ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (INTRACOM IT SERVICES)
ΥΑ 165//2010 (ΥΑ 165255/ΙΑ ΦΕΚ Β 2157 2010): Ελεύθ. παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από
ξεναγούς υπηκόους κρατών µελών ΕΕ-Π∆ 38/2010 (534055)

Άρθρο : 0
Αριθ. 165255/ΙΑ

(ΦΕΚ Β΄ 2157/31.12.2010)

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελµατίες υπηκόους κρατών µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010".

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ,
∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις:
α) της παραγράφου 6 του άρθρου 7 και της παραγράφου 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 κρατικού 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 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 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 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 για την προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών, υποβάλλουν 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 εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή όλων των δικαιολογητικών, όποτε
απαιτούνται, άλλως από την παραλαβή της δήλωσης, σχετική βεβαίωση στον πάροχο

υπηρεσιών, στην οποία πιστοποιείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις 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
Παραρτήµατος II.
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 της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, συνοδευόµενης, στην περίπτωση της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 της παρούσας και από τα προβλεπόµενα 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 απαιτούµενα δικαιολογητικά

1. Η δήλωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 υποβάλλεται εγγράφως στη
Γενική Γραµµατεία Τουρισµού µε οποιοδήποτε µέσο, όπως µε συστηµένη επιστολή,
τηλεοµοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ή αυτοπροσώπως, σύµφωνα µε το υπόδειγµα του
Παραρτήµατος Ι.
2. Πριν από την πρώτη παροχή υπηρεσιών ή σε περίπτωση ουσιαστικής αλλαγής στην
κατάσταση του παρόχου, η δήλωση συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) ακριβές αντίγραφο διαβατηρίου ή αστυνοµικής ταυτότητας,
β) βεβαίωση από την αρµόδια εποπτεύουσα για το επάγγελµα του ξεναγού αρχή του
κράτους εγκατάστασης ότι ο πάροχος είναι νόµιµα εγκατεστηµένος σε αυτό για την άσκηση
του επαγγέλµατος του ξεναγού και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η
άσκηση του κατά το χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης,
γ) µεταφρασµένα στα ελληνικά και επικυρωµένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελµατικών
του προσόντων,
δ) µεταφρασµένα στα ελληνικά και επικυρωµένα αποδεικτικά επαγγελµατικής πείρας
τουλάχιστον δυο ετών στο διάστηµα των τελευταίων δέκα ετών που προηγούνται της
παροχής υπηρεσιών στο κράτος εγκατάστασης, 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 παραγράφου 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 βεβαίωση 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 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 αδειοδότησης 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 κάλυψη 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 παράγραφο 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 επαγγελµατικούς κανόνες που συνδέονται άµεσα
µε 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 ελληνική επικράτεια,
(παρ. 3 άρθρο 5 π.δ. 38/2010)
5. Ο πάροχος υπηρεσιών απαλλάσσεται από τις απαιτήσεις 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 Οµοσπονδία 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 Οµοσπονδία
ΞΕΝαγών) αντιγράφου της δήλωσης της παραγράφου 1 του άρθρου 2.
7. Ο πάροχος απαλλάσσεται επίσης από την υποχρέωση 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)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ / ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ

ΠΡΟΣ : Τη Γενική Γραµµατεία Τουρισµού
∆ιεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισµού
Τµήµα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Λ. Αµαλίας 12, Σύνταγµα, Τ.Κ. 105 57
FAX: .................
E-mail: ..............

Α. Προσωπικά στοιχεία:
1. Επώνυµο
2. Όνοµα
3. Πατρώνυµο
4. Ιθαγένεια
5. Αρ. Ταυτ. / ∆ιαβατηρίου

6. ΑΦΜ

Β. Στοιχεία Επικοινωνίας:
1. Τηλέφωνο (σταθερό / κινητό)
2. Φαξ
3. ∆/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου
4. Ταχυδροµική διεύθυνση

Γ. Επαγγελµατικά στοιχεία:
1. Κράτος Μέλος νόµιµης εγκατάστασης
2. Επάγγελµα το οποίο ασκώ στο κράτος νόµιµης εγκατάστασης και για το οποίο διαθέτω τα
νόµιµα προσόντα
3. Επάγγελµα που επιθυµώ να ασκήσω προσωρινά και περιστασιακά στην Ελλάδα

