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ΘΔΜΑ :  Πεπί ηηρ εκηέλεζηρ από ηο Γημόζιο ηηρ απιθμ. 2144/2009 Απόθαζηρ ηος 

ηΔ, η οποία ακςπώνει οπιζμένερ διαηάξειρ ηηρ απιθμ. 1107414/1491/Σ.&Δ.Φ./26-

11-2003 Κοινήρ Απόθαζηρ ηων Τποςπγών Οικονομίαρ και Οικονομικών, 

Γημόζιαρ Σάξηρ και Δμποπικήρ Ναςηιλίαρ και ηος Τθςποςπγού Δζωηεπικών, 

Γημόζιαρ Γιοίκηζηρ και Αποκένηπωζηρ. 

 

Αλαθνξηθά κε ην ζέκα θαη κεηά ηελ ππνβνιή ζρεηηθψλ εξσηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ ππφςε 

ηεο Τπεξεζίαο καο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα: 

 

1. Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3037/2002 (ΦΔΚ 174 Α’), 

νξίδεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε δηεμαγσγή ησλ ειεθηξηθψλ, ειεθηξνκεραληθψλ θαη 

ειεθηξνληθψλ παηγλίσλ πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ππνινγηζηψλ ζε δεκφζηα γεληθά 

θέληξα φπσο μελνδνρεία, θαθελεία, αίζνπζεο αλαγλσξηζκέλσλ ζσκαηείσλ θάζε θχζεο 

θαη ζε θάζε άιιν δεκφζην ή ηδησηηθφ ρψξν. Δπίζεο, απαγνξεχεηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ 

παηγλίσλ απηψλ. 

Πεξαηηέξσ, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ ίδηνπ απηνχ λφκνπ νξίδεηαη φηη, δελ 

εκπίπηεη ζηελ απαγφξεπζε πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ε εγθαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ζε θαηαζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ σο επηρεηξήζεηο 

πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ. Η δηελέξγεηα, φκσο, παηγλίσλ κε ηνπο ππνινγηζηέο 

απηνχο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν δηελέξγεηάο ηνπ, απαγνξεχεηαη.  

Δηδηθφηεξα, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λφκνπ απηνχ, παξέρεηαη 

εμνπζηνδφηεζε γηα ηελ έθδνζε θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο πεξί ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ 

φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα ηε ρνξήγεζε 

αδεηψλ ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ θαζψο επίζεο θαη 

ηνπ νξγάλνπ πνπ επηβάιιεη ηελ αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ 

ηξφπνπ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αθαίξεζεο θαη θάζε άιιεο αλαγθαίαο ιεπηνκέξεηαο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ. 

Καη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ ηνπ λφκνπ εθδφζεθε ε αξηζκ. 

1107414/1491/Σ.&Δ.Φ./26-11-2003 (ΦΔΚ 1827 Β’) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

ΑΓΑ: 4ΑΘΓΗ-12 

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ 

Αζήλα,  18  Μαΐνπ  2011 

ΠΟΛ. 1118 



Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Γεκφζηαο Σάμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο θαη ηνπ 

Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο, κε ηίηιν 

“Καζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ, ηεο δηαδηθαζίαο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

γηα ηε ρνξήγεζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσλ πξνζθνξάο ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ, 

ηνπ νξγάλνπ γηα ηελ αθαίξεζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο θαη ινηπψλ 

δηαδηθαζηηθψλ ζεκάησλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3037/2002”. 

Δπίζεο, κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 4 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο 

απηήο νξίδνληαη ηα εμήο: “Δάλ δηαπηζησζεί ε δηεμαγσγή ή εγθαηάζηαζε απαγνξεπκέλνπ 

θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ λ. 3037/2002 παηγλίνπ, ζπληάζζεηαη απφ ηα 

ειεγθηηθά φξγαλα (Αζηπλνκηθέο Αξρέο, Ληκεληθέο Αξρέο θαη ψκα Γίσμεο Οηθνλνκηθνχ 

Δγθιήκαηνο) Έθζεζε Βεβαίσζεο Παξάβαζεο (Έθζεζεο Διέγρνπ), ζηελ νπνία 

πεξηγξάθεηαη ζπλνπηηθά ε δηαπηζησζείζα παξάβαζε… Γηα ηελ επηβνιή ηνπ πξνζηίκνπ 

εθδίδεηαη απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο αξρήο πνπ δηαπηζηψλεη ηελ 

παξάβαζε. 

Μαδί κε ηελ απφθαζε θνηλνπνηείηαη ζηνλ παξαβάηε αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο 

Έθζεζεο Βεβαίσζεο Παξάβαζεο (Έθζεζεο Διέγρνπ). Η ίδηα αξρή ζπληάζζεη ηνπο 

ηίηινπο είζπξαμεο ηνπ πξνζηίκνπ απηνχ, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 ηνπ π.δ. 

16/1989, ηνπο νπνίνπο ζηέιλεη γηα βεβαίσζε ζηηο αξκφδηεο Γ.Ο.Τ. ησλ ππφρξεσλ. Η 

είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ απηνχ γίλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ… 

        

2. Με ηελ αξηζκ. 2144 ηεο 29εο Ινπλίνπ 2009 Απφθαζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο, πνπ εθδφζεθε επί ζρεηηθήο αίηεζεο γηα αθχξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο αξηζκ. 

