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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 165261/ΙΑ (1)
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγ−

γελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
5 έως και 9 του π.δ. 38/2010. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

  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 «Προσαρμογή 
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 προσωρινή 
και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από 
επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέλους της Ευρω−
παϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων 

υπηκόων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα 
κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την 
εκεί άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του 
γεωπόνου, δασολόγου, κτηνιάτρου, γεωλόγου και ιχθυ−
ολόγου, όπως οι δραστηριότητες αυτές περιγράφονται 
στις διατάξεις του π.δ. 344/2000 (ΦΕΚ 297 Α’).

2. Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της 
παροχής εκτιμάται κατά περίπτωση από την αρμόδια 
αρχή του άρθρου 3 και ιδίως σε συνάρτηση με τη δι−
άρκεια, τη συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή 
χαρακτήρα της συγκεκριμένης παροχής.

Άρθρο 2
Δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου

1. Επαγγελματίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, 
κατά την πρώτη μετακίνηση προς την Ελλάδα με σκοπό 
να παράσχουν προσωρινά και περιστασιακά υπηρεσίες, 
υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 3 έγγραφη 
δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
και του Παραρτήματος Ι.

2. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μία φορά ετησίως, 
εάν ο πάροχος προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες κατά 
τη διάρκεια του έτους αυτού.

Άρθρο 3
Αρμόδια αρχή

Ως αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση 
προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών 
του άρθρου 2, ορίζεται το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.).

Άρθρο 4
Τρόπος υποβολής της δήλωσης
και απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., με 
οποιοδήποτε μέσο, όπως με συστημένη επιστολή, τη−
λεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ή αυτοπροσώ−
πως έγγραφη δήλωση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ι.

2. Ο πάροχος, πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών 
ή σε κάθε περίπτωση που έχει επέλθει αλλαγή στην 
κατάσταση του, υποβάλλει μαζί με τη δήλωση του και 
τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής ταυ−
τότητας, β) βεβαίωση από αρμόδια για το επάγγελμα 
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του αρχή του κράτους προέλευσης του ότι είναι νόμιμα 
εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων 
δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί έστω 
και προσωρινά η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών 
κατά το χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης,

γ) αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του 
προσόντων,

δ) μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα απο−
δεικτικά επαγγελματικής πείρας τουλάχιστον δύο ετών 
τα τελευταία δέκα χρόνια, σε περίπτωση που ούτε το 
επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθε−
τικά ρυθμιζόμενα στο κράτος μέλος εγκατάστασης,

ε) υπεύθυνη δήλωση ότι πληροί την προϋπόθεση της 
περίπτωσης γ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 
1474/1984, δηλαδή δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα 
για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, 
υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, 
πλαστογραφία, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί 
την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ» υποτροπή 
συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε 
έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα 
οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

3. Στην περίπτωση παρόχου για τον οποίο δικαιολο−
γείται έλεγχος των επαγγελματικών του προσόντων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 7 του π.δ. 
38/2010, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. μπορεί να ζητά, αμέσως μετά τη 
λήψη της δήλωσης της παραγράφου 1, την παροχή, 
εντός ενός μήνα, πληροφοριών σχετικά με την εκπαί−
δευση που ακολούθησε, την επαγγελματική του πείρα, 
τη συνεχή επαγγελματική του εξέλιξη, τα σεμινάρια και 
κάθε μορφή εκπαίδευσης που παρακολούθησε, εκτός 
της αρχικής του εκπαίδευσης.

Άρθρο 5
Διαδικασία Εξέτασης Δήλωσης και Δικαιολογητικών

1. α) Στην περίπτωση των κτηνιάτρων που υπάγονται 
στο καθεστώς της αυτόματης αναγνώρισης το ΓΕΩΤ.
Ε.Ε. εξετάζει τη δήλωση και τα δικαιολογητικά του 
παρόχου και χορηγεί εντός επτά εργασίμων ημερών 
από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, όπου 
απαιτούνται, άλλως από την παραλαβή της δήλωσης, 
σχετική βεβαίωση στον πάροχο υπηρεσιών στην οποία 
πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για την 
παροχή της υπηρεσίας και προσδιορίζεται ο τίτλος 
βάσει του οποίου παρέχεται η υπηρεσία, καθώς και 
όσα άλλα στοιχεία προβλέπονται στο υπόδειγμα του 
Παραρτήματος II.

β) Αν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για τη γνησιότητα 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ενη−
μερώνει εγγράφως τον αιτούντα και ορίζει περαιτέρω 
εύλογη προθεσμία για τη χορήγηση της βεβαίωσης, 
προκειμένου να διερευνήσει το θέμα.

2. Στην περίπτωση των κτηνιάτρων που δεν υπάγο−
νται στο καθεστώς της αυτόματης αναγνώρισης καθώς 
και των λοιπών επαγγελμάτων του άρθρου 1, το ΓΕΩΤ.
Ε.Ε., εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο για την αποφυγή 
σοβαρής βλάβης της υγείας ή της ασφάλειας του απο−
δέκτη της υπηρεσίας λόγω έλλειψης επαγγελματικών 
προσόντων του παρόχου, διενεργεί, πριν από την πρώτη 
παροχή υπηρεσιών, έλεγχο των επαγγελματικών του 
προσόντων για το οικείο επάγγελμα, σύμφωνα με τη 
διαδικασία και εντός των προθεσμιών που ορίζονται 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010.

