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Απόφαση επιστροφής και ακύρωσης οµολόγων που εκ−
δόθηκαν κατά τη διαδικασία εξόφλησης οφειλών των
νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές τους. ................
1
Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγ−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 2/92822/0023Α
(1)
Απόφαση επιστροφής και ακύρωσης οµολόγων που εκ−
δόθηκαν κατά τη διαδικασία εξόφλησης οφειλών των
νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές τους.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν.3867/2010 «Επο−
πτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφα−
λαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισµοί αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρµοδιότη−
τας του Υπουργείου Οικονοµικών» (ΦΕΚ 128/ Α/3.8.2010)
2. Τις διατάξεις των άρθρων 31 και 32 του Ν.1914/1990
«Εκσυγχρονισµός και ανάπτυξη του ∆ηµόσιου τοµέα και
της Κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθµίσεις και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 178/Α/17.12.1990).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2187/1994 «Ρύθµιση
θεµάτων σχετικών µε τη σύναψη και διαχείριση δανείων
του Ελληνικού ∆ηµοσίου από το εσωτερικό και το εξω−
τερικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α/8.2.1994).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 12 του
Ν.2198/1994 «Αύξηση αποδοχών δηµοσίων υπαλλήλων
εν γένει, σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού ∆ηµοσίου
και δηµιουργία στην Τράπεζα της Ελλάδος Συστήµατος
Παρακολούθησης Συναλλαγών επί τίτλων µε λογιστική
µορφή (άυλοι τίτλοι)» (ΦΕΚ 43/A/22.3.1994).
5. Τις διατάξεις των άρθρων 90 & 91 του Ν.2362/1995

«Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του
Κράτους κ.α.δ.» (ΦΕΚ 247/Α/27.11.1995) και του άρθρου 64
του παραπάνω νόµου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
µε το άρθρο 38 του Ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17.8.2010).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2459/1997 «Κα−
τάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 17/Α/18.2.1997), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 9
του Ν.2579/1998 (ΦΕΚ 31/Α/17.2.1998), καθώς και τις διατά−
ξεις του άρθρου 37 του Ν.3130/2003 (ΦΕΚ 76/Α/2003).
7. Την αριθ. 2021180/2981/0023/31.3.1997 απόφαση του
Υπουργού των Οικονοµικών «Περί των δαπανών σύνα−
ψης, έκδοσης και εξυπηρέτησης κ.λπ. των δανείων του
δηµοσίου (ΦΕΚ 286/Β/10.4.1997)».
8. Τις διατάξεις του Ν.2628/1998 «Σύσταση Νοµικού
Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου µε την επωνυµία Οργα−
νισµός ∆ιαχείρισης ∆ηµοσίου Χρέους (Ο.∆.∆Η.Χ.) και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 151/Α/6.7.1999), όπως τροποποιή−
θηκε µε τον Ν.3965/2011 (ΦΕΚ 113/Α/2011).
9. Τις διατάξεις του Ν.2842/2000 «Λήψη συµπληρωµατικών
µέτρων για την εφαρµογή των κανονισµών (ΕΚ) 1103/97,
974/98 και 2866/98 του Συµβουλίου, όπως ισχύουν σχετικά
µε την εισαγωγή του Ευρώ». (ΦΕΚ 207/Α/27.9.2000).
10. Την αριθ. 2/4627/0023/25.01.2001 (ΦΕΚ 370/Β/2001)
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών «Καθορισµός όρων,
τύπου και κειµένου των οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου
σε Ευρώ, σταθερού επιτοκίου».
11. Την αριθ. 2/67498/0020/12.10.2010 (ΦΕΚ 1631/Β/2010)
Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, «∆ιαδικασία εξό−
φλησης προµηθειών νοσοκοµείων».
12. Την αριθ. 2/69404/0023Α/19.10.2010 (ΦΕΚ 1673/Β/2010)
Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονοµικών, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας ∆ια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευµάτων, «Καθορισµός προϋποθέσεων και δι−
αδικασίας ανάθεσης σε πιστωτικά ιδρύµατα, του έργου της
συγκέντρωσης και εξόφλησης από το Ελλ. ∆ηµόσιο, οφει−
λών των νοσοκοµείων προς τους προµηθευτές τους».
13. Την αριθ. 2/78600/0023Α/16.11.2010 (ΦΕΚ 1805/Β/2010)
Κοινή Απόφαση των Υπουργών (ΚΥΑ) Οικονοµικών, Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Παιδείας ∆ια Βίου Μάθη−
σης και Θρησκευµάτων, «Ανάθεση στην Εθνική Τράπεζα
του έργου της συγκέντρωσης και εξόφλησης από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο, οφειλών των νοσοκοµείων προς τους
προµηθευτές τους, µε οµόλογα».
14. Την από 7.12.2010 Σύµβαση µεταξύ των Υπουργείων
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας δια Βίου

