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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3001098/129
Όροι χρήσης της γεωγραφικής ένδειξης
«ούζο Καλαμάτας».

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1634/Β΄/
17−8−2007).
5. Τις διατάξεις περί ούζου (Κεφάλαιο Α του άρθρου
6) της ιδίας ως άνω απόφασης.
6. Την υπ’ αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομικών Δημήτριο Κουσελά» (Φ.Ε.Κ. 1725/B΄/3−11−2010).
7. Σχετικό αίτημα ποτοποιών, ως και τα στοιχεία του
κατατεθέντος στην Υπηρεσία φακέλου.
8. Την από 24−11−2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους προς τον Υφυπουργό Οικονομικών
για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1

(1)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ «Γεωγραφικές εν−
δείξεις» του καν. (ΕΚ) 110/2008 σχετικά με τον ορισμό,
την παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία
των γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών
και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89
του Συμβουλίου».
2. Το σημείο 29 του Παραρτήματος ΙΙΙ του ιδίου ως
άνω κανονισμού, στο οποίο καταχωρίζεται υπέρ της
Ελλάδος η γεωγραφική ένδειξη «ούζο Καλαμάτας» για
την κατηγορία των αλκοολούχων ποτών «αποσταγμένο
anis»
3. Τις διατάξεις (περίπτωση στ της παραγράφου 4 του
άρθρου 5) του ν. 2969/2001.
4. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1 και 2 και εδάφιο α της
παραγράφου 5 του άρθρου 7) περί γεωγραφικών και
κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξεων της υπ’ αριθ.
3010878/1396/2003 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων πο−
τών» (ΦΕΚ 832/Β΄/25−6−2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθ. 3018093/2377/0029/9−8−2007 απόφαση

1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι όροι
παραγωγής και οι διαδικασίες ελέγχου, προκειμένου το
ούζο να διατίθεται στην κατανάλωση με τη γεωγραφική
ένδειξη «ούζο Καλαμάτας», η οποία έχει ήδη καταχωρι−
σθεί υπέρ της Ελλάδος κατά την έννοια των σχετικών
διατάξεων του καν. (ΕΚ) 110/2008. Εναλλακτικώς, μπορεί
να χρησιμοποιείται η ένδειξη «ούζο Καλαματιανό».
2. Η ένδειξη «Καλαμάτας» ή «Καλαματιανό» θα ανα−
γράφεται επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας
πώλησης «ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου
μεγέθους από τους χαρακτήρες αυτής.
Άρθρο 2
1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης πρέπει η διαδικασία παραγωγής,
από το στάδιο της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυλι−
κής αλκοόλης έως την τελική παρασκευή του ποτού, και
η εμφιάλωση να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου σε
επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκαταστάσεις
τους εντός των ορίων του Δήμου Καλαμάτας.
2. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση
της ως άνω γεωγραφικής ένδειξης στην επισήμανση του
ούζου, εφόσον δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Καλαμάτα»,
λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων λέξεων
που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκο−
ολούχου ποτού.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 3

1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση ούζου με τη γεωγραφική
ένδειξη «Καλαμάτας» ή «Καλαματιανό» υποβάλλουν στη
Χημική Υπηρεσία Καλαμάτας, όλα τα σχετικά στοιχεία
που αποδεικνύουν το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους τους
της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης. Η Χημική Υπηρεσία
Καλαμάτας, μετά από εξέταση των στοιχείων χορηγεί
στους ενδιαφερομένους την έγκριση χρήσης της εν
λόγω γεωγραφικής ένδειξης.
2. Η Χημική Υπηρεσία Καλαμάτας, είναι αρμόδια για
τον τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση
της εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και για την ανάκλη−
ση της ως άνω εγκρίσεως σε περίπτωση καταστρατή−
γησης εκ μέρους τους των όρων των άρθρων 1 και 2
της παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας απόφασης
αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001, η οποία τιμωρεί−
ται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της παραγράφου 2 του
άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρθρου 12 του εν λόγω
νόμου.

όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού
Χημείου του Κράτους προς τον Υφυπουργό Οικονομικών
για την έκδοση της σχετικής απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
1. Αναγνωρίζουμε την γεωγραφική ένδειξη «Τυρνά−
βου» ως συμπληρωματική της επωνυμίας πώλησης του
αλκοολούχου ποτού «ούζο», υπό την προϋπόθεση ότι
τούτο παράγεται εντός των ορίων του Δήμου Τυρνά−
βου και της Δημοτικής ενότητας Γιάννουλης του Δήμου
Λαρισαίων.
2. Η εν λόγω γεωγραφική ένδειξη θα αναγράφεται
επί της συσκευασίας πλησίον της επωνυμίας πώλησης
«ούζο» και με χαρακτήρες όχι μεγαλύτερου μεγέθους
από τους χαρακτήρες αυτής.
Άρθρο 2

F
Aριθμ. 3001100/130
(2)
Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Τυρνάβου» ως
συμπληρωματικής της επωνυμίας πώλησης «ούζο».

1. Προκειμένου να επιτρέπεται η χρήση της ως άνω
γεωγραφικής ένδειξης πρέπει η διαδικασία παραγωγής,
από το στάδιο της αρωμάτισης με απόσταξη της αιθυ−
λικής αλκοόλης έως την τελική παρασκευή του ποτού,
και η εμφιάλωση να πραγματοποιούνται εξ ολοκλήρου
σε επιχειρήσεις που έχουν τις παραγωγικές εγκατα−
στάσεις τους εντός των ορίων της προαναφερομένης
περιοχής.
2. Δεν επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση ούζου
με την ως άνω γεωγραφική ένδειξη, εάν δεν πληρούνται
οι όροι της παρούσας.
3. Δεν επιτρέπεται η χρήση της λέξεως «Τύρναβος»,
λέξεων με τη ρίζα αυτή, καθώς και σύνθετων λέξεων
που την περιέχουν, για την εμπορική επωνυμία αλκο−
ολούχου ποτού.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 3

Άρθρο 4
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:
1. Τις διατάξεις (παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου
9) του καν. (ΕΚ) 110/2008 σχετικά με τον ορισμό, την
παρουσίαση, την επισήμανση και την προστασία των
γεωγραφικών ενδείξεων των αλκοολούχων ποτών και
την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του
Συμβουλίου».
2. Τις διατάξεις (περίπτωση στ της παραγράφου 4 του
άρθρου 5) του ν. 2969/2001.
3. Τις διατάξεις (παράγραφοι 1 και 2 και εδάφιο α της
παραγράφου 5 του άρθρου 7) περί γεωγραφικών και
κατά παράδοση επωνυμιών και ενδείξεων της υπ’ αριθ.
3010878/1396/2003 απόφασης Υπουργού Οικονομίας και
Οικονομικών «Παραγωγή και διάθεση αλκοολούχων πο−
τών» (ΦΕΚ 832/Β΄/25−6−2003), όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την υπ’ αριθ. 3018093/2377/0029/9−8−2007 απόφαση
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1634/Β΄/
17−8−2007).
4. Τις διατάξεις περί ούζου (Κεφάλαιο Α του άρθρου
6) της ιδίας ως άνω απόφασης.
5. Την υπ’ αριθ. Δ6Α1142500 ΕΞ 2010/26−10−2010 κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικο−
νομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικο−
νομικών Δημήτριο Κουσελά» (Φ.Ε.Κ. 1725/B΄/3−11−2010).
6. Σχετικά αιτήματα ποτοποιών, ως και τα στοιχεία
των κατατεθέντων στην Υπηρεσία φακέλων.
7. Την από 24−11−2010 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−