3. Σε περίπτωση επιβολής δοκιμασίας επάρκειας ή 
πρακτικής άσκησης προσαρμογής, σύμφωνα με την πα−
ράγραφο 5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010, τυχόν σχετική 
δαπάνη καλύπτεται σύμφωνα με την παράγραφο 7 του 
άρθρου 7 του ως άνω π.δ., όπως αυτή προστέθηκε με 
την περίπτωση α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 26 
του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α’).

Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και απαλλαγές παρόχου

1. Ο πάροχος με την υποβολή της δήλωσης της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 2, γνωστοποιεί στοιχεία σχετικά 
με τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη − εγγύηση ή 
ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας 
που καλύπτουν την επαγγελματική του ευθύνη.

2. Στις περιπτώσεις που η παροχή πραγματοποιείται 
βάσει του επαγγελματικού τίτλου του κράτους μέλους 
εγκατάστασης ή βάσει του τίτλου εκπαίδευσης του πα−
ρόχου, εκτός των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης που 
προβλέπονται στο κοινοτικό δίκαιο, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ορίζει 
στη βεβαίωση για την παροχή υπηρεσιών ότι ο πάροχος 
υποχρεούται να παρέχει 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 Μη−
τρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και τον αριθμό 
Μητρώου του, ή ισοδύναμα μέσα εξακρίβωσης της ταυ−
τότητας 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. (παρ. 1 άρθρο 
9 π.δ. 38/2010)

3. Ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να τηρεί όλες τις δι−
ατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που ισχύουν για τους 
Έλληνες υπηκόους που ασκούν το ίδιο επάγγελμα στη 
χώρα. Επίσης υπόκειται στους επαγγελματικούς κανό−
νες που αφορούν τα επαγγελματικά προσόντα, όπως ο 
ορισμός του επαγγέλματος, η χρήση τίτλων και η βαριά 
επαγγελματική αμέλεια που συνδέονται άμεσα και συγκε−
κριμένα 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. (παρ. 3 άρθρο 5 π.δ. 38/2010)

4. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους 
για τη διαπίστωση της τήρησης των ως άνω υποχρεώ−
σεων των παροχών.

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. 
Ομοίως απαλλάσσεται από την υποχρέωση εγγραφής σε 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37329

φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ωστόσο οφείλει να ενημε−
ρώνει το φορέα αυτό σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
πριν ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μετά την εν 
λόγω παροχή. (περ. Β άρθρο 6 π.δ. 38/2010)

Για την αποτελεσματική εφαρμογή των πειθαρχικών 
διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του π.δ. 
38/2010, ο πάροχος των υπηρεσιών εγγράφεται προ−

σωρινά στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Η εγγραφή συντελείται αυτόμα−
τα από την ίδια την αρμόδια αρχή κατόπιν υποβολής 
της δήλωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της 
παρούσας, ή προκειμένου για τις περιπτώσεις της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010, της έκδο−
σης της βεβαίωσης που προβλέπεται στην εν λόγω 
παράγραφο.
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Άρθρο 7
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, 29 Δεκεμβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ 
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*02021573112100012*

      Αριθ. 165255/ΙΑ (2)
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγ−

γελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
5 έως και 9 του π.δ. 38/2010». 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ−

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

  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 προσωρινή 
και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από 
επαγγελματίες υπηκόους κράτους μέλους της Ευρωπαϊ−
κής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των Ελλήνων υπηκό−
ων, οι οποίοι είναι νόμιμα εγκατεστημένοι στα κράτη αυτά 
και διαθέτουν τα νόμιμα προσόντα για την εκεί άσκηση 
της επαγγελματικής δραστηριότητας του ξεναγού.

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 περιοδι−
κότητα και το συνεχή χαρακτήρα της συγκεκριμένης 
παροχής.

Άρθρο 2
Αρμόδιες αρχές

1. Επαγγελματίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, 
όταν μετακινούνται στην ελληνική επικράτεια για την 
προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών, υπο−
βάλλουν στην αρμόδια αρχή έγγραφη δήλωση, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και το υπόδειγμα 
του Παραρτήματος Ι.

2. Ως αρμόδια αρχή στην οποία υποβάλλεται η δήλωση 
της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ορίζεται η Γενική 
Γραμματεία Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και 
Τουρισμού.

3. Η Γενική Γραμματεία Τουρισμού εξετάζει τη δήλωση 
και τα δικαιολογητικά και χορηγεί εντός επτά εργάσι−
μων ημερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητι−
κών, όποτε απαιτούνται, άλλως από την παραλαβή της 
δήλωσης, σχετική βεβαίωση στον πάροχο υπηρεσιών, 
στην οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέ−
σεις για την προσωρινή και περιστασιακή παροχή της 
υπηρεσίας του ξεναγού και προσδιορίζεται ο τίτλος 
με βάση τον οποίο παρέχεται η υπηρεσία, καθώς και 
τα στοιχεία που προβλέπονται στο υπόδειγμα του Πα−
ραρτήματος II. 

