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ΑΡΘΡΟ 1
Σκοπός
Με τον παρόντα νόµο προσαρµόζεται η ελληνική νοµοθεσία στις διατάξεις της
Οδηγίας 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
12ης Δεκεµβρίου 2006 σχετικά µε τις «υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (Ε.Ε. L
176 της 27ης Δεκεµβρίου 2006).
ΑΡΘΡΟ 2
Αντικείµενο και οριοθέτηση
Ο νόµος αυτός:
1. Θεσπίζει τις γενικές διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας
εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών,
διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών.
2. Δεν αφορά την ελευθέρωση υπηρεσιών γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος οι
οποίες επιφυλάσσονται αποκλειστικά σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ούτε
την ιδιωτικοποίηση δηµόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών.
3. Δεν αφορά την κατάργηση των µονοπωλίων παροχής υπηρεσιών ούτε θίγονται
οι ενισχύσεις, τις οποίες χορηγούν οι Ελληνικές Αρχές (εφεξής: Αρχές) και οι
οποίες διέπονται από τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες ανταγωνισµού.
4. Δεν θίγει το δικαίωµα των αρχών να ορίζουν, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο,
ποιες υπηρεσίες θεωρούνται γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, πώς θα
πρέπει να οργανώνονται και να χρηµατοδοτούνται, τηρουµένων των κανόνων
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περί κρατικών ενισχύσεων, και
υπόκεινται.

σε ποιες ειδικές υποχρεώσεις

θα πρέπει να

5. Δεν θίγει τα µέτρα που λαµβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο, µε σκοπό
την προστασία ή την προώθηση της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυµορφίας ή
του πλουραλισµού των µέσων µαζικής επικοινωνίας.
6. Δεν θίγει τις ισχύουσες διατάξεις της ποινικής νοµοθεσίας. Ωστόσο, διατάξεις
του ποινικού δικαίου, οι οποίες ρυθµίζουν ειδικά ή επηρεάζουν την πρόσβαση
σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή τους δεν επιτρέπεται να
εφαρµόζονται από τις Αρχές µε τρόπο που να περιορίζουν την ελευθερία
παροχής υπηρεσιών κατά παρέκκλιση των διατάξεων του παρόντος νόµου.
7. Δεν θίγει το εργατικό δίκαιο, ήτοι οποιαδήποτε νοµική ή συµβατική διάταξη
περί όρων απασχολήσεως ή όρων εργασίας, συµπεριλαµβανοµένης της υγείας
και της ασφάλειας κατά την εργασία και περί των σχέσεων µεταξύ εργοδοτών
και εργαζοµένων που εφαρµόζουν οι Αρχές, σύµφωνα µε το εθνικό δίκαιο που
σέβεται το κοινοτικό. Ο παρόν νόµος δεν θίγει τη νοµοθεσία στον τοµέα της
κοινωνικής ασφάλισης.
8. Δεν θίγει την
άσκηση των θεµελιωδών δικαιωµάτων σύµφωνα µε το
Σύνταγµα και το κοινοτικό δίκαιο. Επίσης , δεν θίγει το δικαίωµα
διαπραγµάτευσης, σύναψης και εφαρµογής συλλογικών συµβάσεων και το
δικαίωµα εργατικών κινητοποιήσεων σύµφωνα µε την κείµενη εθνική
νοµοθεσία που σέβεται την κοινοτική.
AΡΘΡΟ 3
Πεδίο εφαρµογής
1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται στις υπηρεσίες παρόχων εγκατεστηµένων σε
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2. Οι διατάξεις του
δραστηριότητες:

νόµου

αυτού

δεν

εφαρµόζονται

στις

ακόλουθες

α) στις µη οικονοµικές υπηρεσίες γενικού ενδιαφέροντος·
β) στις χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες, όπως αυτές που αφορούν τράπεζες,
πιστώσεις, ασφαλίσεις και αντασφαλίσεις, επαγγελµατικές ή προσωπικές
συντάξεις, χρεόγραφα, επενδύσεις, ταµεία, πληρωµές, συµβουλές
επενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένων των υπηρεσιών που απαριθµούνται
στο Παράρτηµα Ι του ν. 3601/2007 (ΦΕΚ 178 Α΄)·
γ) στις υπηρεσίες και τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και στις
συναφείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες όσον αφορά τα θέµατα που
ρυθµίζονται µε το ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13 Α΄)·
δ) στις υπηρεσίες στον τοµέα των µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των
λιµενικών υπηρεσιών που εµπίπτουν στο πεδίο του τίτλου V της Συνθήκης
ΕΚ, των αστικών συγκοινωνιών, των αγοραίων οχηµάτων (ταξί) και των
ασθενοφόρων·
ε) στις υπηρεσίες που παρέχονται από γραφεία εύρεσης προσωρινής
εργασίας·
στ) στις υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης (ιατρικές και φαρµακευτικές)
που προσφέρονται από επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας σε ασθενείς για
την αξιολόγηση, διατήρηση ή αποκατάσταση της υγείας τους, είτε
παρέχονται µέσω εγκαταστάσεων υγειονοµικής περίθαλψης είτε όχι, και
ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο οργανώνονται και
χρηµατοδοτούνται οι εν λόγω υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της
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κείµενης νοµοθεσίας ή από το αν είναι δηµόσιες ή ιδιωτικές, εφόσον
ασκούνται αποκλειστικά από νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα·
ζ)
στις
οπτικοακουστικές
υπηρεσίες,
συµπεριλαµβανοµένων
των
κινηµατογραφικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον τρόπο παραγωγής,
διανοµής ή µετάδοσής τους, και στις ραδιοφωνικές εκποµπές·
η) στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων στα οποία ο
παίκτης στοιχηµατίζει νοµισµατική αξία, συµπεριλαµβανοµένων των
λαχειοφόρων αγορών, των τυχερών παιγνίων σε καζίνα και των
συναλλαγών που αφορούν στοιχήµατα·
θ) στις δραστηριότητες που συνδέονται µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας,
όπως ορίζεται στο άρθρο 45 της Συνθήκης ΕΚ·
ι) στις κοινωνικές υπηρεσίες που σχετίζονται µε την κοινωνική στέγαση,
την παιδική µέριµνα και τη στήριξη των οικογενειών και των ατόµων που
έχουν µονίµως ή προσωρινώς ανάγκη, οι οποίες παρέχονται από το κράτος,
από παρόχους για λογαριασµό του κράτους ή από
φιλανθρωπικές
οργανώσεις αναγνωρισµένες από το κράτος·
ια) στις ιδιωτικές υπηρεσίες ασφαλείας και
ιβ) στις υπηρεσίες των συµβολαιογράφων και των δικαστικών επιµελητών.
3. Οι διατάξεις του νόµου αυτού δεν εφαρµόζονται στον τοµέα της φορολογίας.
4. Οι δραστηριότητες που δεν εξαιρούνται ρητά υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου.
ΑΡΘΡΟ 4
Σχέση µε άλλες διατάξεις του κοινοτικού δικαίου και της ελληνικής
νοµοθεσίας
1. Όταν οι διατάξεις του παρόντος νόµου έρχονται σε σύγκρουση µε διάταξη
κοινοτικής πράξης ή µε διάταξη της ελληνικής νοµοθεσίας που µεταφέρει κοινοτική
πράξη και οι οποίες ρυθµίζουν τις ειδικές πτυχές της πρόσβασης και της άσκησης
δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας σε ειδικούς τοµείς ή ειδικά επαγγέλµατα, η
διάταξη της άλλης κοινοτικής πράξης ή διάταξης της ελληνικής νοµοθεσίας
υπερισχύει και εφαρµόζεται σε αυτούς τους ειδικούς τοµείς ή τα ειδικά
επαγγέλµατα. Στις εν λόγω πράξεις συµπεριλαµβάνονται:
α) το π.δ. 219/2000 (ΦΕΚ 190 Α΄) σχετικά µε την απόσπαση εργαζοµένων
στα πλαίσια παροχής υπηρεσιών (οδηγία 96/71/ΕΚ).
β) ο Κανονισµός (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου
1971 περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως, στους
µισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας
(Ε.Ε L 149 της 5ης Ιουλίου 1971), όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε
τον Κανονισµό 629/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου (Ε.Ε L 114 της 27ης Απριλίου 2006) ·
γ) το π.δ. 236/1992 (ΦΕΚ 124 Α΄) σχετικά µε την άσκηση τηλεοπτικών
δραστηριοτήτων (ΟΔΗΓΊΑ 89/552/ΕΟΚ).
δ)το π.δ. 152/2000(ΦΕΚ 130 Α) «Διευκόλυνση της µόνιµης άσκησης του
δικηγορικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν
τον επαγγελµατικό τους τίτλο σε άλλο Κράτος- Μέλος της ΕΕ»(οδηγία
98/5/ΕΚ)
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ε) η Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των
επαγγελµατικών προσόντων (ΕΕ L 255 της 30ης Σεπτεµβρίου 2005).
2. Ο παρών νόµος δεν αφορά τους κανόνες του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου,
και ιδίως τους κανόνες που διέπουν το δίκαιο που εφαρµόζεται στις
συµβατικές και εξωσυµβατικές ενοχές, συµπεριλαµβανοµένων όσων
εξασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές επωφελούνται από την προστασία που
τους παρέχουν οι κανόνες περί προστασίας των καταναλωτών, που
προβλέπονται στην κείµενη νοµοθεσία.
3. Οι Αρχές εφαρµόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόµου τηρώντας τους
κανόνες της Συνθήκης ΕΚ που διέπουν το δικαίωµα εγκατάστασης και την
ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 5
Ορισµοί
Στον παρόντα νόµο οι ακόλουθοι όροι χρησιµοποιούνται µε την εξής σηµασία:
1. ως «υπηρεσία» νοείται κάθε µη µισθωτή οικονοµική δραστηριότητα, που
παρέχεται κατά κανόνα έναντι αµοιβής, κατά το άρθρο 50 της Συνθήκης ΕΚ·
2. ως «πάροχος υπηρεσιών» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια
κράτους µέλους ή κάθε νοµικό πρόσωπο εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος κατά
το άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΚ, τα οποία προσφέρουν ή παρέχουν µια
υπηρεσία·
3. ως «αποδέκτης» νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιθαγένεια κράτους
µέλους ή που επωφελείται από δικαιώµατα που του παρέχονται από κοινοτικές
πράξεις ή κάθε νοµικό πρόσωπο, κατά το άρθρο 48 της Συνθήκης ΕΚ,
εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος, τα οποία χρησιµοποιούν ή επιθυµούν να
χρησιµοποιήσουν µια υπηρεσία για επαγγελµατικούς ή άλλους σκοπούς·
4. ως «κράτος µέλος εγκατάστασης» νοείται το κράτος µέλος στο
οποίου είναι εγκατεστηµένος ο πάροχος της υπηρεσίας·