1. Οι ποτοποιοί που ενδιαφέρονται για την παραγωγή
και διάθεση στην κατανάλωση ούζου με τη γεωγραφική
ένδειξη «Τυρνάβου» υποβάλλουν στη Χημική Υπηρεσία
Λάρισας, όλα τα σχετικά στοιχεία που αποδεικνύουν
το δικαίωμα χρήσης εκ μέρους τους της εν λόγω γεω−
γραφικής ένδειξης. Η Χημική Υπηρεσία Λάρισας, μετά
από εξέταση των στοιχείων χορηγεί στους ενδιαφερο−
μένους την έγκριση χρήσης της εν λόγω γεωγραφικής
ένδειξης.
2. Η Χημική Υπηρεσία Λάρισας, είναι αρμόδια για τον
τακτικό έλεγχο των ποτοποιών που κάνουν χρήση της
εν λόγω γεωγραφικής ένδειξης και για την ανάκληση
της ως άνω εγκρίσεως σε περίπτωση καταστρατήγη−
σης εκ μέρους τους των όρων των άρθρων 1 και 2 της
παρούσας.
3. Η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση του ν. 2969/2001,
η οποία τιμωρείται σύμφωνα με το εδάφιο ιβ της πα−
ραγράφου 2 του άρθρου 11 και το εδάφιο η του άρθρου
12 του εν λόγω νόμου.
Άρθρο 4
Η απόφασή αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως και ισχύει από τη δημοσίευσή της.
Aθήνα, 12 Ιανουαρίου 2011
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. 4799/ΙΑ
(3)
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγ−
γελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως
και 9 του π.δ. 38/2010 σε επαγγέλματα αρμοδιότητας
του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υπουρ−
γείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και της παρα−
γράφου 3 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2010 «Προσαρμο−
γή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των
επαγγελματικών προσόντων» (ΦΕΚ 78/Α΄) και
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).
2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής
1. Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν την προ−
σωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην
Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέ−
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων
και των Ελλήνων υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα
εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα
νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση της επαγγελ−
ματικής δραστηριότητας του: α) Τεχνίτη συνεργεί−
ου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων,
β) Συμβούλου Ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυ−
νων εμπορευμάτων, γ) Πραγματογνώμονα σε οχήματα
μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων, δ) Ελεγκτή Τε−
χνικού Ελέγχου Οχημάτων, ε) Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄,
στ) Ραδιοηλεκτρολόγου Β΄, ζ) Ραδιοτεχνίτη, και η) Βο−
ηθού ραδιοτεχνίτη.
2. Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της
παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση από την αρμόδια αρχή
της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και ιδίως σε συνάρτηση
με τη διάρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το
συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.
Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές
1. Επαγγελματίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
όταν μετακινούνται στην ελληνική επικράτεια με σκοπό
να παράσχουν προσωρινά και περιστασιακά υπηρεσίες,
υποβάλλουν στις αρμόδιες αρχές έγγραφη δήλωση,
σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και το
υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
2. Ως αρμόδιες αρχές στις οποίες υποβάλλεται η
δήλωση για την προσωρινή και περιστασιακή παροχή
υπηρεσιών ορίζονται οι εξής:
α) για τα επαγγέλματα του Τεχνίτη συνεργείου αυτο−
κινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, Συμβούλου
Ασφαλείας για τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμά−
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των, Ραδιοηλεκτρολόγου Α΄, Ραδιοηλεκτρολόγου Β΄, Ρα−
διοτεχνίτη, Βοηθού ραδιοτεχνίτη, η οικεία Περιφέρεια.
β) για τα επαγγέλματα του Πραγματογνώμονα σε
οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και
Ελεγκτή Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, το Υπουργείο
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
3. Η αρμόδια αρχή εξετάζει τη δήλωση και τα δι−
καιολογητικά και χορηγεί εντός των προθεσμιών που
προβλέπονται στις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου
7 του π.δ. 38/2010 σχετική βεβαίωση στον πάροχο υπη−
ρεσιών. Στη βεβαίωση πιστοποιείται ότι πληρούνται
οι προϋποθέσεις για την παροχή της υπηρεσίας και
προσδιορίζεται ο τίτλος βάσει του οποίου παρέχεται
η υπηρεσία, καθώς και τα στοιχεία που προβλέπονται
στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ.
4. Αν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα
των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η αρμόδια αρχή
ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα και ορίζει περαιτέ−
ρω εύλογη προθεσμία για τη χορήγηση της βεβαίωσης,
προκειμένου να διερευνήσει το θέμα.
Άρθρο 3
Τρόπος υποβολής της δήλωσης
και απαιτούμενα δικαιολογητικά
1. Η δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του
άρθρου 2 υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια αρχή με
οποιοδήποτε μέσο, όπως με συστημένη επιστολή, τηλε−
ομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αυτοπροσώπως,
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι.
2. Πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών, ο πάρο−
χος συνυποβάλλει με τη δήλωσή του και τα ακόλουθα
δικαιολογητικά:
α) ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής
ταυτότητας,
β) βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική για το επάγ−
γελμα αρχή του κράτους εγκατάστασης ότι ο πάροχος
είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση
των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απα−
γορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστη−
ριοτήτων αυτών κατά το χρόνο της χορήγησης της
βεβαίωσης,
γ) μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα
αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προ−
σόντων,
δ) μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα απο−
δεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δύο ετών,
εντός των τελευταίων δέκα ετών, σε περίπτωση που
ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι
νομοθετικά ρυθμιζόμενα και
ε) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποι−
ητικό από το κράτος προέλευσης, προκειμένου για τις
επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται
στο Παράρτημα VIII του π.δ. 38/2010.
3. Η δήλωση της παραγράφου 1 υποβάλλεται μια φορά
ετησίως, εάν ο πάροχος προτίθεται να παρέχει υπηρε−
σίες κατά τη διάρκεια του έτους αυτού. Στην περίπτωση
αυτή δεν επανυποβάλλονται τα προαναφερθέντα δικαιο−
λογητικά, εκτός εάν έχει επέλθει ουσιαστική αλλαγή στην
κατάσταση του παρόχου την οποία αυτά πιστοποιούν.
Άρθρο 4
Υποχρεώσεις και απαλλαγές παρόχου
1. Ο πάροχος με την υποβολή της δήλωσης της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 2 γνωστοποιεί στοιχεία σχετικά
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με τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη – εγγύηση ή
ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας
που καλύπτουν την επαγγελματική του ευθύνη.
2. Στις περιπτώσεις που η υπηρεσία παρέχεται βάσει
του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους εγκα−
τάστασης ή βάσει του τίτλου εκπαίδευσης του παρόχου,
πέραν των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης που προ−
βλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, η αρμόδια αρχή που
προβλέπεται στο άρθρο 2 ορίζει στην βεβαίωση για την
παροχή υπηρεσιών ότι ο πάροχος υποχρεούται να πα−
ρέχει στον αποδέκτη των υπηρεσιών, κατά περίπτωση,
τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) εάν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό
μητρώο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο μητρώο, το μητρώο
στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και τον αριθμό μητρώου
του, ή ισοδύναμα μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας
που περιέχονται στο εν λόγω μητρώο,
β) εάν η δραστηριότητα υπόκειται σε καθεστώς αδειο−
δότησης στο κράτος μέλος εγκατάστασης, τα στοιχεία
της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής,
γ) κάθε επαγγελματική ένωση ή ανάλογο φορέα στον
οποίο είναι εγγεγραμμένος ο πάροχος,
δ) τον επαγγελματικό τίτλο ή, εφόσον δεν υπάρχει
τέτοιος τίτλος, τον τίτλο εκπαίδευσης του παρόχου και
το κράτος μέλος στο οποίο χορηγήθηκε,
ε) εάν ο πάροχος ασκεί δραστηριότητα που υπόκειται
στην καταβολή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), τον
αριθμό φορολογικού μητρώου που καθορίζεται στην
περίπτωση ε’ της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του
π.δ. 38/2010 και
στ) λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν ασφαλιστική κάλυ−
ψη ή άλλα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας
όσον αφορά την επαγγελματική ευθύνη.
3. Αν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρά−
γραφο 2 έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση παροχής
υπηρεσιών, η αρμόδια αρχή του άρθρου 2 μπορεί να
τα καταχωρεί και στη βεβαίωση σύννομης παροχής
υπηρεσιών που χορηγεί.
4. Ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στους επαγγελμα−
τικούς κανόνες που συνδέονται άμεσα με τα επαγγελ−
ματικά προσόντα, όπως ο ορισμός του επαγγέλματος,