45110

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ∆ΕΥΤΕΡΟ)

Μάθησης και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών και της
Εθνικής Τράπεζας.
15. Την αριθ. 2/88952/0023/22.12.2010 «Απόφαση έκδοσης
ειδικών οµολογιακών δανείων για την ανάληψη από το
Ελληνικό ∆ηµόσιο, οφειλών των νοσοκοµείων προς τους
προµηθευτές τους», του Υφυπουργού Οικονοµικών.
16. Το από 12.12.2011 έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας
προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ∆ιεύθυνση ∆η−
µοσίου Χρέους, «∆ιαχείριση λαθών Νοσοκοµείων κατά
τη διαδικασία εξόφλησης προµηθευτών µε οµόλογα του
Ελληνικού ∆ηµοσίου».
17. Το Π.∆. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νοµικών» (ΦΕΚ 213/Α/7.10.2009).
18. Το Π.∆. 110/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών.» (ΦΕΚ 243/A/2011).
19. Την απόφαση του Πρωθυπουργού µε αριθ.
Υ25/6.12.2011 «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των αναπληρω−
τών Υπουργών Οικονοµικών Φίλιππου Σαχινίδη και Πα−
ντελή Οικονόµου.» (ΦΕΚ 2792/Β/2011), αποφασίζουµε:
1. Την επιστροφή από την Εθνική Τράπεζα της Ελλά−
δος προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο οµολόγων που εκδόθη−
καν για την εξόφληση οφειλών νοσοκοµείων προς τους
προµηθευτές τους, συνολικής ονοµαστικής αξίας ενός
εκατοµµυρίου, εκατόν ογδόντα δύο χιλιάδων, οκτακο−
σίων δεκατεσσάρων ευρώ και σαράντα πέντε λεπτών
(1.182.814,45 €) σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα:
ISIN

Λήξη
Τοκοµ.. Ονοµαστική Ηµ/νία
Τίτλων
Αξία
GR0326041242 22/12/2011 0%
101.572,73 16/12/2011
GR0326042257 22/12/2012
GR0326043263 22/12/2013

0%
0%

94.623,69 16/12/2011
986.618,03 16/12/2011

2. Όπως αναφέρεται στο αριθ. 100846601_11/12.12.2011
έγγραφο της Εθνικής Τράπεζας, κατά τον επανέλεγχο
της διαδικασίας έκδοσης των νοσοκοµειακών οµολό−
γων διαπιστώθηκαν διαφορές σε σχέση µε το συνολικό
ποσό που έπρεπε να διατεθεί στους προµηθευτές των
νοσοκοµείων και ως εκ τούτου οι εν λόγω τίτλοι πρέπει
να επιστραφούν στο Ελληνικό ∆ηµόσιο.
3. Οι τίτλοι θα επιστραφούν µε ηµεροµηνία 16.12.2011
(ηµεροµηνία διακανονισµού). Μετά την επιστροφή τους
οι τίτλοι ακυρώνονται.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 ∆εκεµβρίου 2011
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙ∆ΗΣ

F
Αριθ. 146346/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
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ −
ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) 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΄),
β) του π.δ. 229/1986 «Σύσταση και Οργάνωση της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α΄), όπως
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 396/1989 «Οργανισµός της
Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 172/Α΄) και το
π.δ. 189/1995 «Συµπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων
του π.δ. 396/1989 «Οργανισµός της Γενικής Γραµµατείας
Βιοµηχανίας»» (ΦΕΚ 99/Α΄),
γ) του π.δ. 27/1996 «Συγχώνευση των Υπουργείων Του−
ρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και
Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 19/Α΄) και
του π.δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπουργείου Οικο−
νοµικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονοµίας και
Οικονοµικών µε τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και µετο−
νοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», µετατροπή του Υπουργείου
Μακεδονίας . Θράκης σε Γενική Γραµµατεία Μακεδονίας
. Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της
Γενικής Γραµµατείας Μακεδονίας . Θράκης και της Γε−
νικής Γραµµατείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής»
(ΦΕΚ 213/Α΄),
δ) του π.δ. 189/2009 «Καθορισµός και Ανακατανοµή
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄), όπως
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 24/2010 «Ανακαθορισµός των
αρµοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του
π.δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α΄),
ε) του π.δ. 110/2011 «∆ιορισµός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243/Α΄),
στ) του π.δ. 65/2011 «∆ιάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) ∆ιοικητικής Μεταρ−
ρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, συγχώνευση
των Υπουργείων Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας και µεταφορά στον Πρωθυπουργό των
Γενικών Γραµµατειών Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας
και στο Υπουργείο Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων της Γενικής Γραµµατείας Νέας Γενιάς»
(ΦΕΚ 147/Α΄) και
ζ) 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΄) ως ισχύει.
2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισµού, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν στην 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 επαγγελµατικής δραστηριότητας, όπως
αυτή ορίζεται στο παράρτηµα Α της παρούσης.
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Άρθρο 2
Κριτήρια για τον προσωρινό
ή περιστασιακό χαρακτήρα της υπηρεσίας
Ο προσωρινός και περιστασιακός χαρακτήρας της
παροχής εκτιµάται κατά περίπτωση από την αρχή του
άρθρου 3 και ιδίως σε συνάρτηση µε τη διάρκεια, τη
συχνότητα, την περιοδικότητα και το συνεχή χαρακτήρα
της συγκεκριµένης παροχής.
Άρθρο 3
Αρµόδιες Αρχές
Ο ενδιαφερόµενος καταθέτει σε Ενιαίο Κέντρο Εξυπη−
ρέτησης πολιτών ή απευθείας στη ∆ιεύθυνση Υποστή−
ριξης Βιοµηχανιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχα−
νίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας έγγραφη δήλωση συνοδευόµενη από τα
δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα του πα−
ραρτήµατος Β.
Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι επίσηµα
µεταφρασµένα στην Ελληνική Γλώσσα.
Άρθρο 4
∆ιαδικασία Εξέτασης ∆ήλωσης και ∆ικαιολογητικών
α. Έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών
Η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας εξετάζει τη δήλωση και τα
δικαιολογητικά και εφόσον συντρέχουν όλες οι προϋ−
ποθέσεις και δεν τυγχάνει εφαρµογής η παράγραφος