έδαφος του

5. ως «εγκατάσταση» νοείται η πραγµατική άσκηση οικονοµικής δραστηριότητος,
κατά το άρθρο 43 της Συνθήκης ΕΚ, από τον πάροχο για αόριστο χρονικό
διάστηµα και µε τη δηµιουργία σταθερής εγκατάστασης, από την οποία
διεξάγεται όντως η επιχειρηµατική δραστηριότητα της παροχής υπηρεσιών·
6. ως «σύστηµα χορήγησης άδειας» νοείται κάθε διαδικασία που υποχρεώνει τον
πάροχο ή τον αποδέκτη της υπηρεσίας να υποβάλει αίτηση στην αρµόδια αρχή
για την έκδοση επίσηµης ή σιωπηρής απόφασης σχετικά µε την πρόσβαση σε
δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή µε την άσκησή της·
7. ως «απαίτηση» νοείται κάθε υποχρέωση, απαγόρευση, προϋπόθεση ή όριο που
προβλέπεται στις νοµοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις των κρατών
µελών ή προκύπτει από τη νοµολογία, τη διοικητική πρακτική, τους κανόνες
επαγγελµατικών συλλόγων ή τους συλλογικούς κανόνες επαγγελµατικών
ενώσεων ή οργανώσεων που εγκρίνονται στο πλαίσιο της άσκησης της νοµικής
αυτονοµίας τους. Οι κανόνες που προβλέπονται σε συλλογικές συµβάσεις οι
οποίες αποτελούν προϊόν διαπραγµάτευσης µεταξύ των κοινωνικών εταίρων
δεν θεωρούνται απαιτήσεις κατά την έννοια του παρόντος νόµου·
8. ως «επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος» νοούνται οι λόγοι που
αναγνωρίζονται ως τέτοιοι στη νοµολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων, συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των ακόλουθων λόγων: δηµόσια
τάξη, δηµόσια ασφάλεια, δηµόσια υγεία, προστασία της χρηµατοοικονοµικής
ισορροπίας του συστήµατος κοινωνικών ασφαλίσεων, προστασία των
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καταναλωτών, των αποδεκτών υπηρεσιών και των εργαζοµένων, δικαιοσύνη
των εµπορικών συναλλαγών, καταπολέµηση της απάτης, προστασία του
περιβάλλοντος, περιλαµβανοµένου του αστικού περιβάλλοντος, υγεία των
ζώων, διανοητική ιδιοκτησία, διατήρηση της εθνικής ιστορικής και
καλλιτεχνικής κληρονοµιάς, στόχοι κοινωνικής πολιτικής και στόχοι
πολιτιστικής πολιτικής·
9. ως «αρµόδιες αρχές» ή «Αρχές» νοείται κάθε όργανο ή φορέας που είναι
υπεύθυνος για τον έλεγχο ή τη ρύθµιση δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών,
µεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται κυρίως οι διοικητικές αρχές,
συµπεριλαµβανοµένων των δικαστηρίων που ενεργούν µε την ιδιότητα αυτή, οι
επαγγελµατικοί σύλλογοι και οι επαγγελµατικές ενώσεις ή οργανώσεις, οι
οποίες, στο πλαίσιο της νοµικής αυτονοµίας τους, ρυθµίζουν µε συλλογικό
τρόπο την πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή
τους·
10. ως «κράτος µέλος όπου παρέχεται η υπηρεσία» νοείται το κράτος µέλος όπου
παρέχεται η υπηρεσία από πάροχο υπηρεσιών εγκαταστηµένο σε άλλο κράτος
µέλος·
11. ως «νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα» νοείται δραστηριότητα ή σύνολο
επαγγελµατικών δραστηριοτήτων, κατά το άρθρο 3, παράγραφος 1, στοιχείο α)
της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου
της 7ης Σεπτεµβρίου 2005 σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών
προσόντων·
12. ως «εµπορική επικοινωνία» νοείται κάθε µορφή επικοινωνίας για την έµµεση ή
άµεση προώθηση προϊόντων, υπηρεσιών ή της εικόνας επιχειρήσεων,
οργανισµών ή προσώπων που ασκούν εµπορική, βιοµηχανική ή βιοτεχνική
δραστηριότητα ή ασκούν ένα νοµοθετικώς κατοχυρωµένο επάγγελµα.
Δεν συνιστούν από µόνες τους εµπορικές επικοινωνίες:
α) οι πληροφορίες που επιτρέπουν την άµεση πρόσβαση στη δραστηριότητα
της επιχείρησης, του οργανισµού ή του προσώπου, ιδίως ένα όνοµα τοµέα
ή µία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.
β) οι επικοινωνίες σχετικά µε προϊόντα, µε υπηρεσίες ή µε την εικόνα της
επιχείρησης, του οργανισµού ή του προσώπου, οι οποίες δηµιουργούνται
ανεξάρτητα, ιδίως όταν παρέχονται χωρίς οικονοµικό αντάλλαγµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ
ΑΡΘΡΟ 6
Απλούστευση των Διαδικασιών
1. Οι Αρχές εξετάζουν τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις που ισχύουν για την
πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και για την άσκησή της. Όταν
οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις που εξετάζονται στο πλαίσιο της παρούσας
παραγράφου δεν είναι αρκούντως απλές, αυτές θα πρέπει να απλουστευθούν.
Το συντονισµό του ελέγχου απλούστευσης της νοµοθεσίας για τις υπηρεσίες
σύµφωνα µε τη παρούσα παράγραφο έχει το Υπουργείο Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με προεδρικό διάταγµα που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η
διαδικασία και το χρονοδιάγραµµα ελέγχου της νοµοθεσίας ως προς την
εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου.
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2. Σε περίπτωση που οι Αρχές ζητούν από τους παρόχους ή τους αποδέκτες
υπηρεσιών την προσκόµιση πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άλλου εγγράφου που
να αποδεικνύει την τήρηση απαίτησης, αυτές οφείλουν να αποδεχθούν κάθε
έγγραφο από άλλο κράτος µέλος µε ισοδύναµη λειτουργία ή το οποίο
αποδεικνύει ότι η εν λόγω απαίτηση έχει τηρηθεί. Μπορούν να µην επιβάλλουν
την προσκόµιση πρωτοτύπων, επικυρωµένων αντιγράφων ή επικυρωµένων
µεταφράσεων εγγράφων από άλλα κράτη µέλη, εκτός από τις περιπτώσεις που
προβλέπονται από άλλες κοινοτικές νοµοθετικές πράξεις ή από τις εξαιρέσεις
που
δικαιολογούνται
από
επιτακτικό
λόγο
δηµοσίου
συµφέροντος,
συµπεριλαµβανοµένης της δηµόσιας τάξης και ασφάλειας. Το πρώτο εδάφιο
δεν επηρεάζει το δικαίωµα των Αρχών να απαιτούν µη επικυρωµένες
µεταφράσεις εγγράφων στην ελληνική γλώσσα.
3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται στα έγγραφα του άρθρου 7, παράγραφος 2,
και του άρθρου 50 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, στο
άρθρο 45, παράγραφος 3, και στα άρθρα 46, 49 και 50 της οδηγίας
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 31ης
Μαρτίου 2004, περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως µεταφέρθηκε στο
ελληνικό δίκαιο µε το π.δ 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄), στο άρθρο 3, παράγραφος 2,
της οδηγίας 98/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
16ης Φεβρουαρίου 1998, για τη διευκόλυνση της µόνιµης άσκησης του
δικηγορικού επαγγέλµατος σε κράτος µέλος διάφορο εκείνου στο οποίο
αποκτήθηκε ο επαγγελµατικός τίτλος, όπως µεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο
µε το π.δ. 152/2000 (ΦΕΚ 130 Α΄), στην Πρώτη Οδηγία 68/151/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισµού των εγγυήσεων που
απαιτούνται στα κράτη µέλη εκ µέρους των εταιρειών όπως µεταφέρθηκε στο
ελληνικό δίκαιο µε την τροποποίηση του ν. 3190/1955 η οποία υλοποιήθηκε µε
το π.δ. 419/1986 (ΦΕΚ 197 Α΄), κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη
παράγραφος της Συνθήκης, για την προστασία των συµφερόντων των εταίρων
και των τρίτων µε σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναµες, και
στην ενδέκατη Οδηγία 89/666/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 21ης Δεκεµβρίου
1989 σχετικά µε τη δηµοσιότητα των υποκαταστηµάτων που έχουν συσταθεί σε
ένα κράτος µέλος από ορισµένες µορφές εταιρειών που διέπονται από το δίκαιο
άλλου κράτους, όπως µεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε την τροποποίηση
του Κωδικοποιητικού Νόµου 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών» µε το
π.δ. 360/1993 (ΦΕΚ 154 Α΄).
ΑΡΘΡΟ 7
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών δικαιούνται να διεκπεραιώνουν τις ακόλουθες
διαδικασίες και διατυπώσεις µέσω ενός Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης:
α) το σύνολο των διαδικασιών και διατυπώσεων που είναι απαραίτητες για
την πρόσβαση στις αντίστοιχες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών στην
ελληνική επικράτεια και ιδίως όλες τις αναγκαίες δηλώσεις, κοινοποιήσεις ή
αιτήσεις για χορήγηση άδειας από τις αρµόδιες αρχές, περιλαµβανοµένων
των αιτήσεων για την καταχώριση σε µητρώα και βάσεις δεδοµένων ή την
εγγραφή σε επαγγελµατικούς φορείς και συλλόγους·
β) τις αιτήσεις για χορήγηση άδειας για την άσκηση των εν λόγω
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών.
2. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), των οποίων η σύσταση προβλέπεται
από τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102 Α΄), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, λειτουργούν στο σύνολό τους ή µέρος αυτών και ως
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών,
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Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται όλα τα θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας των ΚΕΠ ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης για
τους σκοπούς του παρόντος νόµου.
ΑΡΘΡΟ 8
Δικαίωµα ενηµέρωσης
1. Οι πάροχοι και οι αποδέκτες υπηρεσιών έχουν δικαίωµα να ενηµερώνονται
µέσω των ενιαίων κέντρων εξυπηρέτησης για τις ακόλουθες πληροφορίες:
α)

απαιτήσεις όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένοι στην ελληνική επικράτεια και ιδίως εκείνες που
αφορούν διαδικασίες και διατυπώσεις που πρέπει να ολοκληρωθούν
για την πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την
άσκησή τους·

β)

τα στοιχεία επικοινωνίας των ελληνικών αρµόδιων αρχών για την
άµεση επικοινωνία µε τις αρχές αυτές, περιλαµβανοµένων των
στοιχείων των αρχών που είναι αρµόδιες για θέµατα άσκησης
δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών·

γ)

τα µέσα και τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε ελληνικά δηµόσια
µητρώα και βάσεις δεδοµένων που αφορούν τους παρόχους
υπηρεσιών και τις υπηρεσίες·

δ)

τα µέσα προσφυγής που είναι εν γένει διαθέσιµα σε περίπτωση
διαφοράς µεταξύ ελληνικών αρµόδιων αρχών και παρόχου ή
αποδέκτη υπηρεσιών, ή µεταξύ παρόχου και αποδέκτη υπηρεσιών ή
µεταξύ παρόχων υπηρεσιών·

ε)

τα στοιχεία επικοινωνίας ενώσεων ή οργανώσεων, εκτός των
αρµόδιων αρχών, από τις οποίες οι πάροχοι ή οι αποδέκτες
υπηρεσιών µπορούν να λάβουν πρακτική βοήθεια.