η χρήση τίτλων και η βαριά επαγγελματική αμέλεια που
συνδέονται άμεσα και συγκεκριμένα με την προστασία
και την ασφάλεια του αποδέκτη των υπηρεσιών, καθώς
και στις πειθαρχικές διατάξεις οι οποίες ισχύουν για
τους επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα
στη χώρα.
5. Ο πάροχος υπηρεσιών απαλλάσσεται από τις απαι−
τήσεις αδειοδότησης, εγγραφής ή προσχώρησης σε
επαγγελματική οργάνωση που προβλέπονται για τους
επαγγελματίες που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στη χώρα.
Για την αποτελεσματική εφαρμογή των πειθαρχικών δι−
ατάξεων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγρα−
φο, ο πάροχος των υπηρεσιών εγγράφεται προσωρινά
στην οικεία επαγγελματική οργάνωση ή επαγγελματικό
φορέα. Η εγγραφή συντελείται αυτόματα με την απο−
στολή από την αρμόδια αρχή που προβλέπεται στο
άρθρο 2 στην οικεία επαγγελματική οργάνωση ή επαγ−
γελματικό φορέα του αντιγράφου της δήλωσης της πα−
ραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας, ή προκειμένου
για τις περιπτώσεις τις οποίες αφορά η παράγραφος
5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010, της βεβαίωσης που
προβλέπεται στην παράγραφο αυτή.
6. Ο πάροχος απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέ−
ωση εγγραφής σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ωστό−
σο οφείλει να ενημερώνει το φορέα αυτό σχετικά με
την παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης
ανάγκης, μετά την εν λόγω παροχή.
Άρθρο 5
Τελικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰȴȸȿɏɇȸɇɅɆɃɇɏɆȻɁȸɇȾȰȻɅȵɆȻɇɈȰɇȻȰȾȸɇɅȰɆɃɍȸɇɉɅȸɆȵɇȻɏɁ

ɅɆɃɇ:
Ɉɲʖ.ȴ/ʆʍɻ:………………………..
Ɉ.Ⱦ.–Ʌʊʄɻ:………………………...
FAX:…………………………………….
EͲmail:……………………………….


Ȱ.Ʌʌʉʍʘʋɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ:

1.ȵʋʙʆʐʅʉ


2.Ʉʆʉʅɲ

3.Ʌɲʏʌʙʆʐʅʉ

4.Ȼɽɲɶɹʆɸɿɲ

5.Ȱʌ.Ɉɲʐʏ./ȴɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ

6.ȰɌɀ


Ȳ.ɇʏʉɿʖɸʀɲȵʋɿʃʉɿʆʘʆʀɲʎ:

1.Ɉɻʄɹʔʘʆʉ(ʍʏɲɽɸʌʊ/ʃɿʆɻʏʊ)


2.Ɍɲʇ


3.ȴ/ʆʍɻɻʄɸʃʏʌʉʆɿʃʉʑʏɲʖʐɷʌʉʅɸʀʉʐ


4.Ɉɲʖʐɷʌʉʅɿʃɼɷɿɸʑɽʐʆʍɻ


ȳ.ȵʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɳʍʏʉɿʖɸʀɲ:

1.Ⱦʌɳʏʉʎɀɹʄʉʎʆʊʅɿʅɻʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ

2. ȵʋɳɶɶɸʄʅɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ ɲʍʃʙ ʍʏʉ ʃʌɳʏʉʎ ʆʊʅɿʅɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ʃɲɿ ɶɿɲ ʏʉ ʉʋʉʀʉ
ɷɿɲɽɹʏʘʏɲʆʊʅɿʅɲʋʌʉʍʊʆʏɲ


3.ȵʋɳɶɶɸʄʅɲʋʉʐɸʋɿɽʐʅʙʆɲɲʍʃɼʍʘʋʌʉʍʘʌɿʆɳʃɲɿʋɸʌɿʍʏɲʍɿɲʃɳʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ


ȴ.ɇʏʉɿʖɸʀɲɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎʃɳʄʐʗɻʎɶɿɲɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼɸʐɽʑʆɻ:

1.ȵʋʘʆʐʅʀɲɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎɸʏɲɿʌɸʀɲʎ
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2.Ȱʌɿɽʅʊʎɲʍʔɲʄɿʍʏɼʌɿʉʐʍʐʅɴʉʄɲʀʉʐ
3.(ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɳ)Ɉʉʋʉʍʊʏɻʎɲʍʔɲʄɿʍʏɿʃɼʎʅʉʐʃɳʄʐʗɻʎɲʆɹʌʖɸʏɲɿʍɸ:
ȵ.ȿʉɿʋɳɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲʍʏʉɿʖɸʀɲ:

1.Ⱥɲɸʌɶɲʍʏɸʀʏɸ:
ɲ)ʅɸʍʖɹʍɻɸʇɲʌʏɻʅɹʆɻʎɸʌɶɲʍʀɲʎɼ

ɴ)ʘʎɸʄɸʑɽɸʌʉʎɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏʀɲʎ;


ɇʏɻʆʋɸʌʀʋʏʘʍɻɲʐʏɼɷɻʄʙʍʏɸʏʉʆɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊʖʙʌʉʍʏʉʆʉʋʉʀʉɽɲɸʌɶɲʍʏɸʀʏɸʃɲɿʏɻʆ
ɹʆʆʉʅɻʍʖɹʍɻɲʋʊʏɻʆʉʋʉʀɲɲʋʉʌʌɹɸɿʏʉɷɿʃɲʀʘʅɳʍɲʎɶɿɲʖʌɼʍɻʏʉʐʖʙʌʉʐɲʐʏʉʑ.

