Licencje, certyﬁkaty, świadectwa
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Towary pochodzące z UE mają swobodny dostęp do greckiego rynku, pod warunkiem, że są zgodne z normami
unijnymi i posiadają odpowiednie certyﬁkaty.

W Grecji certyﬁkacje i kontrole towarów należą do kompetencji dwóch instytucji państwowych: ELOT (Greckiej
Organizacji Standaryzacji), która jest członkiem CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC (szczegółowe informacje oraz dane
kontaktowe na portalu: http://www.elot.gr/, a także EOF (Greckiej Organizacji Leków), http://www.eof.gr/.
W tym kraju nie ma ogólnego aktu prawnego, który określałby rodzaje koncesjonowanej działalności
gospodarczej. Wszelkie wytyczne w tym zakresie rozproszone są po licznych, odrębnych przepisach. Dlatego
przed podjęciem jakiejkolwiek działalności gospodarczej należy uzyskać informacje na ten temat w Izbach,
poszczególnych ministerstwach, urzędach miejskich czy urzędach okręgowych (dawnych urzędach
wojewódzkich).
Wolne zawody w Grecji to przykładowo: zawód hydraulika, elektryka, mechanika samochodowego, technika od
klimatyzacji, paneli słonecznych, wind, zawód optyka, fryzjera, kosmetyczki, technika dentystycznego, zawody
mające związek z żywnością, napojami, artykułami chemicznymi, nawozami, przemysłem lekarskim (np.
urządzeń medycznych), handlem detalicznym.

Uzyskanie koncesji niezbędne jest np. do:

produkcji energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii; koncesje wydaje Ministerstwo Rozwoju,
Konkurencyjności, Infrastruktury, Transportu i Sieci, w oparciu o decyzję Urzędu ds. Regulacji Energetyki
handlu bronią, amunicją i środkami wybuchowymi - zezwolenie wydaje grecka policja
produkcji telewizyjnej i radiowej - Zgodnie z Ustawą N.2328/95 wymagane jest zezwolenie Krajowej Rady
Radia i Telewizji
usług bankowych i maklerskich – w celu świadczenia usług bankowych należy otrzymać zezwolenie Banku
Grecji, a usług maklerskich - Komisji Kapitału Rynkowego
prywatnych biur porad pracy - zgodnie z Dekretem Prezydenckim 160/99 należy otrzymać koncesję
wydaną przez ministra pracy, ubezpieczeń i opieki społecznej
gier losowych - wymagana jest koncesja Ministerstwa Finansów
spółek lotniczych - zezwolenie powinno być wydane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
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usług telekomunikacyjnych - zezwolenie Komisji Telekomunikacji i Poczty
turystycznych portów jachtowych - pozwolenie Ministerstwa Turystyki
przedsiębiorstw świadczenia usług ochrony osób i mienia - zgodnie z Ustawą N.3707/ 2008 należy
otrzymać zezwolenie wydawane przez Komendanta Biura Sztabu Greckiej Policji
biura podróży i wynajmu samochodów osobowych - zezwolenie powinno być wydane przez Grecką
Organizację Turystyczną
przedstawiciela handlowego przedsiębiorstw zagranicznych - dotyczy przedsiębiorstw, które będą działać
jako przedstawiciele zagranicznych spółek i będą pośredniczyć w sprzedaży ich towarów w zamian za
prowizję. W tych przypadkach należy złożyć w Wydziale Specjalnego Rejestru właściwej Izby Handlowo Przemysłowej wymagane dokumenty przewidziane w Dekrecie Prezydenckim 219/30-5-91 i 249/28-6-98, z
których wynika, że przedsiębiorstwo (osoba ﬁzyczna lub prawna) posiada kwaliﬁkacje do wykonywania
zawodu przedstawiciela handlowego i może zarejestrować się w Izbie jako przedstawiciel handlowy
importu – eksportu
antykwariatów i lombardów - zgodnie z Rozporządzeniem Inspekcji Rynkowej 5/96 zezwolenie powinno być
wydane przez Urzędy Okręgowe Generalnych Departamentów Policji Attyki/Salonik przez miejscowy Urząd
Bezpieczeństwa, zaś dla okręgów Departamentów Policji pozostałych województw - przez miejscowy
Departament Policji
przemysłu - dotyczy przypadków przedsiębiorstw, które zajmują się produkcją, wytwarzaniem i naprawą
oraz dysponują jednostkami produkcyjnymi/fabrykami/zakładami przemysłowymi/warsztatami. Wymagane
jest zezwolenie na prowadzenie zakładu, które jest wydawane przez Departamenty Przemysłu
miejscowych urzędów okręgowych
handlu produktami optycznymi - zezwolenie wydaje Departament Zdrowia miejscowych urzędów
okręgowych
handlu eksportowym - przedsiębiorstwa, które zajmą się eksportem, powinny złożyć dokumenty
wymagane do rejestracji w Specjalnym Rejestrze Eksporterów prowadzonym przez właściwą Izbę
prywatnych szkół, ośrodków języków obcych - zezwolenie wydane przez Departament Oświaty
Ministerstwa Oświaty, Religii, Kultury i Sportu
prywatnych instytutów przygotowania zawodowego - zgodnie z Ustawą N. 2009/1992 wymagane jest
zezwolenie Organizacji Szkolenia i Przygotowania Zawodowego
lokali czy sklepów podlegających przepisom sanitarnym - zgodnie z Ustawą N.3463/08-06-2006 należy
otrzymać zezwolenie z miejscowego urzędu miasta lub gminy
pomocy drogowej dla pojazdów - zezwolenie wydane przez właściwe Wydziały Transportu i Komunikacji
miejscowych samorządów wojewódzkich
świadczenia usług zdrowotnych – zgodnie z Dekretem Prezydenckim 84/2001 potrzebne jest zezwolenie
Wydziałów Zdrowia i Higieny Publicznej miejscowych urzędów okręgowych
usług kurierskich – wymagane jest zezwolenie Narodowej Komisji Poczty i Telekomunikacji, na podstawie
obowiązującej ustawy N. 3431/2006

http://www.mg.gov.pl/ﬁles/upload/7904/Blue%20Guide%202014_pl.pdf
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