2. Οι πάροχοι και οι αποδέκτες υπηρεσιών µπορούν να ζητήσουν από τις αρµόδιες
αρχές πληροφορίες σχετικά µε τον συνήθη τρόπο ερµηνείας και εφαρµογής
των απαιτήσεων της παραγράφου 1, στοιχείο α). Όπου ενδείκνυται, οι
συµβουλές αυτές περιλαµβάνουν απλό βήµα-προς-βήµα οδηγό. Οι
πληροφορίες παρέχονται σε απλή και κατανοητή γλώσσα.
3. Οι πληροφορίες των παραγράφων 1 και 2 παρέχονται µε σαφή και µη
διφορούµενο τρόπο, είναι προσβάσιµες εξ αποστάσεως και µε ηλεκτρονικά
µέσα και επικαιροποιηµένες.
4. Τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης και οι αρµόδιες αρχές απαντούν χωρίς
καθυστέρηση σε αιτήσεις για παροχή πληροφοριών, κατά τις παραγράφους 1
και 2 και ενηµερώνουν τους αιτούντες χωρίς καθυστέρηση εάν οι αιτήσεις τους
εµπεριέχουν σφάλµατα ή είναι αβάσιµες.
5. Τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης µπορούν να διαθέτουν τις πληροφορίες του
παρόντος άρθρου και σε άλλες κοινοτικές γλώσσες. Η διάταξη αυτή δεν θίγει
τη εθνική νοµοθεσία σχετικά µε τη χρήση της ελληνικής ως επίσηµης γλώσσας.
6. Η υποχρέωση των αρµόδιων ελληνικών αρχών να βοηθούν τους παρόχους και
αποδέκτες υπηρεσιών δεν συνεπάγεται την εκ µέρους των εν λόγω αρχών
παροχή νοµικών συµβουλών σε µεµονωµένες υποθέσεις, αλλά αφορά µόνο τις
γενικές πληροφορίες σχετικά µε τον συνήθη τρόπο ερµηνείας ή εφαρµογής
των σχετικών απαιτήσεων.
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7. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ρυθµίζονται λεπτοµέρειες σχετικά µε την εφαρµογή του
παρόντος άρθρου.
ΑΡΘΡΟ 9
Ηλεκτρονική διεκπεραίωση διαδικασιών
1. Όλες οι αρµόδιες αρχές, όπως υπηρεσίες Υπουργείων, Περιφερειών, νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(ΟΤΑ) πρώτου
και δεύτερου βαθµού, ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, ή
υπηρεσίες νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.) του δηµόσιου τοµέα,
εξασφαλίζουν ότι όλες οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις για την πρόσβαση σε
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών διεκπεραιώνονται εύκολα από απόσταση
και µε ηλεκτρονικά µέσα µέσω του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης και των
αρµοδίων αρχών. Ειδικότερα, τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης διασφαλίζουν
την υποδοχή αιτηµάτων και την αποστολή απαντήσεων για θέµατα του
παρόντος νόµου από διαδικτυακό τόπο.
2. Η παράγραφος 1 δεν αφορά τις επιθεωρήσεις του τόπου παροχής της
υπηρεσίας ή του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται από τον πάροχο ή την υλική
εξέταση των ικανοτήτων ή της προσωπικής ακεραιότητας του παρόχου ή του
αρµόδιου προσωπικού του.
3. Τα καθ’ ύλη αρµόδια Υπουργεία έχουν την ευθύνη της εναρµόνισης των
διοικητικών διαδικασιών προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Για την
διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών που περιλαµβάνονται στο πεδίο
εφαρµογής του παρόντος νόµου από τα ΚΕΠ, ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης,
εκδίδονται κοινές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
σύµφωνα µε το άρθρο 31 του ν. 3013/2002. Με όµοιες αποφάσεις ρυθµίζονται
και τα συναφή µε τη διεκπεραίωση των συγκεκριµένων διαδικασιών θέµατα
ηλεκτρονικής ανταλλαγής στοιχείων.
4. Το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
έχει την ευθύνη του συντονισµού των Υπουργείων των οποίων οι διαδικασίες
θα διεκπεραιώνονται από τα ΚΕΠ ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Ελευθερία εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ 1
ΑΔΕΙΕΣ
ΑΡΘΡΟ 10
Συστήµατα χορήγησης άδειας
1. Οι Αρχές δεν εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών
και την
άσκησή τους από σύστηµα χορήγησης άδειας, παρά µόνον εάν
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

8

α) το σύστηµα χορήγησης άδειας δεν εισάγει διακρίσεις σε βάρος του
παρόχου της υπηρεσίας·
β) η ανάγκη ύπαρξης συστήµατος χορήγησης άδειας δικαιολογείται από
επιτακτικό λόγο δηµοσίου συµφέροντος κατά την έννοια του άρθρου 5
περίπτ. 8 του παρόντος νόµου.
γ) ο επιδιωκόµενος στόχος δεν µπορεί να επιτευχθεί µε λιγότερο
περιοριστικό µέτρο, ιδίως επειδή οι εκ των υστέρων έλεγχοι θα λάµβαναν
χώρα µε πολύ µεγάλη καθυστέρηση για να είναι πραγµατικά
αποτελεσµατικοί.
2. Με Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και των κατά
περίπτωση αρµοδίων Υπουργών ορίζονται τα συστήµατα εκδόσεως αδειών που
καταργούνται ως µη συµβατά µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.
3. Το παρόν τµήµα δεν θίγει συστήµατα χορήγησης άδειας που διέπονται, αµέσως
ή εµµέσως, από ειδικές διατάξεις του κοινοτικού δικαίου.
ΑΡΘΡΟ 11
Προϋποθέσεις για την χορήγηση άδειας
1. Τα συστήµατα χορήγησης άδειας σε παρόχους υπηρεσιών πρέπει να βασίζονται
σε κριτήρια τα οποία δεν επιτρέπουν στις αρµόδιες αρχές να ασκούν την
διακριτική τους ευχέρεια αυθαίρετα.
2. Τα κριτήρια για την χορήγηση αδειών θα πρέπει να:
α) µην εισάγουν διακρίσεις·
β) δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δηµοσίου συµφέροντος·
γ)
είναι αναλογικά
συµφέροντος·

προς

τον

προαναφερόµενο

στόχο

δηµοσίου

δ) είναι σαφή και να µην επιδέχονται αµφισβήτηση·
ε) είναι αντικειµενικά·
στ) έχουν δηµοσιευθεί εκ των προτέρων·
ζ) είναι διαφανή και προσβάσιµα.
3. Οι
προϋποθέσεις
χορήγησης
άδειας
για
νέα
εγκατάσταση
δεν
αλληλοεπικαλύπτονται µε απαιτήσεις και ελέγχους που είναι ισοδύναµοι ή κατ’
ουσία συγκρίσιµοι ως προς το σκοπό τους, στους οποίους ήδη υπόκεινται οι
πάροχοι των υπηρεσιών, στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος. Τα σηµεία
επαφής που ορίζονται στο άρθρο 28, παρ. 2, επικουρούν τη αρµόδια αρχή
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε τις απαιτήσεις αυτές.
4. Η άδεια επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβαση στη δραστηριότητα
παροχής υπηρεσιών ή τους επιτρέπει να την ασκήσουν σε όλη την Ελληνική
Επικράτεια, µεταξύ άλλων, µε την ίδρυση πρακτορείων, υποκαταστηµάτων,
θυγατρικών εταιριών ή γραφείων, εκτός εάν επιτακτικός λόγος δηµόσιου
συµφέροντος δικαιολογεί την έκδοση ιδιαίτερης άδειας για κάθε επιµέρους
εγκατάσταση ή τον περιορισµό της άδειας σε ορισµένο τµήµα της Επικράτειας.
5. Η άδεια χορηγείται από τη στιγµή που ολοκληρώνεται η δέουσα εξέταση των
προϋποθέσεων χορήγησης άδειας και διαπιστώνεται ότι αυτές πληρούνται.
6. Πλην των περιπτώσεων χορήγησης άδειας, κάθε απόφαση των αρµόδιων
αρχών, συµπεριλαµβανοµένης της άρνησης χορήγησης άδειας ή της ανάκλησης
µιας άδειας, αιτιολογείται πλήρως και µπορεί να προσβληθεί σύµφωνα µε τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
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7. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την αρµοδιότητα των περιφερειακών ή τοπικών
αρχών που εκδίδουν τις άδειες αυτές.
ΑΡΘΡΟ 12
Διάρκεια της άδειας
1. Η άδεια που χορηγείται στον πάροχο υπηρεσιών δεν έχει περιορισµένη διάρκεια
µε εξαίρεση τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν η άδεια ανανεώνεται αυτόµατα ή εξαρτάται αποκλειστικά από τη
διαρκή τήρηση των απαιτήσεων·
β) όταν επιτακτικός λόγος δηµοσίου συµφέροντος περιορίζει τον αριθµό
των διαθέσιµων αδειών, ή
γ) όταν η περιορισµένη διάρκεια δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο
δηµοσίου συµφέροντος.
2. Η παράγραφος 1 δεν αφορά τη µέγιστη προθεσµία εντός της οποίας ο πάροχος
των υπηρεσιών οφείλει να αρχίσει πραγµατικά τη δραστηριότητά του µετά τη
χορήγηση της άδειας.
3. Ο πάροχος υπηρεσιών υποχρεούται να ενηµερώνει το οικείο Ενιαίο Κέντρο
Εξυπηρέτησης
που προβλέπεται στο άρθρο 7, σχετικά µε τις ακόλουθες
αλλαγές:
α)
την ίδρυση θυγατρικών, των οποίων οι δραστηριότητες εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του συστήµατος χορήγησης άδειας·
β)
αλλαγές της κατάστασής του που έχουν ως συνέπεια να µην
πληρούνται πλέον οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας.
Τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης διαβιβάζουν τις πληροφορίες αυτές στις
αρµόδιες εποπτικές αρχές.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τη δυνατότητα των αρµοδίων
αρχών να ανακαλούν τις άδειες, όταν παύσουν πλέον να ισχύουν οι
προϋποθέσεις χορήγησής τους.
ΑΡΘΡΟ 13
Επιλογή µεταξύ περισσοτέρων υποψηφίων
1. Σε περίπτωση που ο αριθµός των διαθέσιµων αδειών για συγκεκριµένη
δραστηριότητα είναι περιορισµένος λόγω της σπανιότητας των διαθέσιµων
φυσικών πόρων ή των τεχνικών δυνατοτήτων, εφαρµόζεται διαδικασία
επιλογής µεταξύ των δυνητικών υποψηφίων, η οποία προβλέπει όλες τις
εγγυήσεις αµεροληψίας και διαφάνειας και ιδίως την κατάλληλη δηµοσιοποίηση
της έναρξης της διεξαγωγής της και της ολοκλήρωσης της διαδικασίας.
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 η άδεια χορηγείται για την ενδεδειγµένη
περιορισµένη χρονική περίοδο και δεν µπορεί να ανανεώνεται αυτόµατα ούτε
να προβλέπει κάποιο άλλο πλεονέκτηµα για τον πάροχο υπηρεσιών η άδεια του
οποίου µόλις έληξε ή για όσους έχουν ιδιαίτερους δεσµούς µε αυτόν.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και των άρθρων
10 και 11 οι αρµόδιες αρχές µπορούν να λαµβάνουν υπόψη, κατά την θέσπιση
των κανόνων για τη διαδικασία επιλογής, θέµατα δηµοσίας υγείας, στόχους
κοινωνικής πολιτικής, την υγεία και την ασφάλεια των µισθωτών ή των
αυτοαπασχολούµενων, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διατήρηση της
πολιτιστικής κληρονοµιάς και άλλους επιτακτικούς λόγους δηµοσίου
συµφέροντος, σύµφωνα µε το κοινοτικό δίκαιο.
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ΑΡΘΡΟ 14
Διαδικασίες για τη χορήγηση άδειας
1. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας είναι σαφείς,
δηµοσιοποιούνται εκ των προτέρων και παρέχουν στους αιτούντες την εγγύηση
ότι οι αιτήσεις τους θα εξετασθούν αντικειµενικά και αµερόληπτα.
2. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας δεν αποτρέπουν ούτε
περιπλέκουν και καθυστερούν αδικαιολόγητα την παροχή της υπηρεσίας, είναι
εύκολα προσβάσιµες, τα δε τέλη που ενδέχεται να βαρύνουν τους αιτούντες
πρέπει να είναι εύλογα και ανάλογα του κόστους των διαδικασιών χορήγησης
άδειας και να µην υπερβαίνουν το κόστος των διαδικασιών αυτών.
3. Οι διαδικασίες και οι διατυπώσεις χορήγησης άδειας παρέχουν στους αιτούντες
την εγγύηση ότι οι αιτήσεις τους θα εξετασθούν χωρίς καθυστέρηση και, σε
κάθε περίπτωση, εντός εύλογης προθεσµίας. Η προθεσµία αρχίζει από τη
χρονική στιγµή της υποβολής όλων των απαιτούµενων εγγράφων. Όταν
δικαιολογείται από την πολυπλοκότητα του θέµατος, η προθεσµία µπορεί να
παραταθεί άπαξ, από την αρµόδια αρχή, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Η
παράταση και η διάρκειά της αιτιολογούνται δεόντως και κοινοποιούνται στον
αιτούντα πριν την εκπνοή της αρχικής προθεσµίας. Σχετικά εφαρµόζεται το
άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α΄), όπως ισχύει.
4. Εάν δεν υπάρξει απάντηση εντός της προθεσµίας που προβλέπεται ή
παρατείνεται σύµφωνα µε την παράγραφο 3, η άδεια θεωρείται ότι έχει
χορηγηθεί. Επιτρέπεται η πρόβλεψη αποκλίσεων από την ανωτέρω διάταξη
όταν αυτό δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δηµόσιου συµφέροντος,
συµπεριλαµβανοµένων των θεµιτών συµφερόντων τρίτων.
5. Για κάθε αίτηση χορήγησης άδειας αποστέλλεται το ταχύτερο βεβαίωση
παραλαβής. Στη βεβαίωση παραλαβής πρέπει να µνηµονεύεται:
α) η προθεσµία απάντησης της παραγράφου 3 του παρόντος·
β) τα µέσα έννοµης προστασίας·
γ) κατά περίπτωση, δήλωση ότι, σε περίπτωση µη απάντησης εντός της
προβλεπόµενης προθεσµίας, η άδεια θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί.
6. Εάν η αίτηση είναι ελλιπής ο αιτών ενηµερώνεται χωρίς καθυστέρηση, σχετικά
µε την ανάγκη υποβολής συµπληρωµατικών εγγράφων,καθώς και σχετικά µε
τις πιθανές επιπτώσεις στην εύλογη προθεσµία διεκπεραίωσης της παραγράφου
3.
7. Εάν µια αίτηση απορριφθεί λόγω µη τήρησης των απαιτούµενων διαδικασιών ή
διατυπώσεων, ο αιτών ενηµερώνεται το ταχύτερο για την απόρριψη.
8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.
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ΤΜΗΜΑ 2
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ Η ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΑΡΘΡΟ 15
Απαιτήσεις που απαγορεύονται
Η πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή η άσκησή της στο ελληνικό
έδαφος δεν εξαρτάται από τις ακόλουθες απαιτήσεις:
1. Απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις και βασίζονται άµεσα ή έµµεσα στην
ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, στον τόπο της έδρας τους και ιδίως:
α) απαιτήσεις όσον αφορά την ιθαγένεια του παρόχου της υπηρεσίας, του
προσωπικού του, των προσώπων που κατέχουν εταιρικές µερίδες ή των
µελών των διοικητικών και εποπτικών φορέων των παρόχων υπηρεσιών·
β) την απαίτηση ότι ο πάροχος των υπηρεσιών, το προσωπικό του, τα
πρόσωπα που κατέχουν εταιρικές µερίδες ή τα µέλη των διοικητικών και
εποπτικών φορέων του παρόχου πρέπει να κατοικούν εντός της ελληνικής
επικράτειας.
2. Την απαγόρευση εγκατάστασης σε περισσότερα κράτη µέλη ή εγγραφής σε
µητρώα ή σε επαγγελµατικούς φορείς ή συλλόγους σε περισσότερα του ενός
κράτη µέλη.
3. Περιορισµούς στην ελευθερία επιλογής του παρόχου όσον αφορά την κύρια ή
τη δευτερεύουσα εγκατάσταση και ιδίως την απαίτηση ότι ο πάροχος των
υπηρεσιών πρέπει να έχει την κύρια εγκατάστασή του στην Ελληνική
Επικράτεια, ή τον περιορισµό της ελευθερίας του παρόχου να επιλέγει τη
µορφή της εγκατάστασης, όπως πρακτορείο,
υποκατάστηµα ή θυγατρική
εταιρία.
4. Προϋποθέσεις αµοιβαιότητας µε το κράτος µέλος στο οποίο είναι ήδη
εγκατεστηµένος ο πάροχος, µε εξαίρεση εκείνες που προβλέπονται από τις
κοινοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί στον τοµέα της ενέργειας .
5. Την εφαρµογή κατά περίπτωση οικονοµικής δοκιµής, η οποία εξαρτά την
χορήγηση άδειας από την αποδεδειγµένη ύπαρξη οικονοµικής ανάγκης ή
ζήτησης στην αγορά, αξιολογεί το πιθανό ή πραγµατικό οικονοµικό αντίκτυπο
της δραστηριότητας ή αξιολογεί κατά πόσον η δραστηριότητα είναι κατάλληλη
για τους στόχους που θέτουν τα προγράµµατα οικονοµικού σχεδιασµού της
αρµόδιας αρχής. Η απαγόρευση αυτή δεν αφορά απαιτήσεις προγραµµατισµού
οι οποίες δεν επιδιώκουν οικονοµικούς στόχους, αλλά εξυπηρετούν
επιτακτικούς λόγους που συνδέονται µε το δηµόσιο συµφέρον.
6. Την άµεση ή έµµεση ανάµειξη ανταγωνιστικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένης
της συµµετοχής τους σε συµβουλευτικά όργανα, στη χορήγηση της άδειας ή
στη λήψη άλλων αποφάσεων των αρµοδίων αρχών, εξαιρουµένων των
επαγγελµατικών συλλόγων, των επαγγελµατικών οργανώσεων ή ενώσεων που
ενεργούν ως αρµόδια αρχή· η απαγόρευση αυτή δεν αφορά τη διαβούλευση
µε όργανα όπως τα εµπορικά επιµελητήρια ή τους κοινωνικούς εταίρους, για
διάφορα θέµατα πλην των µεµονωµένων αιτήσεων χορήγησης άδειας ούτε τη
διαβούλευση µε το κοινό.
7. Την υποχρέωση για σύσταση ή συµµετοχή σε χρηµατοοικονοµική εγγύηση ή
για σύναψη ασφαλιστικής σύµβασης µε πάροχο υπηρεσιών ή µε οργανισµό που
είναι εγκαταστηµένος στο ελληνικό έδαφος. Αυτό δεν θίγει τη δυνατότητα των
αρµοδίων αρχών να απαιτούν ασφάλιση ή χρηµατοοικονοµικές εγγυήσεις ούτε
θίγει απαιτήσεις σχετικές µε τη συµµετοχή σε συλλογικό ταµείο αποζηµιώσεων,
όπως ενδεχοµένως ισχύει για µέλη επαγγελµατικών φορέων ή οργανώσεων.
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8. Την υποχρέωση προεγγραφής σε µητρώα που τηρούνται εντός του ελληνικού
εδάφους για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή προηγούµενης άσκησης της
δραστηριότητας για ορισµένη χρονική περίοδο εντός της Ελληνικής
Επικράτειας.
ΑΡΘΡΟ 16
Απαιτήσεις που πρέπει να αξιολογηθούν
1. Οι αρµόδιες αρχές εξετάζουν εάν στην εθνική έννοµη τάξη προβλέπονται
απαιτήσεις όπως εκείνες που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος,
και εξασφαλίζουν ότι οι απαιτήσεις αυτές είναι συµβατές µε τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 3 του παρόντος. Οι αρµόδιες αρχές προσαρµόζουν τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ώστε να είναι συµβατές µε τις εν λόγω
προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
2. Οι αρµόδιες αρχές εξετάζουν εάν η ισχύουσα νοµοθεσία εξαρτά την πρόσβαση
σε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή της από την τήρηση των
ακόλουθων απαιτήσεων που δεν εισάγουν διακρίσεις:
α) ποσοτικούς ή εδαφικούς περιορισµούς, ιδίως υπό τη µορφή ορίων που
καθορίζονται ανάλογα µε τον πληθυσµό ή µιας ελάχιστης γεωγραφικής
απόστασης µεταξύ παρόχων υπηρεσιών·
β) απαίτηση που υποχρεώνει τον πάροχο υπηρεσιών να έχει συγκεκριµένη
νοµική µορφή·
γ) απαιτήσεις όσον αφορά την κατοχή του κεφαλαίου εταιρίας·
δ) απαιτήσεις, εκτός εκείνων που αφορούν τα ζητήµατα που διέπει η οδηγία
2005/36/ΕΚ ή όσων προβλέπονται από άλλες κοινοτικές νοµοθετικές
ρυθµίσεις, οι οποίες περιορίζουν την πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής
υπηρεσιών σε συγκεκριµένους παρόχους υπηρεσιών λόγω της ειδικής
φύσης της δραστηριότητας·
ε) απαγόρευση δηµιουργίας περισσότερων από µιας εγκατάστασης στην
Ελληνική Επικράτεια·
στ) απαιτήσεις για ελάχιστο αριθµό απασχολούµενων·
ζ) υποχρεωτικές ελάχιστες ή/και ανώτερες τιµές, µε τις οποίες οφείλει να
συµµορφώνεται ο πάροχος·
η) απαίτηση που επιβάλλεται σε παρόχους να προσφέρουν, µαζί µε τη δική
τους υπηρεσία, άλλες συγκεκριµένες υπηρεσίες.
3. Οι αρµόδιες αρχές ελέγχουν και στη συνέχεια επαληθεύουν αν οι απαιτήσεις
που προβλέπονται στην παράγραφο 2 πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) µη εισαγωγή διακρίσεων: οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν άµεσα ή
έµµεσα διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τις
επιχειρήσεις, ανάλογα µε την έδρα τους·
β) αναγκαιότητα: οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται από επιτακτικό
λόγο δηµοσίου συµφέροντος·
γ) αναλογικότητα: οι απαιτήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για να
εξασφαλίσουν την υλοποίηση του επιδιωκόµενου στόχου και να µην
υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου, το
ίδιο δε αποτέλεσµα να µην µπορεί να επιτευχθεί µε άλλα λιγότερο
περιοριστικά µέτρα.
4. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρµόζονται και στη νοµοθεσία που διέπει τον
τοµέα των υπηρεσιών γενικού οικονοµικού συµφέροντος, µόνο κατά το µέτρο
που η εφαρµογή τους δεν παρακωλύει, νοµικά ή στην πράξη, την εκτέλεση της
συγκεκριµένης αποστολής που τους έχει ανατεθεί.
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5. Οι Αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή τις νέες νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που προβλέπουν οι απαιτήσεις της προηγούµενης
παραγράφου, καθώς και τις σχετικές αιτιολογήσεις. Η κοινοποίηση εθνικού
νοµοσχεδίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28Α’) πληροί
ταυτόχρονα την υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπεται στον παρόντα
νόµο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ
ΑΡΘΡΟ 17
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν το δικαίωµα να παρέχουν υπηρεσίες σε κράτος
µέλος διαφορετικό από αυτό στο οποίο εδρεύουν.
2. Οι Αρχές εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση σε δραστηριότητα παροχής
υπηρεσιών και την ελεύθερη άσκησή της στο ελληνικό έδαφος.
Οι Αρχές δεν επιτρέπεται να εξαρτούν την πρόσβαση σε δραστηριότητα
παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή της στο ελληνικό έδαφος από απαιτήσεις
που δεν τηρούν τις ακόλουθες αρχές:
α) µη εισαγωγή διακρίσεων: οι απαιτήσεις δεν πρέπει να εισάγουν, άµεσα ή
έµµεσα, διακρίσεις ανάλογα µε την ιθαγένεια ή, όσον αφορά τα νοµικά
πρόσωπα, ανάλογα µε το κράτος µέλος στο οποίο εδρεύουν.
β) αναγκαιότητα: οι απαιτήσεις πρέπει να δικαιολογούνται για λόγους
δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας ή δηµόσιας υγείας ή προστασίας του
περιβάλλοντος.
γ) αναλογικότητα: οι απαιτήσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για να
εξασφαλίσουν την υλοποίηση
του επιδιωκόµενου στόχου και να µην
υπερβαίνουν το όριο που είναι απαραίτητο για την επίτευξη του στόχου.
3. Οι Αρχές δεν µπορούν να περιορίζουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών από
πάροχο, ο οποίος είναι εγκαταστηµένος σε άλλο κράτος µέλος, µε την επιβολή
οποιασδήποτε από τις ακόλουθες απαιτήσεις:
α) την υποχρέωση για τον πάροχο να είναι εγκατεστηµένος στο ελληνικό
έδαφος⋅
β) την υποχρέωση για τον πάροχο να εξασφαλίζει άδεια από τις αρµόδιες
αρχές, συµπεριλαµβανοµένης της εγγραφής σε µητρώο ή σε επαγγελµατικό
φορέα ή σύλλογο που λειτουργεί στο ελληνικό έδαφος, εκτός από περιπτώσεις
που προβλέπονται στον παρόντα νόµο ή σε πράξεις κοινοτικού δικαίου⋅
γ) στην απαγόρευση για τον πάροχο να αποκτήσει στο ελληνικό έδαφος
υποδοµή ορισµένης µορφής ή είδους, συµπεριλαµβανοµένου γραφείου ή
δικηγορικού γραφείου, που είναι απαραίτητη για την παροχή των υπηρεσιών
του⋅
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δ) την εφαρµογή ειδικού συµβατικού καθεστώτος µεταξύ παρόχου και
αποδέκτη που εµποδίζει ή περιορίζει την παροχή υπηρεσιών από
αυτοαπασχολούµενο⋅
ε) την υποχρέωση για τον πάροχο να διαθέτει συγκεκριµένο έγγραφο
ταυτότητας για την άσκηση δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών, το οποίο
χορηγείται από τις αρµόδιες αρχές τους⋅
στ) απαιτήσεις οι οποίες θίγουν τη χρήση εξοπλισµού και υλικού που
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παροχής της υπηρεσίας, µε εξαίρεση τις
απαιτήσεις που είναι αναγκαίες για την υγεία και την ασφάλεια στο χώρο
εργασίας⋅
ζ) περιορισµούς στην ελευθερία παροχής υπηρεσιών που ορίζονται στο
άρθρο 20.
4. Οι Αρχές, όταν ο πάροχος υπηρεσιών µεταβαίνει στο ελληνικό έδαφος,
µπορούν να επιβάλουν απαιτήσεις που αφορούν τη δραστηριότητα παροχής
υπηρεσιών και δικαιολογούνται για λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας
ασφάλειας, δηµόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος και είναι
σύµφωνες µε την παράγραφο 1 του παρόντος. Οι Αρχές, εφαρµόζουν τις
διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε τις συνθήκες απασχόλησης,
συµπεριλαµβανοµένων όσων καθορίζονται σε συλλογικές συµβάσεις.
ΑΡΘΡΟ 18
Συµπληρωµατικές παρεκκλίσεις από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Οι διατάξεις του άρθρου 17 δεν εφαρµόζονται:
1. σε υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος που παρέχονται σε άλλο
κράτος-µέλος, µεταξύ των οποίων:
α) ταχυδροµικές υπηρεσίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας
97/67/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 15ης
Δεκεµβρίου 1997, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την ανάπτυξη της
εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδροµικών υπηρεσιών και για τη βελτίωση
της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών (Ε.Ε L 15 της 21ης Ιανουαρίου
1998, , όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1882/2003, ΕΕ
L 284 της 31ης Δεκεµβρίου 2003, σ.1), όπως µεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο
µε τους ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄) και 3185/2003 (ΦΕΚ 229 Α΄)⋅
β) στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, στις υπηρεσίες που καλύπτονται από
την οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
της 26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (EE
L 176 της 15ης Ιουλίου 2003, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε την οδηγία 2004/85/ΕΚ του Συµβουλίου, EE L
236 της 7ης Ιουλίου 2004), όπως µεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το ν.
3426/2005 (ΦΕΚ 309 Α΄)⋅
γ) στον τοµέα του φυσικού αερίου, στις υπηρεσίες που καλύπτονται από την
οδηγία 2003/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της
26ης Ιουνίου 2003, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά
φυσικού αερίου (ΕΕ L 176 της 15ης Ιουλίου 2003), όπως µεταφέρθηκε στο
ελληνικό δίκαιο µε το ν. 3428/2005 (ΦΕΚ Α 313) ⋅
δ) στις υπηρεσίες διανοµής και παροχής ύδατος και στις υπηρεσίες διαχείρισης
λυµάτων⋅
ε) στις υπηρεσίες επεξεργασίας των αποβλήτων⋅
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2. σε ζητήµατα που διέπονται από την Οδηγία 96/71/ΕΚ της 16ης Δεκεµβρίου
1996, όπως µεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το π.δ. 219/2000 (ΦΕΚ 190
Α΄)⋅
3. σε ζητήµατα που διέπονται από την οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων
αυτών (ΕΕ L 281 της 23ης Νοεµβρίου 1995, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε
τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003), όπως µεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο
µε τον ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄)⋅
4. σε ζητήµατα που διέπονται από την οδηγία 77/249/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
22ας Μαρτίου 1977, περί διευκολύνσεως της πραγµατικής ασκήσεως της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους (ΕΕ L 78 της 26ης Μαρτίου
1977, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε την Πράξη Προσχώρησης του 2003),
όπως µεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το π.δ. 258/1987 (ΦΕΚ 125 Α΄)⋅
5. στη δραστηριότητα της δικαστικής είσπραξης οφειλών⋅
6. σε ζητήµατα που διέπονται από τον τίτλο ΙΙ της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ της 7ης
Σεπτεµβρίου 2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
συµπεριλαµβανοµένων των απαιτήσεων της Ελληνικής νοµοθεσίας, όταν η
υπηρεσία παρέχεται στην Ελληνική επικράτεια, οι οποίες επιφυλάσσουν µια
δραστηριότητα σε συγκεκριµένο επάγγελµα⋅
7. σε ζητήµατα που καλύπτονται από τον Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 1408/71 του
Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρµογής των συστηµάτων
κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς και τις οικογένειές τους που
διακινούνται εντός της Κοινότητας, όπως ισχύει⋅
8. όσον αφορά τις διοικητικές διατυπώσεις σχετικά µε την ελεύθερη κυκλοφορία
των προσώπων και την κατοικία τους, σε ζητήµατα που διέπονται από τις
διατάξεις της οδηγίας 2004/38/ΕΚ της 30ης Σεπτεµβρίου 2004, όπως
µεταφέρθηκαν στο ελληνικό δίκαιο µε το π.δ. 106/2007 (ΦΕΚ 135 Α΄) και οι
οποίες προβλέπουν τις διοικητικές διατυπώσεις ενώπιων των αρµοδίων αρχών
του κράτους µέλους στο οποίο παρέχεται η υπηρεσία που πρέπει να
διεκπεραιώσουν οι δικαιούχοι⋅
9. όσον αφορά τους υπηκόους τρίτων χωρών που µεταβαίνουν στην ελληνική
επικράτεια για λόγους παροχής υπηρεσιών, στη δυνατότητα των ελληνικών
αρχών να απαιτήσουν θεώρηση ή άδεια παραµονής για υπηκόους τρίτων
χωρών που δεν καλύπτονται από το καθεστώς αµοιβαίας αναγνώρισης που
προβλέπεται στο άρθρο 21 της σύµβασης για την εφαρµογή της συµφωνίας
Σένγκεν, της 14ης Ιουνίου 1985, σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των
ελέγχων στα κοινά σύνορα (ΕΕ L 239 της 22ας Ιουλίου 2000, όπως
τροποποιήθηκε τελευταία µε τον Κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1160/2005 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 191 της 22ας Ιουλίου
2005) ή στη δυνατότητα να επιβάλλεται σε υπηκόους τρίτων χωρών που
παρέχουν υπηρεσία στο ελληνικό έδαφος η υποχρέωση να παρουσιάζονται στις
αρµόδιες ελληνικές αρχές κατά την είσοδό τους ή ύστερα από αυτήν⋅
10. όσον αφορά τις αποστολές αποβλήτων, σε θέµατα που καλύπτονται από τον
Κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 του Συµβουλίου, της 1ης Φεβρουαρίου 1993,
σχετικά µε την παρακολούθηση και τον έλεγχο των µεταφορών αποβλήτων στο
εσωτερικό της Κοινότητος καθώς και κατά την είσοδο και έξοδό τους (ΕΕ L 30
της 6ης Φεβρουαρίου 1993, όπως τροποποιήθηκε τελευταία µε τον Κανονισµό
(ΕΚ) αριθ. 2557/2001 της Επιτροπής, (ΕΕ L 349 της 31ης Δεκεµβρίου 2001)⋅
11. στα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας, στα συγγενικά δικαιώµατα, στα
δικαιώµατα που ρυθµίζονται µε την οδηγία 87/54/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
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16ης Δεκεµβρίου 1986, σχετικά µε τη νοµική προστασία των τοπογραφιών
προϊόντων
ηµιαγωγών (ΕΕ L 24
της 27ης Ιανουαρίου 1987), όπως
µεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε τα π.δ. 45/91 (ΦΕΚ 24 Α΄) και 415/95
(ΦΕΚ 238 Α΄) και την οδηγία 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τη νοµική προστασία των
βάσεων δεδοµένων (ΕΕ L 77 της 27ης Μαρτίου 1996), όπως µεταφέρθηκε στο
ελληνικό δίκαιο µε τον ν.2819/2000 (ΦΕΚ 84 Α΄), άρθρο 7 καθώς και στα
δικαιώµατα βιοµηχανικής ιδιοκτησίας⋅
12. στις πράξεις για
συµβολαιογράφου⋅