2. ȵʀʆɲɿ ɻ ʋʌʙʏɻ ʔʉʌɳ ʋʉʐ ʋɲʌɹʖɸʏɸ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʍɸ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼ ʃɲɿ ʋɸʌɿʍʏɲʍɿɲʃɼ
ɴɳʍɻ(ɳʌɽʌʉ5ʋ.ɷ.38/2010)ʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ;
ɲ)
ɃɍȻ
i)
ȶʖʘ ʋɲʌɳʍʖɸɿ ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ ʃɲʏɳ ʏʉ ʋɲʌɸʄɽʊʆ [ʍʐɶʃɸʃʌɿʅɹʆɲ ʃɲʏɳ ʏʉ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊɹʏʉʎ…….…………,ɶɿɲʏʉʖʌʉʆɿʃʊɷɿɳʍʏɻʅɲ…………………….
…………………,ʍʏ……………………….……………(ʏʊʋʉʎ) (ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɳͲɸʋɿʍʐʆɳʋʏɸʏɲɿ
ʐʋɸʑɽʐʆɻ ɷɼʄʘʍɻ)], ɷɸʆ ɹʖɸɿ ʅɸʏɲɴʄɻɽɸʀ ɻ ʃɲʏɳʍʏɲʍɼ ʅʉʐ ɻ ʉʋʉʀɲ
ʋʌʉʃʑʋʏɸɿ ɲʋʊ ʏɲ ɼɷɻ ʐʋʉɴʄɻɽɹʆʏɲ ɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ ʅʉʐ ʃɲɿ ɻ ʋɲʌʉʑʍɲ
ɷɼʄʘʍɻɸʋɹʖɸɿɽɹʍɻɸʏɼʍɿɲʎɲʆɲʆɹʘʍɻʎ
ii)
ȶʖʘ
ʋɲʌɳʍʖɸɿ
ʐʋɻʌɸʍʀɸʎ
ʃɲʏɳ
ʏʉ
ɻʅɸʌʉʄʉɶɿɲʃʊ
ɹʏʉʎ…………………(ʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɳ), ɲʄʄɳ ʄʊɶʘ ʅɸʏɲɴʉʄɼʎ ʏɻʎ ʃɲʏɳʍʏɲʍɼʎ ʅʉʐ
ɸʋɲʆʐʋʉɴɳʄʄʘɷɸʊʆʏʘʎɸʆɻʅɸʌʘʅɹʆʉ/ɲʏʉ/ʏɲɸʇɼʎɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃʊ/ɳ:


ɴ)
ɁȰȻ
ȵʋɿʍʐʆɳʋʏʘʏɲʃɳʏʘɽɿɲʋɲɿʏʉʑʅɸʆɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳ:
i)
Ȱʆʏʀɶʌɲʔʉɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ/ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ
ii)
Ʌɿʍʏʉʋʉɿɻʏɿʃʊʏɻʎɲʌʅʊɷɿɲʎɶɿɲʏʉɸʋɳɶɶɸʄʅɳʅʉʐɲʌʖɼʎʊʏɿ
ɸʀʅɲɿʆʊʅɿʅɲɸɶʃɲʏɸʍʏɻʅɹʆʉʎʍʏ……………………………………………..(ɲʆɲɶʌɳʔɸʏɲɿʏʉʃͲʅ
ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ)ɶɿɲʏɻʆɳʍʃɻʍɻʏʉʐɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ………………………………….(ʆɲɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿ
ʅɸʍɲʔɼʆɸɿɲʏʉʉɿʃɸʀʉɸʋɳɶɶɸʄʅɲ)ʃɲɿʊʏɿɷɸʆʅʉʐɹʖɸɿɲʋɲɶʉʌɸʐɽɸʀ,ɹʍʏʘʃɲɿ
ʋʌʉʍʘʌɿʆɳ,ɻɳʍʃɻʍɻɲʐʏʉʑʏʉʐɸʋɲɶɶɹʄʅɲʏʉʎ.
iii)
iv)

Ȱʋʉɷɸɿʃʏɿʃʊʏʘʆɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʙʆʅʉʐʋʌʉʍʊʆʏʘʆ
Ȱʋʊɷɸɿʇɻɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼʎʋɸʀʌɲʎʏʉʐʄɳʖɿʍʏʉʆ2ɸʏʙʆ(ʍɸ