H εν λόγω βεβαίωση δεν συνιστά προϋπόθεση για 
την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, το οποίο κτάται με μόνη την υποβολή της 
έγγραφης δήλωσης της παραγράφου 1 του παρόντος 
άρθρου, συνοδευόμενης, στην περίπτωση της παραγρά−
φου 2 του άρθρου 3 της παρούσας και από τα προβλε−
πόμενα σε αυτή δικαιολογητικά.

4. Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες για 
τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η 
Γενική Γραμματεία Τουρισμού ενημερώνει εγγράφως 
τον αιτούντα και ορίζει νέα προθεσμία για τη χορήγηση 
της βεβαίωσης, προκειμένου να διερευνήσει το θέμα.

Άρθρο 3 Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απαιτού−
μενα δικαιολογητικά

1. Η δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του 
άρθρου 2 υποβάλλεται εγγράφως στη Γενική Γραμμα−
τεία Τουρισμού με οποιοδήποτε μέσο, όπως με συστη−
μένη επιστολή, τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρο−
μείο ή αυτοπροσώπως, σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Ι.

2. Πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε πε−
ρίπτωση ουσιαστικής αλλαγής στην κατάσταση του 
παρόχου, η δήλωση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δι−
καιολογητικά:

α) ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνομικής 
ταυτότητας,

β) βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα για το 
επάγγελμα του ξεναγού αρχή του κράτους εγκατάστα−
σης ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε 
αυτό για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού 
και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρι−
νά, η άσκηση του 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 δυο ετών 
στο διάστημα των τελευταίων δέκα ετών που προηγού−
νται της παροχής υπηρεσιών στο κράτος εγκατάστα−
σης, σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα ούτε και η 
εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα στο κράτος 
εγκατάστασης.

3. Η ανωτέρω δήλωση υποβάλλεται μια φορά ετησίως, 
εάν ο πάροχος προτίθεται να παρέχει υπηρεσίες κατά 
τη διάρκεια του έτους αυτού.

Άρθρο 4
Υποχρεώσεις και απαλλαγές παρόχου

1. Ο πάροχος με την υποβολή της δήλωσης της παρα−
γράφου 1 του άρθρου 2 γνωστοποιεί στοιχεία σχετικά 
με τυχόν υπάρχουσα ασφαλιστική κάλυψη − εγγύηση ή 
ανάλογα μέσα προσωπικής ή συλλογικής προστασίας 
που καλύπτουν την επαγγελματική του ευθύνη.

2. Η Γενική Γραμματεία Τουρισμού ορίζει στη βεβαί−
ωση για την παροχή υπηρεσιών ότι ο πάροχος, πέραν 
των άλλων απαιτήσεων ενημέρωσης που προβλέπονται 
στο κοινοτικό δίκαιο, υποχρεούται να παράσχει στον 
αποδέκτη των υπηρεσιών, κατά περίπτωση, τις ακόλου−
θες πληροφορίες:

α) εάν ο πάροχος είναι εγγεγραμμένος σε εμπορικό 
Μητρώο ή σε άλλο ανάλογο δημόσιο Μητρώο, το Μη−
τρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και τον αριθμό 
Μητρώου του, ή ισοδύναμα μέσα εξακρίβωσης της ταυ−
τότητας 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. (παρ. 1 άρθρο 
9 π.δ. 38/2010)

3. Αν οι πληροφορίες που αναφέρονται στην παρά−
γραφο 2 έχουν συμπεριληφθεί στη δήλωση παροχής 
υπηρεσιών, η Γενική Γραμματεία Τουρισμού 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 στην 
ελληνική επικράτεια. (παρ. 3 άρθρο 5 π.δ. 38/2010)

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 στην 
ελληνική επικράτεια.

6. Ο πάροχος υπηρεσιών εγγράφεται προσωρινά στην 
οικεία επαγγελματική οργάνωση (Πανελλήνια Ομοσπον−
δία Ξεναγών) για την αποτελεσματική εφαρμογή των 
πειθαρχικών διατάξεων στις οποίες υπόκειται σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 5 του 
π.δ. 38/2010. Η εγγραφή συντελείται αυτόματα με την 
αποστολή από την Γενική Γραμματεία Τουρισμού στην 
οικεία επαγγελματική οργάνωση (Πανελλήνια Ομοσπον−
δία ΞΕΝαγών) αντιγράφου της δήλωσης της παραγρά−
φου 1 του άρθρου 2.

7. Ο πάροχος απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέω−
ση εγγραφής σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ωστόσο 
οφείλει να ενημερώνει το φορέα αυτό σχετικά με την 
παροχή υπηρεσιών πριν ή, σε περίπτωση ανάγκης, μετά 
την εν λόγω παροχή. (περ. Β΄ άρθρο 6 π.δ. 38/2010)
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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, 29 Δεκεμβρίου 2010
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