τις

οποίες

ο

νόµος

επιτάσσει

την

παρέµβαση

13. σε ζητήµατα που καλύπτονται από την οδηγία 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 2006, για τον υποχρεωτικό
έλεγχο των ετήσιων και των ενοποιηµένων λογαριασµών (ΕΕ 157 της 9ης
Ιουνίου 2006), όπως µεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το ν. 3693/2008
(ΦΕΚ 174 Α΄)⋅
14. στην ταξινόµηση οχηµάτων που έχουν αποκτηθεί µε χρηµατοδοτική µίσθωση
σε άλλο κράτος µέλος⋅
15. σε
διατάξεις
για
τις
συµβατικές
και
τις
εξωσυµβατικές
ενοχές,
περιλαµβανοµένου του τύπου των συµβάσεων που διέπονται από τους κανόνες
του Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου.
ΑΡΘΡΟ 19
Παρεκκλίσεις για µεµονωµένες περιπτώσεις
1. Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 17 και µόνο κατ’ εξαίρεση οι Αρχές µπορούν
να λάβουν µέτρα σχετικά µε την ασφάλεια των υπηρεσιών κατά ενός παρόχου,
ο οποίος είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος.
2. Τα µέτρα της παραγράφου 1 µπορούν να ληφθούν µόνον εφόσον τηρηθεί η
διαδικασία αµοιβαίας βοήθειας, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 34 και εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας σύµφωνα µε τις οποίες λαµβάνεται το
µέτρο δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο κοινοτικής εναρµόνισης στον τοµέα
που ορίζεται στη παράγραφο 1·
β) το µέτρο είναι πιο προστατευτικό για τον αποδέκτη από εκείνο που θα
λάµβανε το κράτος µέλος εγκατάστασης δυνάµει των εθνικών του διατάξεων·
γ) το κράτος µέλος εγκατάστασης δεν έλαβε µέτρα ή έλαβε µέτρα ανεπαρκή σε
σχέση µε τα οριζόµενα στο άρθρο 34 παράγραφος 2 του παρόντος·
δ) το µέτρο είναι αναλογικό.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος δεν θίγουν τις διατάξεις που εγγυώνται
την ελεύθερη παροχή των υπηρεσιών ή επιτρέπουν παρεκκλίσεις από αυτήν και
οι οποίες προβλέπονται από κοινοτικές πράξεις.