ʋɸʌʀʋʏʘʍɻʋʉʐʉʑʏɸʏʉɸʋɳɶɶɸʄʅɲ,ɲʄʄɳʉʑʏɸʃɲɿɻɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻɸʀʆɲɿʆʉʅʉɽɸʏɿʃɳ
ʌʐɽʅɿɺʊʅɸʆɲʍʏʉʃʌɳʏʉʎʅɹʄʉʎɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ)
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3.ȵʔʊʍʉʆɽɲʋɲʌɹʖɸʏɸʏɿʎʐʋɻʌɸʍʀɸʎʍɲʎɴɳʍɸɿʏʉʐɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʉʑʍɲʎʏʀʏʄʉʐʏʉʐ
ʃʌɳʏʉʐʎ ʅɹʄʉʐʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ ɼ ɴɳʍɸɿ ʏʉʐ ʏʀʏʄʉʐ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ ʍɲʎ ʍʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɸ ʊʍɲ
ʍʏʉɿʖɸʀɲɲʋʊʏɲʋɲʌɲʃɳʏʘɷɿɲɽɹʏɸʏɸ:
ȴɻʄʙʆʘ ʊʏɿ ɸʀʅɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ ʍʏʉ ɸʅʋʉʌɿʃʊ/ɷɻʅʊʍɿʉ ʅɻʏʌʙʉ…………………..ʏ
……………………………(ʃʌɳʏʉʎ) ʅɸ ɲʌɿɽʅʊ ʅɻʏʌʙʉʐ…………………..,ɹʖʘ ʄɳɴɸɿ ɳɷɸɿɲ ɶɿɲ ʏɻʆ
ɳʍʃɻʍɻ ʏɻʎ ɷʌɲʍʏɻʌɿʊʏɻʏɲʎ ʅʉʐ ɲʋʊ…………………………………………………….(ɲʌʅʊɷɿɲ ɸʋʉʋʏɿʃɼ
ɲʌʖɼ), ɸʀʅɲɿ ɸɶɶɸɶʌɲʅʅɹʆʉʎ ʍʏɻʆ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃɼ ɹʆʘʍɻ (ɼ ɳʄʄʉ ɲʆɳʄʉɶʉ
ʔʉʌɹɲ)………………………………………….., ʉ ɸʋɲɶɶɸʄʅɲʏɿʃʊʎ ʅʉʐ ʏʀʏʄʉʎ ɼ ʉ ʏʀʏʄʉʎ ɸʃʋɲʀɷɸʐʍɻʎ
ʅʉʐ ʍʏʉ ʃʌɳʏʉʎ ʅɹʄʉʎ ʋʉʐ ʅʉʐ ʖʉʌɻɶɼɽɻʃɸ ɸʀʆɲɿ………………………………………………ʃɲɿ ʉ
ɲʌɿɽʅʊʎʔʉʌʉʄʉɶɿʃʉʑʅɻʏʌʙʉʐʅʉʐʍʑʅʔʘʆɲʅɸʏʉɳʌ.22ʋɲʌ.1ʏɻʎʉɷɻɶʀɲʎ77/388/ȵɃȾ
ʏʉʐɇʐʅɴʉʐʄʀʉʐʏɻʎ17ɻʎɀɲʁʉʐ1977ɸʀʆɲɿ………………………………….

ɇɈ.ɅɆɃɇɏɆȻɁȸȾȰȻɅȵɆȻɇɈȰɇȻȰȾȸɅȰɆɃɍȸɉɅȸɆȵɇȻȰɇ (ɇʐʅʋʄɻʌʙʆɸʏɲɿʋʌʉɲɿʌɸʏɿʃɳ)
1. Ɉʊʋʉʎʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎ:
2. ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎ:
3. ȴɿɳʌʃɸɿɲʋɲʌʉʖɼʎʐʋɻʌɸʍʀɲʎ:

Ɉɲɲʆʘʏɹʌʘɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʐʋʉɴɳʄʄʉʆʏɲɿ:
ɲ)ʍɸɸʋɿʃʐʌʘʅɹʆʉʔʘʏʉɲʆʏʀɶʌɲʔʉʃɲɿ
ɴ) ʍɸ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻ ʍʏɻʆ ɸʄʄɻʆɿʃɼ ɶʄʙʍʍɲ (ʋʄɻʆ ʏʘʆ ʍʏʉɿʖɸʀʘʆ
ɷɿɲɴɲʏɻʌʀʉʐ/ʏɲʐʏʊʏɻʏɲʎ).

ȸ ɸʋɿʃʑʌʘʍɻ ɲʆʏɿɶʌɳʔʘʆ ʃɲɿ ɻ ɸʋʀʍɻʅɻ ʅɸʏɳʔʌɲʍɻ ʅʋʉʌʉʑʆ ʆɲ ɶʀʆʉʐʆ ɸʀʏɸ ʍʏʉ ʃʌɳʏʉʎ
ʋʌʉɹʄɸʐʍɻʎɸʀʏɸʍʏɻʆȵʄʄɳɷɲ.