β΄, χορηγεί, εντός επτά εργασίµων ηµερών από την
παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, βεβαίωση στον
πάροχο υπηρεσιών, σύµφωνα µε την παράγραφο γ΄ του
παρόντος.
Η 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 του άρθρου 3, συνοδευόµενης, κατά
περίπτωση, και από τα προβλεπόµενα στην παράγραφο
2 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010 δικαιολογητικά, σύµ−
φωνα µε το παράρτηµα Β της παρούσας.
Σε περίπτωση που υπάρχουν βάσιµες υπόνοιες για
τη γνησιότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών, η
∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών της Γενικής Γραµ−
µατείας Βιοµηχανίας το γνωστοποιεί εγγράφως στον
πάροχο και ορίζει περαιτέρω εύλογη προθεσµία για τη
χορήγηση της βεβαίωσης, προκειµένου να διερευνήσει
το θέµα.
Κατά τον έλεγχο της γνησιότητας των δικαιολογητι−
κών η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών δύναται να
ζητεί τη συνδροµή άλλων αρµόδιων αρχών της Ελλάδας
ή άλλου κράτους µέλους.
β. Εξέταση των επαγγελµατικών προσόντων
Κατά την πρώτη παροχή και επειδή οι νοµοθετικά
ρυθµιζόµενες δραστηριότητες του παραρτήµατος Α
της παρούσης έχουν επιπτώσεις στη δηµόσια υγεία ή
ασφάλεια και δεν τυγχάνουν αυτόµατης αναγνώρισης, η
∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών της Γενικής Γραµ−
µατείας Βιοµηχανίας, εφόσον κρίνει ότι είναι αναγκαίο
για την αποφυγή σοβαρής βλάβης της υγείας ή της
ασφάλειας του αποδέκτη της υπηρεσίας, λόγω έλλειψης
επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου, διενεργεί,
πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών, έλεγχο των
επαγγελµατικών προσόντων του παρόχου για το οικείο
επάγγελµα. Ο έλεγχος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα
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αναγκαία για την επίτευξη αυτού του στόχου µέτρα.
Εντός µηνός από την παραλαβή της δήλωσης και των
συνοδευτικών εγγράφων η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βι−
οµηχανιών χορηγεί στον πάροχο τη βεβαίωση για τη
σύννοµη παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε την παράγρα−
φο γ΄ του παρόντος άρθρου ή τον ενηµερώνει σχετικά
µε το αποτέλεσµα του ελέγχου που διενήργησε.
Εάν υπάρχει δυσκολία, η οποία συνεπάγεται καθυστέ−
ρηση, η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών γνωστο−
ποιεί στον πάροχο εντός του πρώτου µηνός το λόγο της
καθυστέρησης και την προθεσµία για τη λήψη απόφα−
σης, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους δύο µήνες
από την παραλαβή όλων των εγγράφων.
Σε περίπτωση που η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµη−
χανιών κατά τον έλεγχο διαπιστώνει ότι υπάρχει ουσι−
αστική διαφορά ανάµεσα στα επαγγελµατικά προσόντα
του παρόχου και την απαιτούµενη εκπαίδευση στην
Ελλάδα και κρίνει ότι αυτό µπορεί να αποβεί επιβλαβές
για τη δηµόσια υγεία ή ασφάλεια, ζητεί από τον πάροχο
να αποδείξει ότι κατέχει τις απαιτούµενες γνώσεις και
ικανότητες, µέσω δοκιµασίας επάρκειας, σύµφωνα µε
τις ρυθµίσεις του άρθρου 5.
Το έργο της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Βιοµηχανιών
µπορεί να υποστηρίζεται από το Συµβούλιο Αναγνώρι−
σης Επαγγελµατικών ΠροσόντωΝ.Σε κάθε περίπτωση ο
πάροχος δύναται να παρέχει υπηρεσίες από τον επόµε−
νο µήνα από την ηµεροµηνία από την οποία λαµβάνεται
η απόφαση κατ’ εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου
µε την προϋπόθεση ότι έχει επιτύχει στη δοκιµασία
επάρκειας. Μετά την επαλήθευση των επαγγελµατικών
προσόντων, µέσω της δοκιµασίας επάρκειας, χορηγείται
η βεβαίωση της παραγράφου γ΄.
γ. Χορήγηση βεβαίωσης
Στη χορηγούµενη κατά τις παραγράφους α΄ και β΄
βεβαίωση πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις
για την παροχή υπηρεσιών, προσδιορίζεται ο τίτλος που
χρησιµοποιεί ο πάροχος σύµφωνα µε την παράγραφο 4