ΤΜΗΜΑ 2
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 20
Περιορισµοί που απαγορεύονται
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Δεν επιτρέπεται να επιβάλλονται στους αποδέκτες υπηρεσιών στην Ελλάδα
απαιτήσεις οι οποίες περιορίζουν τη χρήση µιας υπηρεσίας που παρέχεται από
φορέα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, ιδίως δε οι ακόλουθες
απαιτήσεις:
α) υποχρέωση εξασφάλισης άδειας από τις αρµόδιες αρχές ή υποβολή δήλωσης
σ’ αυτές⋅
β) µεροληπτικά όρια στη χορήγηση οικονοµικών ενισχύσεων, λόγω του
γεγονότος ότι ο πάροχος είναι εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος ή λόγω
του τόπου παροχής της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 21
Μη εισαγωγή διακρίσεων
1. Οι αποδέκτες υπηρεσιών δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις που εισάγουν διακρίσεις
λόγω της ιθαγένειας ή του τόπου κατοικίας τους.
2. Οι γενικές προϋποθέσεις πρόσβασης σε µια υπηρεσία, που διατίθενται στο
κοινό από τον πάροχο της υπηρεσίας, δεν εισάγουν διακρίσεις λόγω ιθαγένειας
ή τόπου κατοικίας του αποδέκτη, χωρίς αυτό να θίγει τη δυνατότητα να
προβλέπονται
διαφορετικές
προϋποθέσεις
πρόσβασης,
οι
οποίες
δικαιολογούνται άµεσα µε αντικειµενικά κριτήρια.
ΑΡΘΡΟ 22
Βοήθεια για τους αποδέκτες
1. Οι αποδέκτες υπηρεσιών στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α) γενικές πληροφορίες για τις ισχύουσες απαιτήσεις στα υπόλοιπα κράτη µέλη
σχετικά µε την πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και µε την
άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων, ιδίως όσες αφορούν την προστασία των
καταναλωτών·
β) γενικές πληροφορίες για τα µέσα έννοµης προστασίας που έχουν στη
διάθεσή τους σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ παρόχου και αποδέκτη·
γ) τα στοιχεία επικοινωνίας των ενώσεων ή οργανισµών, περιλαµβανοµένων
των κέντρων ενηµέρωσης του δικτύου των ευρωπαϊκών κέντρων
καταναλωτών, όπου οι πάροχοι ή οι αποδέκτες υπηρεσιών µπορούν να λάβουν
πρακτική βοήθεια.
Εάν χρειασθεί, οι οδηγίες από τις Αρχές περιλαµβάνουν έναν απλό βήµα-προςβήµα οδηγό. Οι πληροφορίες και η βοήθεια παρέχονται µε σαφή και µη
επιδεχόµενο παρερµηνείες τρόπο, είναι εύκολα προσβάσιµες εξ αποστάσεως
ακόµα και µε ηλεκτρονικά µέσα και επικαιροποιούνται συνεχώς.
2. Η υποχρέωση παροχής των πληροφοριών της παραγράφου 1 ανατίθεται στα
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης.
3. Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων που θεσπίζονται στην παράγραφο 1, το
Ε.Κ.Ε. στο οποίο προσφεύγει ο αποδέκτης υπηρεσιών απευθύνεται, εφόσον
είναι αναγκαίο, στον σχετικό φορέα του οικείου κράτους µέλους και προωθεί
σε αυτόν τις πληροφορίες που του ζητούνται. Ο φορέας αυτός οφείλει να
γνωστοποιήσει τις πληροφορίες που του ζητούνται το συντοµότερο δυνατό στο
αιτούν Ε.Κ.Ε., το οποίο τις διαβιβάζει στον αποδέκτη. Οι αρµόδιες αρχές των
κρατών µελών αλληλοβοηθούνται και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για να συνεργάζονται αποτελεσµατικά µεταξύ τους. Σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι Αρχές θεσπίζουν τις πρακτικές ρυθµίσεις όπως ιδίως
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ερµηνευτικές εγκυκλίους και οδηγούς, που απαιτούνται για την εφαρµογή της
παραγράφου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΡΘΡΟ 23
Πληροφορίες για τους παρόχους και τις υπηρεσίες τους
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να θέτουν στη διάθεση του αποδέκτη, τις
ακόλουθες πληροφορίες:
α)
την επωνυµία, το νοµικό καθεστώς και τη µορφή του παρόχου, τη
γεωγραφική διεύθυνση στην οποία είναι εγκατεστηµένος και τα στοιχεία εκείνα
που επιτρέπουν την ταχεία και άµεση επικοινωνία του αποδέκτη µε αυτόν,
ενδεχοµένως µε ηλεκτρονικά µέσα⋅
β) όταν ο πάροχος υπηρεσιών είναι εγγεγραµµένος σε εµπορικό µητρώο ή σε
άλλο παρεµφερές δηµόσιο µητρώο, την ονοµασία του µητρώου αυτού και τον
αριθµό εγγραφής του παρόχου ή αντίστοιχα µέσα αναγνώρισης που
περιλαµβάνονται στο µητρώο αυτό⋅
γ) όταν η δραστηριότητα υπόκειται σε σύστηµα χορήγησης άδειας, τα στοιχεία
της αρµόδιας αρχής ή του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης⋅
δ) όταν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα η οποία υπόκειται σε ΦΠΑ, τον αριθµό
αναγνώρισης που ορίζεται στο άρθρο 22, παράγραφος 1, της έκτης Οδηγίας
77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των
νοµοθεσιών των κρατών µελών των σχετικών µε τους φόρους κύκλου
εργασιών- Κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας: οµοιόµορφη
φορολογική βάση (ΕΕ L 145 της 13ης Ιουνίου 1977, όπως τροποποιήθηκε
τελευταία µε την Οδηγία 2006/18/ΕΚ (ΕΕ L 51 της 22ας Φεβρουαρίου 2006),
όπως καθορίζεται στο ν.1642/86 (ΦΕΚ 145 Α΄)⋅
ε) σε ό,τι αφορά τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, κάθε
επαγγελµατικό σύλλογο ή συναφή οργανισµό, στον οποίο είναι εγγεγραµµένος
ο πάροχος υπηρεσιών, τον επαγγελµατικό τίτλο και το κράτος µέλος από το
οποίο χορηγήθηκε⋅
στ) τους γενικούς όρους και τις γενικές ρήτρες που ενδεχοµένως εφαρµόζει ο
πάροχος⋅
ζ) την ύπαρξη τυχόν συµβατικών ρητρών που χρησιµοποιεί ο πάροχος σχετικά
µε το δίκαιο που διέπει τη σύµβαση ή /και τα αρµόδια δικαστήρια⋅
η) την ύπαρξη τυχόν εγγύησης µετά την πώληση, µη επιβαλλόµενης από το
νόµο⋅
θ) την τιµή της υπηρεσίας, εάν η τιµή προκαθορίζεται από τον πάροχο για
ορισµένο τύπο υπηρεσίας⋅
ι) τα κύρια χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, εάν δεν προκύπτουν ήδη από
συµφραζόµενα⋅

τα

ια) την ασφάλιση ή τις εγγυήσεις του άρθρου 24, παρ. 1, ιδίως δε τα στοιχεία
της σύµβασης του ασφαλιστή ή του εγγυητή και την εδαφική κάλυψη.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες που
αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του παρόντος,
κατ’ επιλογή τους
εναλλακτικά ως εξής:
α) να γνωστοποιούν τις πληροφορίες µε δική τους πρωτοβουλία⋅
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β) να διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες είναι εύκολα προσβάσιµες για τον
αποδέκτη στον τόπο παροχής της υπηρεσίας ή σύναψης της σύµβασης⋅
γ) να καθιστούν τις πληροφορίες εύκολα προσβάσιµες για τον αποδέκτη
ηλεκτρονικά µέσω διεύθυνσης που γνωστοποιείται από τους παρόχους⋅
δ) να παρέχουν στον αποδέκτη ενηµερωτικό έγγραφο όπου περιλαµβάνονται
λεπτοµέρειες για την παροχή των υπηρεσιών τους⋅
3. Οι πάροχοι υπηρεσιών, έπειτα από αίτηση του αποδέκτη των υπηρεσιών τους,
υποχρεούνται να γνωστοποιούν τις ακόλουθες συµπληρωµατικές πληροφορίες:
α) την τιµή της υπηρεσίας , όταν η τιµή δεν προκαθορίζεται από τον πάροχο
για συγκεκριµένο τύπο υπηρεσίας ή όταν η ακριβής τιµή δεν µπορεί να
δηλωθεί, τη µέθοδο υπολογισµού της τιµής, η οποία επιτρέπει στον αποδέκτη
να επαληθεύσει την τιµή ή µία αρκετά λεπτοµερή εκτίµηση⋅
β) σε ό,τι αφορά τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, αναφορά των
επαγγελµατικών κανόνων που εφαρµόζονται στην Ελλάδα και των µέσων
πρόσβασης σ’ αυτά⋅
γ) πληροφορίες σχετικά µε τις δραστηριότητες και τις εταιρικές σχέσεις
πολλαπλών ειδικοτήτων, οι οποίες συνδέονται άµεσα µε τη συγκεκριµένη
υπηρεσία και µε τα µέτρα που έχουν λάβει για την αποφυγή των συγκρούσεων
συµφερόντων. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιλαµβάνονται σε κάθε
ενηµερωτικό έγγραφο των παρόχων που παρουσιάζει µε τρόπο λεπτοµερή τις
υπηρεσίες τους⋅
δ) τυχόν Κώδικες Δεοντολογίας, στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι
υπηρεσιών, καθώς και τη διεύθυνση στην οποία µπορεί κανείς να
συµβουλευθεί τους Κώδικες ηλεκτρονικά και τις διαθέσιµες γλωσσικές εκδόσεις⋅
ε) όταν ένας πάροχος υπόκειται σε Κώδικα Δεοντολογίας ή είναι µέλος
επαγγελµατικού φορέα ή οργάνωσης που προβλέπει τη χρησιµοποίηση
µηχανισµού εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, σχετικές πληροφορίες. O
πάροχος διευκρινίζει τον τρόπο µε τον οποίον υπάρχει πρόσβαση σε
λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε τα χαρακτηριστικά και τους όρους
χρησιµοποίησης του µηχανισµού εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών.
4. Οι Αρχές διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που οφείλει να παράσχει ο πάροχος
υπηρεσιών στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου πρέπει είναι διαθέσιµες ή να
γνωστοποιούνται µε τρόπο σαφή και αδιαµφισβήτητο και σε εύλογο χρόνο πριν
από τη σύναψη της σύµβασης ή πριν από την παροχή της υπηρεσίας, όταν δεν
υπάρχει γραπτή σύµβαση.
5. Οι υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που ορίζονται στο παρόν κεφάλαιο
προστίθενται στις απαιτήσεις που προβλέπονται ήδη από την κοινοτική
νοµοθεσία. Οι Αρχές µπορούν να ορίσουν συµπληρωµατικές υποχρεώσεις
πληροφοριών για τους παρόχους που είναι εγκατεστηµένοι στο ελληνικό
έδαφος.
ΑΡΘΡΟ 24
Ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης και εγγυήσεις
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών, οι υπηρεσίες των οποίων ενέχουν άµεσο και
συγκεκριµένο κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια του αποδέκτη ή τρίτου ή
τη χρηµατοοικονοµική ασφάλεια του αποδέκτη υποχρεούνται να συνάπτουν
ανάλογη µε τη φύση και την έκταση του κινδύνου ασφάλιση επαγγελµατικής
ευθύνης ή να την αντικαθιστούν µε οποιαδήποτε άλλη ισοδύναµη ή ουσιαστικά
συγκρίσιµη, ως προς τον σκοπό της, εγγύηση ή ανάλογη διευθέτηση.
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2. Όταν ένας πάροχος εγκαθίσταται στο ελληνικό έδαφος, οι Αρχές δεν απαιτούν
ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης ή εγγύηση από αυτόν, εφόσον καλύπτεται
ήδη σε άλλο κράτος µέλος, στο οποίο είναι ήδη εγκατεστηµένος από εγγύηση
ισοδύναµη ή κατ’ ουσία συγκρίσιµη ως προς τον σκοπό της και ως προς την
κάλυψη την οποία παρέχει από πλευράς ασφαλιζοµένου κινδύνου,
ασφαλιζοµένου ποσού ή ανώτατου ορίου της εγγύησης και ενδεχόµενων
εξαιρέσεων από την κάλυψη. Εάν η ισοδυναµία εξασφαλίζεται µόνο εν µέρει, οι
Αρχές νοµιµοποιούνται να ζητήσουν συµπληρωµατική εγγύηση για να
καλύψουν τα στοιχεία εκείνα τα οποία δεν καλύπτονται ήδη.
Σε περίπτωση που οι
Αρχές απαιτούν από παρόχους υπηρεσιών
εγκατεστηµένους στην Ελληνική Επικράτεια να συνάπτουν ασφάλιση
επαγγελµατικής ευθύνης ή να παρέχουν οποιαδήποτε άλλη εγγύηση,
αποδέχονται ως επαρκή απόδειξη βεβαιώσεις ασφαλιστικής κάλυψης που έχουν
εκδοθεί από χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα και ασφαλιστικές εταιρίες
εγκατεστηµένες σε άλλα κράτη µέλη.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν θίγουν τα συστήµατα επαγγελµατικής ασφάλισης ή
εγγυήσεων που προβλέπονται από άλλες κοινοτικές νοµοθετικές ρυθµίσεις.
4. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, νοούνται ως:
– «άµεσος και συγκεκριµένος κίνδυνος», ο κίνδυνος που προκύπτει άµεσα
από την παροχή της υπηρεσίας⋅
– «υγεία και ασφάλεια», σε σχέση µε έναν αποδέκτη ή τρίτο, η αποφυγή του
θανάτου ή σοβαρής σωµατικής βλάβης⋅
– «χρηµατοοικονοµική ασφάλεια», σε σχέση µε έναν αποδέκτη, η αποφυγή
σηµαντικής απώλειας σε χρήµα ή σε αξία περιουσιακών στοιχείων⋅
– «ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης», η ασφάλεια την οποία συνάπτει ένας
πάροχος για ενδεχόµενη ευθύνη του έναντι των αποδεκτών και, ανάλογα µε
την περίπτωση, τρίτων, λόγω της παροχής της υπηρεσίας.
ΑΡΘΡΟ 25
Εµπορικές επικοινωνίες των νοµοθετικώς κατοχυρωµένων επαγγελµάτων.
1. Καταργούνται όλες οι συνολικές απαγορεύσεις εµπορικών επικοινωνιών για τα
νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα.
2. Οι εµπορικές επικοινωνίες που χρησιµοποιούν τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα
επαγγέλµατα πρέπει να τηρούν τους επαγγελµατικούς κανόνες που συνάδουν
µε το κοινοτικό δίκαιο, και ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι είναι συναφείς µε την
ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την ακεραιότητα του επαγγέλµατος, καθώς
και το επαγγελµατικό απόρρητο, κατά τρόπο συνάδοντα µε τις ιδιαιτερότητες
κάθε επαγγέλµατος. Οι επαγγελµατικοί κανόνες για τις εµπορικές επικοινωνίες
δεν πρέπει να δηµιουργούν διακρίσεις, οφείλουν να δικαιολογούνται
αντικειµενικά από επιτακτικό λόγο δηµοσίου συµφέροντος και να είναι
αναλογικοί.
3. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του κατά περίπτωση
αρµόδιου Υπουργού καταργούνται ή τροποποιούνται οι υφιστάµενοι
περιορισµοί και απαγορεύσεις σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην προηγούµενη
παράγραφο.
ΑΡΘΡΟ 26
Δραστηριότητες πολλαπλών ειδικοτήτων

21

1. Οι πάροχοι υπηρεσιών δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις που τους υποχρεώνουν να
ασκούν αποκλειστικά συγκεκριµένη δραστηριότητα ή που περιορίζουν την
άσκηση από κοινού ή σε εταιρική σχέση διαφορετικών δραστηριοτήτων.
Εντούτοις, οι ακόλουθοι πάροχοι µπορούν να υπόκεινται σε τέτοιες
απαιτήσεις:
α) τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, στο µέτρο που δικαιολογείται
για την εξασφάλιση της συµµόρφωσης προς τους κανόνες επαγγελµατικής
δεοντολογίας και συµπεριφοράς, οι οποίοι ποικίλλουν λόγω της ιδιαιτερότητας
του κάθε επαγγέλµατος και που είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της
ανεξαρτησίας και της αµεροληψίας τους⋅
β) οι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης, τεχνικού ελέγχου ή δοκιµών, στο
µέτρο που δικαιολογείται για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας τους και της
ακεραιότητάς τους.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών
και των αρµοδίων κατά περίπτωση Υπουργών, καθορίζονται οι δραστηριότητες
πολλαπλών ειδικοτήτων που επιτρέπονται στους παρόχους οι οποίοι
αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 1 και λαµβάνεται πρόνοια,
ώστε:
α) να προλαµβάνονται οι συγκρούσεις συµφερόντων και τα ασυµβίβαστα
µεταξύ ορισµένων δραστηριοτήτων⋅
β) να εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία και η αµεροληψία που απαιτούν ορισµένες
δραστηριότητες⋅
γ) να εξασφαλίζεται ότι οι επαγγελµατικοί δεοντολογικοί κανόνες διαφορετικών
δραστηριοτήτων συµβιβάζονται µεταξύ τους, ιδίως όσον αφορά το
επαγγελµατικό απόρρητο.
ΑΡΘΡΟ 27
Επίλυση διαφορών
1. Οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας, και
ιδίως ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµό τηλεοµοιοτυπίας (φαξ) ή διεύθυνση
ηλεκτρικού ταχυδροµείου, όπου να µπορούν όλοι οι αποδέκτες των υπηρεσιών,
συµπεριλαµβανοµένων και αυτών που διαµένουν σε άλλο κράτος µέλος, να
τους απευθύνουν άµεσα παράπονα ή διαµαρτυρίες ή να ζητήσουν πληροφορίες
για την υπηρεσία που παρέχουν. Οι πάροχοι υπηρεσιών δίνουν τη νόµιµη
διεύθυνσή τους, όταν αυτή δεν είναι η συνήθης διεύθυνση για την
αλληλογραφία τους.
Οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να απαντούν στα παράπονα ή στις
διαµαρτυρίες των αποδεκτών του πρώτου εδαφίου χωρίς καθυστέρηση και
επιδεικνύοντας επιµέλεια για την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης.
2. Οι πάροχοι υπηρεσιών υποχρεούνται να αποδείξουν ότι τηρούνται οι
υποχρεώσεις παροχής πληροφοριών που προβλέπονται από τον παρόντα νόµο
και ότι οι πληροφορίες είναι ακριβείς.
3. Όταν απαιτείται η κατάθεση χρηµατικής εγγύησης για συµµόρφωση σε
δικαστική απόφαση, οι Αρχές αναγνωρίζουν αντίστοιχες εγγυήσεις που έχουν
κατατεθεί από πιστωτικό ίδρυµα ή ασφαλιστή εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος
µέλος. Τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύµατα θα πρέπει να έχουν άδεια λειτουργίας
σε κράτος µέλος σύµφωνα µε το ν. 3601/2007 (ΦΕΚ Α178), οι δε ασφαλιστές
σύµφωνα, κατά περίπτωση, µε το π.δ. 288/2002 (ΦΕΚ 258 Α΄) και µε το π.δ.
23/2005 (ΦΕΚ 31 Α΄).
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4. Οι πάροχοι υπηρεσιών που υπόκεινται σε Κώδικα Δεοντολογίας ή είναι µέλη
επαγγελµατικού φορέα ή οργάνωσης που προβλέπει τη χρησιµοποίηση
µηχανισµού εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών υποχρεούνται να
ενηµερώνουν σχετικά τον αποδέκτη των υπηρεσιών, να το αναφέρουν σε κάθε
έγγραφο που παρουσιάζει αναλυτικά τις υπηρεσίες τους και να υποδεικνύουν
τα µέσα µε τα οποία παρέχεται πρόσβαση σε λεπτοµερείς πληροφορίες για τα
χαρακτηριστικά και τους όρους χρησιµοποίησης του εν λόγω µηχανισµού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΡΘΡΟ 28
Αµοιβαία συνδροµή – Γενικές υποχρεώσεις
1. Οι Αρχές συνεργάζονται αποτελεσµατικά µε τις αρχές των άλλων κρατών
µελών, µε σκοπό να εξασφαλίζεται η εποπτεία των παρόχων και των
υπηρεσιών τους.
2. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών
ορίζονται ένα ή περισσότερα σηµεία επαφής, καθώς και οι αρµοδιότητές τους.
Η
ελληνική διοίκηση γνωστοποιεί τα στοιχεία των σηµείων επαφής στα
υπόλοιπα κράτη µέλη και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Οι αιτήσεις πληροφοριών και οι αιτήσεις διενέργειας ελέγχων, επιθεωρήσεων
και ερευνών των ελληνικών Αρχών στο πλαίσιο του παρόντος κεφαλαίου
πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογηµένες και να προσδιορίζουν ιδίως τον λόγο
της αίτησης. Οι ανταλλασσόµενες πληροφορίες χρησιµοποιούνται µόνο για το
θέµα για το οποίο ζητήθηκαν.
4. Όταν λαµβάνουν αίτηση συνδροµής από αρµόδιες αρχές άλλου κράτους
µέλους, οι Αρχές µεριµνούν ώστε οι πάροχοι υπηρεσιών που είναι
εγκατεστηµένοι στο ελληνικό έδαφός να παρέχουν σε αυτές κάθε απαραίτητη
πληροφορία για την εποπτεία των δραστηριοτήτων τους, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
5. Οι Αρχές, όταν αντιµετωπίζουν δυσκολίες να ικανοποιήσουν αίτηση
πληροφοριών ή να διενεργήσουν ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες
ειδοποιούν εγκαίρως το κράτος µέλος που υπέβαλε τη σχετική αίτηση, ώστε να
βρεθεί λύση.
6. Οι Αρχές παρέχουν το συντοµότερο δυνατό και µε ηλεκτρονικά µέσα τις
πληροφορίες που ζητούνται από άλλα κράτη µέλη ή από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
7. Οι αντίστοιχες αρµόδιες αρχές των υπόλοιπων κρατών µελών µπορούν να
συµβουλεύονται τα µητρώα στα οποία είναι εγγεγραµµένοι οι πάροχοι
υπηρεσιών µε τους ίδιους όρους που ισχύουν και για τις αρµόδιες Αρχές.
8. Οι Αρχές ανακοινώνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες σχετικά µε
περιπτώσεις κρατών µελών, τα οποία δεν πληρούν την υποχρέωση της
αµοιβαίας συνδροµής.
9. Το Υπουργείο Οικονοµικών είναι αρµόδιο για το συντονισµό της εφαρµογής και
διαχείρισης από τις Αρχές του ηλεκτρονικού συστήµατος για την ανταλλαγή
πληροφοριών µεταξύ κρατών µελών (ΙΜΙ) που σχεδιάστηκε και λειτουργεί από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως οριζόντιο εργαλείο στήριξης για την εκπλήρωση
συνεργασίας που προβλέπεται στη νοµοθεσία περί εσωτερικής αγοράς, ώστε οι
αρµόδιες αρχές να εντοπίζουν εύκολα τους αντίστοιχους συνοµιλητές τους στα
λοιπά κράτη µέλη και να επικοινωνούν µεταξύ τους αποτελεσµατικά. Με
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απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της
παρούσας παραγράφου. Σε κάθε περίπτωση τηρούνται οι υποχρεώσεις που
επιβάλλονται από τη νοµοθεσία περί προστασίας δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα.
10. Το Υπουργείο Οικονοµικών είναι αρµόδιο για το συντονισµό της εφαρµογής
των υποχρεώσεων που προέρχονται από τον παρόντα νόµο.
ΑΡΘΡΟ 29
Αµοιβαία συνδροµή – γενικές υποχρεώσεις για το κράτος µέλος
εγκατάστασης
1. Όσον αφορά τους παρόχους υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες σε άλλο
κράτος µέλος, οι
Αρχές παρέχουν τις πληροφορίες που ζητεί άλλο κράτος
µέλος σχετικά µε τους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένοι στην
Ελλάδα, ιδίως τη διαβεβαίωση:
α) ότι είναι εγκατεστηµένοι στο ελληνικό έδαφος και
β) ότι καθόσον γνωρίζουν δεν ασκούν εκεί παράνοµα τις δραστηριότητές τους.
2. Οι Αρχές προβαίνουν σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες που ζητεί άλλο
κράτος µέλος και το ενηµερώνουν
για τα αποτελέσµατά τους και,
ενδεχοµένως, για τα µέτρα που έχουν λάβει. Στο πλαίσιο αυτό, οι Αρχές
ενεργούν εντός των θεσµοθετηµένων από την ελληνική νοµοθεσία ορίων. Οι
Αρχές αποφασίζουν ποια είναι τα καταλληλότερα µέτρα που πρέπει να
λαµβάνονται σε κάθε περίπτωση προκειµένου να ικανοποιείται το αίτηµα άλλου
κράτους µέλους.
3.

