δικαιολογητικά (π.χ. οικοδομική άδεια, πιστοποιητικό 
πυροπροστασίας, βεβαίωση υγειονομικής καταλληλότητας κτλ) τα οποία θα 
επιδεικνύει μόνο σε εκ των υστέρων έλεγχο. 

 
Οφέλη για τον πολίτη: 

 Εξοικονόμηση χρόνου κατά τουλάχιστον 
2-3 μήνες 

 Μείωση κόστους (παράβολα από € 60 
έως € 1.500) 

 Άμεση απόδοση του επενδυμένου 
κεφαλαίου 

 Δραστικός περιορισμός της ανάγκης 
επαφής με τη διοίκηση 

Οφέλη για τη δημόσια διοίκηση: 

 Απαλλαγή του Δημοσίου από ένα 
μεγάλο μέρος του διαχειριστικού 
βάρους 

 Αξιοποίηση του υφιστάμενου 
προσωπικού σε ουσιαστικής μορφής 
ελέγχους 

 