και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
7 του π.δ. 38/2010 και τα στοιχεία που προβλέπονται
στο υπόδειγµα του παραρτήµατος Γ.
Άρθρο 5
Αντισταθµιστικά µέτρα
1. Τα αντισταθµιστικά µέτρα διακρίνονται σε δοκιµα−
σία επάρκειας και σε πρακτική άσκηση προσαρµογής.
2. Κατά την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, σύµφωνα µε
το άρθρο 5 του π.δ. 38/2010, η αρµόδια αρχή επιβάλλει
µόνο δοκιµασία επάρκειας, κατά τα προβλεπόµενα στο
άρθρο 7 παράγραφος 5 του ιδίου π.δ. 38/2010, σύµφωνα
µε την ακόλουθη διαδικασία.
3. Η δοκιµασία επάρκειας διενεργείται από κατάλλη−
λα διαπιστευµένους, σύµφωνα µε το Πρότυπο ISO/IEC
17024, φορείς, του δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, ύστερα
από αδειοδότηση αυτών, βάσει του άρθρου 11, παρά−
γραφος 3, στοιχείο γ΄ του Ν.3879/2010, από τον Εθνικό
Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων, η οποία χορηγεί−
ται µετά από αξιολόγηση της συνδροµής των απαιτή−
σεων του προαναφεροµένου Προτύπου από το Εθνικό
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης ή φορέα ∆ιαπίστευσης άλλου
Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δοκιµασία επάρκειας του ενδιαφεροµένου συνίστα−
ται σε γραπτή ή προφορική εξέταση.
Για τις επαγγελµατικές δραστηριότητες:
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α. Ηλεκτροσυγκολλήσεις και
β. Χειρισµός Μηχανηµάτων Έργου,
απαιτείται µόνο πρακτική εξέταση του ενδιαφεροµένου.
4. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων χορη−
γείται στον ενδιαφερόµενο πιστοποιητικό επιτυχούς εξέ−
τασης, το οποίο θα πρέπει να προσκοµισθεί µε επιµέλεια
του παρόχου στην ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών
εντός προθεσµίας ενός µηνός από την έκδοση του.
5. Η δαπάνη νια την αποζηµίωση του εγκεκριµένου φο−
ρέα βαρύνει τον ενδιαφερόµενο, σύµφωνα µε την πα−
ράγραφο 7 του άρθρου 7 του π.δ. 38/2010, όπως αυτό
τροποποιήθηκε και ισχύει, µε την περίπτωση/Α΄ της παρα−
γράφου 2 του άρθρου 26 του Ν.3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α΄).
Άρθρο 6
Υποχρεώσεις και απαλλαγές παρόχου
1. Ο πάροχος υποχρεούται να επιδεικνύει στον απο−
δέκτη των υπηρεσιών τη βεβαίωση του παραρτήµατος
Γ, εφόσον αυτή ζητηθεί.
2. Η ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Βιοµηχανιών ορίζει στη
βεβαίωση για την παροχή υπηρεσιών ότι ο πάροχος,
πέραν των άλλων απαιτήσεων ενηµέρωσης που προβλέ−
πονται στο κοινοτικό δίκαιο, υποχρεούται να παράσχει
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 Προστιθέµενες 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. Ο πάροχος υπηρεσιών υπόκειται στους επαγγελµατι−
κούς κανόνες που αφορούν τα επαγγελµατικά 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 Ελλάδα.
4. Ο πάροχος υπηρεσιών απαλλάσσεται από τις απαιτή−
σεις αδειοδότησης, εγγραφής ή προσχώρησης σε επαγ−
γελµατική οργάνωση που επιβάλλονται στους επαγγελ−
µατίες που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα.
5. Ο πάροχος απαλλάσσεται επίσης από την υπο−
χρέωση εγγραφής σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης,
ωστόσο οφείλει να ενηµερώνει εκ των προτέρων, ή σε
περίπτωση ανάγκης εκ των υστέρων, το σχετικό φορέα
ότι παρέχει υπηρεσίες.
Άρθρο 7
Μεταβατικές διατάξεις
Έως την αναγνώριση σχετικών φορέων πιστοποίησης,
η δοκιµασία επάρκειας θα πραγµατοποιείται από την
αρµόδια υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας του
Κεντρικού Τοµέα της Περιφέρειας Αττικής.
Για την πραγµατοποίηση της δοκιµασίας επάρκειας
καταβάλλονται τα παράβολα που προβλέπονται στις
ισχύουσες διατάξεις.
Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευση της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 ∆εκεµβρίου 2011
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