ɈɃɅɃɇͲȸɀȵɆɃɀȸɁȻȰ

ɃȴȸȿɏɁ
(ɉɅɃȳɆȰɌȸȵɁȴȻȰɌȵɆɃɀȵɁɃɉ)
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ɅȰɆȰɆɈȸɀȰȻȻ
ɉɅɃȴȵȻȳɀȰȲȵȲȰȻɏɇȸɇɅȰɆɃɍȸɇɉɅȸɆȵɇȻɏɁ






ȵȿȿȸɁȻȾȸȴȸɀɃȾɆȰɈȻȰ

ɅȵɆȻɌȵɆȵȻȰ………………..

ͲͲͲͲͲͲͲ

ȴȻȵɉȺɉɁɇȸ……………….
[Ɉʊʋʉʎ,ɍʌʉʆʉʄʉɶʀɲ]
ɈɀȸɀȰ………………
Ȱʌɿɽʅ.Ʌʌʘʏ.:
ͲͲͲͲͲͲͲ



Ɉɲʖ.ȴ/ʆʍɻ:…………………………

Ɉ.Ⱦ.–Ʌʊʄɻ:……………………

Ȼʍʏʉʍɸʄʀɷɲ:……………………..

Ʌʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ:………………………..
Ɉɻʄɹʔʘʆʉ:……………………..
FAX:……………………………
EͲmail:………………………….


ȲȵȲȰȻɏɇȸ

Ȳɸɴɲɿʉʑʏɲɿ ʊʏɿ ʉ/ɻ ʃ/ʃɲ ……………………………1 , ʅɸ ʃʌɳʏʉʎ ʆʊʅɿʅɻʎ ɸɶʃɲʏɳʍʏɲʍɻʎ
………….2 ɶɿɲ ʏʉ ɸʋɳɶɶɸʄʅɲ ʏʉʐ ……………3, ʐʋɹɴɲʄɸ ʍʏɻʆ ʐʋɻʌɸʍʀɲ ʅɲʎ ʏɻʆ ɲʋʊ ……………..
ɷɼʄʘʍɻ ʋʌʉʍʘʌɿʆɼʎ ʃɲɿ ʋɸʌɿʍʏɲʍɿɲʃɼʎ ʋɲʌʉʖɼʎ ʐʋɻʌɸʍɿʙʆ ……………….4, ʃɲɿ ʊʏɿ ʅɸ ɴɳʍɻ
ʏɲʍʐʆʐʋʉɴʄɻɽɹʆʏɲɷɿʃɲɿʉʄʉɶɻʏɿʃɳʋʄɻʌʉʑʆʏɲɿʉɿʆʊʅɿʅɸʎʋʌʉʒʋʉɽɹʍɸɿʎɶɿɲʏɻʆɸʆʄʊɶʘ
ʋɲʌʉʖɼ,ʐʋʊʏʉʆʏʀʏʄʉ…………...5.

Ƀ ʘʎ ɳʆʘ ʋɳʌʉʖʉʎ ʐʋʉʖʌɸʉʑʏɲɿ ʆɲ ʋɲʌɹʖɸɿ ʍʏʉʐʎ ɲʋʉɷɹʃʏɸʎ ʏɻʎ ʐʋɻʌɸʍʀɲʎ ʏɿʎ
ʃɳʏʘɽɿʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎ6…………………..[ɲʆɹʖʉʐʆɼɷɻʍʐʅʋɸʌɿʄɻʔɽɸʀʍʏɻȴɼʄʘʍɻʏʉʐʋɲʌʊʖʉʐ
ʏʊʏɸʅɸʏɲʔɹʌʉʆʏɲɿʃɲɿʍʏɻɴɸɴɲʀʘʍɻɲʋʊʏɻʆʀɷɿɲʏɻʆʐʋɻʌɸʍʀɲ]




1

ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ
ȀȡȐĲȠȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ
3
ȅȞȠȝĮıȓĮ İʌĮȖȖȑȜȝĮĲȠȢ ıĲȠ ț-ȝ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ
4
ȅȞȠȝĮıȓĮ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲĮȢ ıĲȘȞ ǼȜȜȐįĮ
5
ǼʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩȢ ĲȓĲȜȠȢ Ȓ ĲȓĲȜȠȢ İțʌĮȓįİȣıȘȢ (ĮȞ ĲȠ İʌȐȖȖİȜȝĮ Ȓ Ș İțʌĮȓįİȣıȘ įİȞ İȓȞĮȚ ȞȠȝȠșİĲȚțȐ
ȡȣșȝȚȗȩȝİȞĮ ıĲȠ țȡȐĲȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ) ıĲȘ ȖȜȫııĮ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ.
6
ǺȜ. ȐȡșȡȠ 5 ʌĮȡ. 2 ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
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