Μόλις οι Αρχές λάβουν γνώση συγκεκριµένης συµπεριφοράς ή συγκεκριµένων
πράξεων παρόχου εγκατεστηµένου στο ελληνικό έδαφος, ο οποίος παρέχει
υπηρεσίες και σε άλλα κράτη µέλη, οι οποίες , καθόσον οι εν λόγω Αρχές
γνωρίζουν, µπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια
των προσώπων ή στο περιβάλλον, ενηµερώνουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα
λοιπά κράτη µέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Άρθρο 30
Εποπτεία από τις Αρχές παρόχου εγκατεστηµένου στην Ελλάδα που
µετακινείται προσωρινά σε άλλο Κράτος

1. Όσον αφορά τις περιπτώσεις που δεν ρυθµίζονται από το άρθρο 31
παράγραφος 1 του παρόντος νόµου, οι Αρχές µεριµνούν ώστε να ελέγχεται η
συµµόρφωσή προς τις απαιτήσεις του στο πλαίσιο των εξουσιών εποπτείας που
προβλέπονται από τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, ειδικότερα µε µέτρα
εποπτείας στον τόπο εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών.
2. Οι Αρχές δεν µπορούν να αρνηθούν να λάβουν µέτρα εποπτείας ή εκτέλεσης
και επιβολής κυρώσεων στην Ελληνική Επικράτεια µε την αιτιολογία ότι η
υπηρεσία έχει παρασχεθεί ή προκαλέσει ζηµίες σε άλλο κράτος µέλος.
3. Η υποχρέωση που ορίζεται στην παράγραφο 1 δεν συνεπάγεται ότι οι Αρχές
υποχρεούνται να προβούν σε διαπιστώσεις γεγονότων ή σε ελέγχους στην
Επικράτεια του κράτους, όπου έχει παρασχεθεί η υπηρεσία.
ΑΡΘΡΟ 31
Εποπτεία από τις Αρχές παρόχου υπηρεσιών στο ελληνικό έδαφος
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σε περίπτωση προσωρινής µετακίνησης του παρόχου
από τη χώρα εγκατάστασής του
1. Οι Αρχές είναι υπεύθυνες για τον έλεγχο της δραστηριότητος του παρόχου
υπηρεσιών στο ελληνικό έδαφος, όσον αφορά την τήρηση απαιτήσεων της
ελληνικής νοµοθεσίας που µπορούν να επιβληθούν βάσει των άρθρων 18 και
19 του παρόντος νόµου.
Οι Αρχές δύνανται βάσει του κοινοτικού δικαίου:
α) να λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι ο
πάροχος τηρεί τις απαιτήσεις αυτές σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε
δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και την άσκησή τους στο ελληνικό
έδαφος.
β) να προβαίνουν σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες που απαιτούνται για
την εποπτεία της παρεχόµενης υπηρεσίας.
2. Όσον αφορά άλλες απαιτήσεις εκτός εκείνων της παραγράφου 1 του παρόντος,
όταν ένας πάροχος µετακινείται στην Ελληνική Επικράτεια για να παράσχει
υπηρεσία χωρίς να είναι εγκατεστηµένος σ’ αυτή, οι Αρχές συµµετέχουν στην
εποπτεία του παρόχου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 4 του παρόντος.
3. Οι Αρχές, έπειτα από αίτηση του κράτους µέλους εγκατάστασης, προβαίνουν
στους ελέγχους, τις επιθεωρήσεις και τις έρευνες που απαιτούνται για να
εξασφαλιστεί η αποτελεσµατικότητα της εποπτείας από το κράτος µέλος
εγκατάστασης. Παρεµβαίνουν εντός των ορίων των αρµοδιοτήτων που τους
έχουν ανατεθεί από την ελληνική νοµοθεσία. Αρχές αποφασίζουν ποια είναι τα
καταλληλότερα µέτρα που µπορεί να λαµβάνονται σε κάθε περίπτωση
προκειµένου να ικανοποιείται το αίτηµα του κράτους-µέλους εγκατάστασης.
4. Όταν η υπηρεσία παρέχεται στην Ελληνική Επικράτεια, οι Αρχές, µε δική τους
πρωτοβουλία, µπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους, επιθεωρήσεις και έρευνες
επιτόπου, εφόσον οι εν λόγω έλεγχοι, επιθεωρήσεις και έρευνες δεν εισάγουν
διακρίσεις, δεν έχουν ως αιτιολογία το γεγονός ότι ο πάροχος είναι
εγκατεστηµένος σε άλλο κράτος µέλος και είναι αναλογικοί.
ΑΡΘΡΟ 32
Μηχανισµός προειδοποίησης
Όταν οι Αρχές λάβουν γνώση γεγονότων ή συγκεκριµένων σοβαρών
περιστατικών που σχετίζονται µε δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών που
µπορεί να προκαλέσουν σηµαντική βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των
προσώπων ή στο περιβάλλον στην Ελληνική Επικράτεια ή στην Επικράτεια
άλλων κρατών µελών, ενηµερώνουν χωρίς καθυστέρηση το κράτος µέλος
εγκατάστασης, τα άλλα ενδιαφερόµενα κράτη µέλη και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.
ΑΡΘΡΟ 33
Πληροφορίες σχετικά µε την εντιµότητα του παρόχου
1. Οι Αρχές γνωστοποιούν, έπειτα από αίτηση αρµόδιας αρχής άλλου κράτους
µέλους πληροφορίες σχετικά µε πειθαρχικές, ποινικές ή άλλες διοικητικές
κυρώσεις και µέτρα ή µε αποφάσεις για δόλιες χρεοκοπίες που έχουν εκδοθεί
από τις αρµόδιες Αρχές κατά παρόχου και οι οποίες αφορούν άµεσα την
επαγγελµατική ικανότητα ή την αξιοπιστία του. Οι Αρχές, παρέχοντας τις
ανωτέρω πληροφορίες, ενηµερώνουν σχετικά και τον πάροχο της υπηρεσίας.
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Η αίτηση που υποβάλλεται σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο πρέπει να είναι
δεόντως αιτιολογηµένη, ιδίως όσον αφορά τους λόγους για τους οποίους
ζητούνται οι πληροφορίες αυτές.
2. Οι Αρχές κοινοποιούν τις κυρώσεις και τα µέτρα της παραγράφου 1, µόνον
εφόσον έχει εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση. Όσον αφορά τις άλλες εφαρµοστέες
αποφάσεις που µνηµονεύονται στην παράγραφο 1, γνωστοποιώντας τις
πληροφορίες διευκρινίζουν εάν πρόκειται για τελεσίδικη απόφαση ή εάν έχει
ασκηθεί ένδικο µέσο κατά της αποφάσεως και αναφέρουν την πιθανή
ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης σχετικά µε το ένδικο µέσο
Οι Αρχές προσδιορίζουν εξάλλου στη γνωστοποίησή τους τις διατάξεις της
ελληνικής νοµοθεσίας δυνάµει των οποίων ο πάροχος καταδικάστηκε ή του
επιβλήθηκαν κυρώσεις.
3. Η εφαρµογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, πρέπει να συνάδει µε
τους κανόνες για την προστασία και κοινοποίηση δεδοµένων προσωπικού
χαρακτήρα και τα κατοχυρωµένα δικαιώµατα των προσώπων που έχουν
καταδικαστεί ή τους έχουν επιβληθεί κυρώσεις βάσει της ελληνικής
νοµοθεσίας, µεταξύ άλλων και από επαγγελµατικούς φορείς. Τυχόν συναφείς
πληροφορίες δηµόσιου χαρακτήρα είναι προσβάσιµες στους καταναλωτές.
ΑΡΘΡΟ 34
Αµοιβαία συνδροµή σε περιπτώσεις µεµονωµένων παρεκκλίσεων
1. Όταν οι Αρχές σκοπεύουν να λάβουν µέτρο που προβλέπεται στο άρθρο 19,
εφαρµόζεται η διαδικασία που προβλέπεται στις παραγράφους 2 έως 6 του
παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη των δικαστικών διαδικασιών,
συµπεριλαµβανοµένων των προκαταρκτικών διαδικασιών και πράξεων που
διεξάγονται στο πλαίσιο ποινικής έρευνας.
2. Οι Αρχές ζητούν από το κράτος µέλος εγκατάστασης να λάβει µέτρα κατά του
παρόχου της υπηρεσίας, παρέχοντας κάθε κατάλληλη πληροφορία για την
οικεία υπηρεσία και δηλώνοντας τα περιστατικά της υπόθεσης.
3. Αφού ενηµερωθούν από το κράτος µέλος εγκατάστασης για τα µέτρα που έχει
ή δεν έχει λάβει ή σκοπεύει να λάβει και τις αντίστοιχες εξηγήσεις, οι Αρχές
αποφασίζουν για περαιτέρω ενέργειες. Σε περίπτωση που κρίνουν σκόπιµη τη
λήψη µέτρων, κοινοποιούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο κράτος µέλος
εγκατάστασης την πρόθεσή τους, δηλώνοντας τα εξής:
α) τους λόγους για τους οποίους κρίνουν ως ανεπαρκή τα µέτρα που έλαβε ή
σκοπεύει να λάβει το κράτος µέλος εγκατάστασης⋅
β) τους λόγους για τους οποίους κρίνουν ότι τα µέτρα που σκοπεύουν να
λάβουν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 19.
4. Τα µέτρα µπορούν να ληφθούν µόνο µετά την παρέλευση προθεσµίας
δεκαπέντε εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση της παραγράφου 3.
5. Σε έκτακτες περιπτώσεις οι Αρχές µπορούν να λάβουν µέτρα παρεκκλίνοντας
από τις παραγράφους 2, 3 και 4 του παρόντος. Στις περιπτώσεις αυτές τα
µέτρα κοινοποιούνται χωρίς καθυστέρηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο
κράτος µέλος εγκατάστασης, δηλώνοντας τους λόγους για τους οποίους οι
Αρχές κρίνουν ότι υπάρχει έκτακτη ανάγκη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
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Άρθρο 35
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβιάσεως ή καταστρατηγήσεως των διατάξεων των άρθρων
21, 22, 23, 27 του παρόντος νόµου επιβάλλονται στους παραβάτες, ανάλογα
µε τη φύση του αδικήµατος, πειθαρχικές ή διοικητικές κυρώσεις και χρηµατικά
πρόστιµα. Το είδος των επιβαλλοµένων κυρώσεων και το ύψος των ποινών
πρέπει να τελούν σε σχέση αναλογίας µε την παράβαση και να διασφαλίζουν
τον αποτελεσµατικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα του µέτρου.
2. Η διαδικασία επιβολής το είδος και το ύψος των κατά την παράγραφο 1
κυρώσεων και κάθε αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια ορίζονται µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και των κατά περίπτωση αρµόδιων
Υπουργών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ
ΑΡΘΡΟ 36
Τροποποίηση του π.δ. 301/2002
Στο παράρτηµα του π.δ. 301/2002 (ΦΕΚ Α 267- 4/11/2002) προστίθεται το
ακόλουθο σηµείο:
«13. Οδηγία 2006/123 /EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου,
12ης Δεκεµβρίου 2006 σχετικά µε τις «υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά» (Ε.Ε. L
176 της 27ης Δεκεµβρίου 2006).».
Άρθρο 37
Προστασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
Η εφαρµογή του παρόντος νόµου, ιδίως δε των διατάξεων περί εποπτείας τηρεί
τους κανόνες για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα
µε τις διατάξεις των ν. 2742/1997 (ΦΕΚ 50 Α΄) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α΄).
Άρθρο 38
Εξουσιοδοτικές Διατάξεις
Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται σύµφωνα µε το Ν. 1338/1983 (ΦΕΚ Α’ 34)
όπως ισχύει, µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών και των κατά περίπτωση
αρµοδίων Υπουργών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος νόµου στους τοµείς που εµπίπτουν σε αυτόν και
καθορίζονται τυχόν άλλες αναγκαίες λεπτοµέρειες εφαρµογής του.
Άρθρο 39
Συντονιστικός Φορέας
Το Υπουργείο Οικονοµικών δια του Γενικού Γραµµατέα Οικονοµικών είναι αρµόδιο
για το συντονισµό της εφαρµογής των υποχρεώσεων που προέρχονται από τον
παρόντα νόµο.
Άρθρο 40
Καταργούµενες Διατάξεις
Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος από την 31.12.2009 κάθε
διάταξη η οποία έρχεται σε αντίθεση προς τις διατάξεις αυτού ή ρυθµίζει κατά
τρόπο διαφορετικό τα διαλαµβανόµενα στον παρόντα νόµο παύει να ισχύει.
ΑΡΘΡΟ 41
Έναρξη Ισχύος
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Ο παρών νόµος ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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