
  

 

 

Ελεύθερη η διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών 
 

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρεί η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2006/123 για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά, γνωστή κα ως "Οδηγία 
Μπόλκενσταϊν".  

Η Κοινοτική Οδηγία που προβλέπει τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών και 
ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με τον Ν.3844/2010, αποσκοπεί στην 
διευκόλυνση της ελευθερίας  εγκατάστασης φυσικών και νομικών προσώπων στον 
τριτογενή τομέα και της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση. 
Καλύπτει δε τις ενδιάμεσες υπηρεσίες που παρέχονται σε επιχειρήσεις και σε 
τελικούς καταναλωτές, ενώ περιλαμβάνει κάθε μη μισθωτή οικονομική 
δραστηριότητα που παρέχεται κατά κανόνα αντί αμοιβής. 

Η κυβέρνηση έχει σχεδόν ολοκληρώσει  την έκδοση του συνόλου των Κοινών 
Υπουργικών Αποφάσεων και των Προεδρικών Διαταγμάτων που θα επιτρέψουν την 
άσκηση επαγγέλματος και την παροχή υπηρεσίας από «Κοινοτικούς» εργάτες, 
τεχνικούς, επιτηδευματίες, επαγγελματίες και εταιρείες. 
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Στο πλαίσιο αυτό τα υπουργεία Οικονομικών, Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Δικαιοσύνης εξέδωσαν απόφαση που αναφέρεται στις κυρώσεις που επιβάλλονται 
σε παρόχους υπηρεσιών, όταν αυτοί ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα και δεν παρέχουν στους καταναλωτές τις απαραίτητες -προβλεπόμενες από 
τον νόμο- πληροφορίες για τη δραστηριότητά τους ή δεν απαντούν σε παράπονα των 
καταναλωτών. 

Η απόφαση αναφέρεται συγκεκριμένα στις υπηρεσίες μηχανολόγων, μηχανικών, 
πρακτικών μηχανικών, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών, συντηρητών 
εγκαταστάσεων υγρών και αερίων καυσίμων, συντηρητών καυστήρων, 
ηλεκτροσυγκολλητών, οξυγονοκολλητών, χειριστών μηχανημάτων, χειριστών 
ανυψωτικών μηχανημάτων, κ.ά. 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, «το είδος και το ύψος των 
επιβαλλόμενων κυρώσεων τελούν σε σχέση αναλογίας με την παράβαση, διασφαλίζουν 
τον αποτελεσματικό και αποτρεπτικό χαρακτήρα του μέτρου». 

Στους παραβάτες επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις: 

- Για απλή άρνηση παροχής των πληροφοριών που υποχρεούται ο πάροχος να θέτει 
στη διάθεση του αποδέκτη, ανά έργο, πρόστιμο ύψους 200 ευρώ. 

- Για εκ δόλου άρνηση παροχής των πληροφοριών που υποχρεούται ο πάροχος να 
θέτει στη διάθεση του αποδέκτη, ανά έργο, πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. 

- Για τη μη απάντηση σε παράπονα αποδεκτών, πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. 

Σε περίπτωση υποτροπής των ως άνω παραβάσεων διπλασιάζεται το επιβαλλόμενο 
κατά περίπτωση χρηματικό πρόστιμο και επιπλέον δύναται να ανασταλεί ή και 
ανακληθεί η άδεια ή η βεβαίωση για την άσκηση της παροχής υπηρεσιών για το 
συγκεκριμένο είδος υπηρεσίας ή και για οποιαδήποτε υπηρεσία. 

Η επιβολή των παραπάνω κυρώσεων δεν εξαρτά και δεν αποκλείει τον ενδεχόμενο 
καταλογισμό ποινικών ευθυνών σε φυσικά πρόσωπα ή εκπροσώπους νομικών 
προσώπων και τη διαδικασία που ακολουθείται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. 

Μετά τη διαπίστωση της παράβασης ο πάροχος καλείται εντός 20 ημερών να 
υποβάλλει εγγράφως τις απόψεις του. Εντός 30 ημερών από την πάροδο του 
εικοσαήμερου εκδίδεται αναλόγως αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδιας Αρχής για 
την επιβολή των εν λόγω κυρώσεων, η οποία κοινοποιείται στον πάροχο υπηρεσιών, 
εντός της ως άνω προθεσμίας. 

Ο πάροχος μπορεί να ασκήσει εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίηση της 
απόφασης προσφυγή, ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Ο παραβάτης υποχρεώνεται σε 30 ημέρες από την απόφαση επιβολής χρηματικού 
προστίμου στην έκδοση διπλοτύπου είσπραξης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, 
αντίστοιχου ποσού. Σε περίπτωση επιβολής κύρωσης σε πάροχο κράτους-μέλους, η 
Αρμόδια Αρχή ενημερώνει την αντίστοιχη Αρμόδια Αρχή του κράτους - μέλους 
εγκατάστασης.  



  

 

Σχετικά κείμενα: 

 Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά 
με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. 

 Νόμος υπ' αριθμ. 3844/2010 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. 

 Εγκύκλιος: Εφαρμογή του Νόμου υπ' αριθμ. 3844/2010 (ΦΕΚ 63Α) 
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες 
στην εσωτερική αγορά». 

 Υπουργική Απόφαση 12570/1106/ΦΓ9.1/10-11-2010 (ΦΕΚ 1830/Β/2010) 
«διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώων και 
εποπτεία παροχών». 

 Υπουργική Απόφαση 158/25/ΓΦ9.1/10-01-2011 (ΦΕΚ 49/Β/2011) «Παροχή 
πληροφοριών αναφορικά με τις άδειες παροχής υπηρεσιών από παρόχους 
μόνιμα εγκατεστημένους στην Ελλάδα». 

 Υπουργική Απόφαση 14937/2050/ΦΓ9.1/28-12-2010 (ΦΕΚ 62/Β/2011) 
«Καθορισμός οργάνων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων...»   

 

 

 

 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK -ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 

Ομονοίας 50, 653 02 Καβάλα, Τηλ: 2510-833964, Fax: 2510-835946  
E-mail: info@chamberofkavala.gr http:// www.chamberofkavala.gr 

 
Η δράση συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία 
(Competitiveness and Innovation Programme 2007-2013) 

 
Neither the European Commission nor any person acting on behalf of the European Commission is responsible for the 
use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and 
do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 
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