∆. Στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης για επαγγελµατική ευθύνη:
1. Επωνυµία ασφαλιστικής εταιρείας
2. Αριθµός ασφαλιστήριου συµβολαίου
3. (προαιρετικά) Το ποσό της ασφαλιστικής µου κάλυψης ανέρχεται σε:

Ε. Λοιπά απαιτούµενα στοιχεία:
Είναι η πρώτη φορά που παρέχετε υπηρεσίες σε προσωρινή και περιστασιακή βάση (άρθρο
5, π.δ. 38/2010) στην Ελλάδα;
1. ΟΧΙ
α. Έχω παράσχει υπηρεσίες κατά το ηµερολογιακό έτος ............, δεν έχει µεταβληθεί η
κατάσταση µου όπως βεβαιώνεται στα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά µου και η παρούσα
δήλωση επέχει θέση ετήσιας ανανέωσης
β. Έχω παράσχει υπηρεσίες κατά το ηµερολογιακό έτος ........., αλλά λόγω µεταβολής της
κατάστασης µου επανυποβάλλω δεόντως ενηµερωµένο/α το/τα εξής δικαιολογητικό/ά:
2. ΝΑΙ
Επισυνάπτω τα κάτωθι απαιτούµενα δικαιολογητικά:
α. Αντίγραφο διαβατηρίου / ταυτότητας
β. Πιστοποιητικό της αρµόδιας για το επάγγελµα µου αρχής ότι είµαι νόµιµα εγκατεστηµένος
στ.... (αναγράφεται το κ-µ εγκατάστασης) για την άσκηση του επαγγέλµατος .............. (να
αναφέρεται µε σαφήνεια το οικείο επάγγελµα) και ότι δεν µου έχει απαγορευθεί, έστω και
προσωρινά, η άσκηση αυτού του επαγγέλµατος,
γ. Αποδεικτικό των επαγγελµατικών µου προσόντων

ΣΤ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (Συµπληρώνεται προαιρετικά)
1. Τόπος παροχής υπηρεσίας:
2. Ηµεροµηνία παροχής υπηρεσίας:
3. ∆ιάρκεια παροχής υπηρεσίας:
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται:
α) σε επικυρωµένο φωτοαντίγραφο και

8) σε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα (πλην των στοιχείων διαβατηρίου /
ταυτότητας).

Η επικύρωση αντιγράφων και η επίσηµη µετάφραση µπορούν να γίνουν είτε στο κράτος
προέλευσης είτε στην Ελλάδα.

ΤΟΠΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Ο ∆ΗΛΩΝ/Η ∆ΗΛΟΥΣΑ
(ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΑΓΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

[Τόπος, Χρονολογία]

Αριθµ. Πρωτ.:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Ταχ. ∆/νση: ....................
Τ.Κ. - Πόλη: ...................
Πληροφορίες: ...................
Τηλέφωνο: ......................
FAX: ...........................
E-mail: ........................

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιούται ότι ο/η κ/κα .................1, µε κράτος νόµιµης εγκατάστασης .............2 για το
επάγγελµα του ..............3, υπέβαλε στην υπηρεσία µας την από
.............. δήλωση
προσωρινής και περιστασιακής παροχής υπηρεσιών ..............4, και ότι µε βάση τα
συνυποβληθέντα δικαιολογητικά πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις για την εν λόγω
παροχή, υπό τον τίτλο ...............5.

Ο ως άνω πάροχος υποχρεούται να παρέχει στους αποδέκτες της υπηρεσίας τις κάτωθι
πληροφορίες6 ............... [αν έχουν ήδη συµπεριληφθεί sτη ∆ήλωση του παρόχου τότε
µεταφέρονται και στη βεβαίωση από την ίδια την υπηρεσία]

---------------------1 Ονοµατεπώνυµο
2 Κράτος προέλευσης
3 Ονοµασία επαγγέλµατος στο κ-µ προέλευσης
4 Ονοµασία επαγγελµατικής δραστηριότητας στην Ελλάδα
5 Επαγγελµατικός τίτλος ή τίτλος εκπαίδευσης (αν το επάγγελµα ή η εκπαίδευση δεν είναι
νοµοθετικά ρυθµιζόµενα στο κράτος εγκατάστασης) στη γλώσσα του κράτους προέλευσης.
6 Βλ. άρθρο 4 παρ. 2 της απόφασης αυτής
----------------------

Άρθρο : 5
Τελικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δηµοσίευση της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 ∆εκεµβρίου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ, ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΑΝΝΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ

