
- Υπουργείο Οικονοµικών - http://www.opengov.gr/minfin -

Άρθρο 2 Κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση
και την άσκηση επαγγελµάτων
18 Ιανουαρίου, 2011 @ 03:00 | Άνοιγµα Κλειστών Επαγγελµάτων

1.      Οι προβλεπόµενοι στην ισχύουσα νοµοθεσία περιορισµοί που αφορούν στην πρόσβαση και
την άσκηση επαγγελµάτων, πέραν εκείνων των επαγγελµάτων για τα οποία διαλαµβάνεται ρύθµιση
στο  κεφάλαιο Β΄ του παρόντος, καταργούνται µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από την
δηµοσίευση του παρόντος.

2.      Ως περιορισµοί, κατά την έννοια της προηγουµένης παραγράφου, νοούνται οι εξής:

α) Η ύπαρξη, δυνάµει προβλέψεως νόµου, περιορισµένου αριθµού προσώπων τα οποία
δικαιούνται να ασκήσουν το επάγγελµα σε όλη την επικράτεια ή σε ορισµένο γεωγραφικό
διαµέρισµα, είτε ο αριθµός αυτός ορίζεται ευθέως είτε προσδιορίζεται εµµέσως βάσει
πληθυσµιακών ή άλλων κριτηρίων και χορήγηση διοικητικής αδείας για την άσκηση του
επαγγέλµατος µόνον προς συµπλήρωση του αριθµού τούτου.

β) Η εξάρτηση της χορηγήσεως διοικητικής αδείας για την άσκηση επαγγέλµατος από την εκτίµηση
της διοικητικής αρχής ως προς την ύπαρξη πραγµατικής ανάγκης προς τούτο, που θεωρείται
συντρέχουσα όταν η προσφορά υπηρεσιών εκ µέρους των προσώπων που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί
για την άσκηση του επαγγέλµατος δεν είναι ικανοποιητική για το κοινωνικό σύνολο, είτε καθ’
όλην την επικράτεια είτε σε ορισµένο γεωγραφικό διαµέρισµα, ενόψει αφενός του αριθµού των
προσώπων που ασκούν το επάγγελµα και αφετέρου των προς ικανοποίηση αναγκών του
κοινωνικού συνόλου, ως αποδέκτη των υπηρεσιών αυτών. 

γ) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της ασκήσεως επαγγέλµατος έξω από ορισµένο γεωγραφικό
διαµέρισµα, εντός του οποίου και µόνον είναι αυτή επιτρεπτή.

δ) Η επιβολή της υπάρξεως ελαχίστων αποστάσεων µεταξύ των εγκαταστάσεων προσώπων που
ασκούν το επάγγελµα.

ε) Η απαγόρευση για ένα πρόσωπο της δηµιουργίας περισσοτέρων εγκαταστάσεων ή
επαγγελµατικής δραστηριοποιήσεως σε περισσότερες εγκαταστάσεις, σε ένα ή περισσότερα
γεωγραφικά διαµερίσµατα.

στ) Η πρόβλεψη αποκλειστικής δυνατότητας ή απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από
ορισµένη κατηγορία επαγγελµατικών εγκαταστάσεων.

ζ) Η επιβολή της ασκήσεως επαγγέλµατος ή η απαγόρευση της ασκήσεώς του υπό ορισµένη ή
ορισµένες εταιρικές µορφές ή ο αποκλεισµός της ασκήσεώς του υπό εταιρική µορφή,
επιτρεποµένης µόνον της ατοµικής ασκήσεως αυτού.

η) Η επιβολή περιορισµών σχετιζοµένων µε τη συµµετοχή στη σύνθεση του µετοχικού ή εταιρικού
κεφαλαίου, συναπτοµένων προς την ύπαρξη ή την έλλειψη ορισµένης επαγγελµατικής ιδιότητος.

θ) Η επιβολή υποχρεωτικών κατωτάτων ή ανωτάτων τιµών ή αµοιβών για την διάθεση αγαθών ή
την προσφορά υπηρεσιών, είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εµµέσως µε την
εφαρµογή συντελεστού κέρδους ή µε άλλο ποσοστιαίο υπολογισµό.

3.   Με Προεδρικό Διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου εντός
τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του  παρόντος νόµου, µπορεί να προστεθούν και
άλλοι περιορισµοί σε εκείνους που ορίζονται στην προηγούµενη παράγραφο.

4.   Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών εντός τεσσάρων (4) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
είναι δυνατή η θέσπιση εξαιρέσεως σε σχέση προς ορισµένο επάγγελµα από τη ρύθµιση της
παραγράφου 1 και η διατήρηση σε ισχύ περιορισµού αναφεροµένου στην παράγραφο 2 ή
θεσπιζοµένου δυνάµει της παραγράφου 3, ως έχει ή µε ηπιότερη µορφή, εάν :

                                 I.            Με τον περιορισµό αυτό επιδιώκεται η εξυπηρέτηση επιτακτικού
λόγου δηµοσίου συµφέροντος και



                               II.            Ο περιορισµός αυτός είναι πρόσφορο και αναγκαίο µέσο για την
εξυπηρέτησή του και, από απόψεως εντάσεως της επεµβάσεως στη σφαίρα της οικονοµικής
ελευθερίας, τελεί σε εύλογη αναλογία προς την σπουδαιότητα του επιδιωκοµένου να εξυπηρετηθεί
επιτακτικού λόγου δηµοσίου συµφέροντος.
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