1107414/1491/Σ.&Δ.Φ. Κνηλήο Απφθαζεο, θξίζεθε φηη ε επηβαιιφκελε απφ ην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 1 θαη ην άξζξν 3 ηνπ λ. 3037/2002 απαγφξεπζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη 

δηελέξγεηαο ειεθηξηθψλ, ειεθηξνκεραληθψλ θαη ειεθηξνληθψλ παηγλίσλ, αληίθεηηαη ζηα 

άξζξα 28 (πνζνηηθνί πεξηνξηζκνί επί ησλ εηζαγσγψλ) θαη 49 (πεξηνξηζκνί ηεο 

ειεχζεξεο παξνρήο ππεξεζηψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θνηλφηεηαο) ηεο πλζήθεο γηα ηελ 

ίδξπζε ηεο Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο (ίδηα θαη ε ηΔ Οινκειείαο 1175/2008).. 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, δέρεηαη ηελ θξηλφκελε αίηεζε θαη εηδηθφηεξα, θαηά ηα 

εθηηζέκελα ζην ζθεπηηθφ, αθπξψλεη ηηο επηκέξνπο δηαηάμεηο ηεο Κνηλήο Απφθαζεο σο 

αθνινχζσο: 

α) Σνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 2Β πεξίπησζε Ι,  

β) Σνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 3 πεξίπησζε ζη, 

γ) Σνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 3 πεξίπησζε ε, 

δ) Σνπ άξζξνπ 1 παξάγξαθνο 2Β πεξίπησζε VI, θαη  

ε) Σνπ άξζξνπ 5 παξάγξαθνη 1 έσο θαη 4, θαηά ην κέξνο πνπ αθνξά ηε δηαδηθαζία 

ειέγρνπ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε δηαπηζηψζεσο απαγνξεπκέλνπ, θαηά ηα 

άξζξα 2 παξάγξαθνο 1 θαη 3 ηνπ λ. 3037/2002, παηγλίνπ. 

 

3. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ θαη γηα ηελ νκνηφκνξθε αληηκεηψπηζε ησλ ζεκάησλ πνπ 

πξνθχπηνπλ χζηεξα απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Απφθαζεο ηνπ ηΔ, ζαο γλσξίδνπκε 

ηα εμήο: 

 



α) Καηά ηε γεληθή αξρή ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαίνπ ην Γεκφζην έρεη επρέξεηα αιιά φρη 

ππνρξέσζε λα πξνβεί ζε αλάθιεζε ησλ παξάλνκσλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ.  

 

β) Οη αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη έρνπλ σο λνκηθή βάζε ηηο 

θξηζείζεο σο αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ δελ είλαη απηνδίθαηα άθπξεο αιιά είλαη 

αθπξσηέεο. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ έρνπλ δειαδή εθδνζεί αηνκηθέο δηνηθεηηθέο πξάμεηο 

πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο πνπ θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο απφ ηελ απφθαζε απηή 

ηνπ ηΔ, ε Γηνίθεζε έρεη ππνρξέσζε λα αλαθαιέζεη ηηο αηνκηθέο απηέο δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο εθφζνλ έρνπλ ην ίδην πεξηερφκελν κε ηηο αθπξσζείζεο πνπ ζηεξίδνληαη ζηηο 

ίδηεο δηαηάμεηο, εάλ: 

 

Ι. Τπνβιεζεί απφ ην πξφζσπν πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ ζρεηηθή αίηεζε ζηελ 

αξκφδηα Αξρή πνπ εμέδσζε ηε δηνηθεηηθή πξάμε κέζα ζε εχινγν ρξφλν απφ ηελ 

έθδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ ηΔ.  

ΙΙ. Γελ ζίγνληαη δηθαηψκαηα πνπ απνθηήζεθαλ θαινπίζησο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

(ηΔ 3944/1995, 370/1997). 

Σα πξναλαθεξφκελα δελ ηζρχνπλ γηα πξάμεηο επηβνιήο θαη θαηαινγηζκνχ θφξσλ ζηηο 

νπνίεο δελ ηζρχνπλ νη γεληθέο αξρέο πεξί αλαθιήζεσλ Γηνηθεηηθψλ Πξάμεσλ.  

  

γ) Δθφζνλ έρνπλ εθδνζεί αλαθιεηηθέο πξάμεηο απφ ηηο αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο κεηά 

ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ηνπ ηΔ, νη αλαθιεηηθέο απηέο πξάμεηο πξέπεη λα 

εθηειεζηνχλ.  

 

δ) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο απηήο ζα πξέπεη λα πάςνπλ λα εθδίδνληαη 

δηνηθεηηθέο πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκσλ, κε βάζε ηηο δηαηάμεηο πνπ αθπξψλνληαη κε ηελ 

απφθαζε απηή ηνπ ηΔ.     

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Η ΠΡΟΙΣΑΜΔΝΗ ΣΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ Γ. ΚΟΤΔΛΑ 

 

 

 

 


