
  1.  1 Η επωνυμία [${SPBusinessName}] είναι η σωστή εμπορική επωνυμία του παρόχου υπηρεσιών; (5)

##

##

##

##

  1.  2 Η [${Q61}] : [${SPSeat}] του παρόχου υπηρεσιών αντιστοιχεί σ' αυτήν που έχουν καταχωρίσει/τηρούν οι δημόσιες αρχές της 
χώρας σας; (6.1)

##

##

##

##

  1.  3 Η διεύθυνση: [${SPAddress}] του παρόχου υπηρεσιών αντιστοιχεί σ' αυτήν που έχουν καταχωρίσει/τηρούν οι δημόσιες αρχές της 
χώρας σας;  (6.2)

##

##

##

##

  1.  4 Η ηλεκτρονική διεύθυνση: [${SPEmailAddress}] του παρόχου υπηρεσιών αντιστοιχεί σ' αυτήν που έχουν καταχωρίσει/τηρούν οι 
δημόσιες αρχές της χώρας σας;  (6.3)

##

##

##

##

  1.  5 Το τηλέφωνο: [${SPPhoneNumber}] του παρόχου υπηρεσιών αντιστοιχεί σ' αυτό που έχουν καταχωρίσει/τηρούν οι δημόσιες 
αρχές της χώρας σας;  (6.4)

##

##

##

##

  1.  6 Αυτός ο πάροχος υπηρεσιών είναι νόμιμα εγκατεστημένος στη χώρα σας; (19)

##

##

##

##

##

##

  1.  7
Γνωρίζετε αν ο πάροχος υπηρεσιών ασκεί/έχει ασκήσει πράγματι δραστηριότητες [${Service1}] από τις εγκαταστάσεις του στη 
χώρα σας; (Περισσότερες πληροφορίες για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών [όπως, όνομα, διεύθυνση του αποδέκτη, 
ημερομηνία παροχής της υπηρεσίας κ.λπ.] θα βρείτε παρακάτω) (23)

##

##

##

##

##

  1.  8 Γνωρίζετε αν ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ26}] εργάζεται για τον πάροχο υπηρεσιών; (26)

##

##

Υπηρεσίες

- Ναι.

- Όχι, το συγκεκριμένο άτομο δεν εργάζεται για τον πάροχο υπηρεσιών.

- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών δεν ασκεί/ δεν έχει ασκήσει τις δραστηριότητες αυτές από τις εγκαταστάσεις του στη χώρα μας.

- Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών πράγματι ασκεί ή έχει ασκήσει τη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα. Παρέχονται λεπτομερή στοιχεία παρακάτω:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Ναι

- Ναι.

- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών δεν είναι εγκατεστημένος στη χώρα μας.

- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών βρίσκεται στο στάδιο της σύστασης στη χώρα μας, αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες.

- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών δεν είναι πλέον νόμιμα εγκατεστημένος στη χώρα μας. Παρέχονται λεπτομέρειες παρακάτω:

- Όχι, ο σωστός αριθμός τηλεφώνου είναι ο εξής:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Ναι.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Ναι.

- Όχι, η σωστή ηλεκτρονική διεύθυνση είναι η εξής:

- Ναι.

- Όχι, η σωστή διεύθυνση είναι η εξής:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Ναι.

- Όχι, η σωστή πραγματική/ καταστατική έδρα είναι η εξής:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Όχι, η σωστή εταιρική επωνυμία είναι η εξής:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Ναι

04 Διασυνοριακές υπηρεσίες – Αίτηση που αφορά ιδιώτη πάροχο υπηρεσιών

Ερωτήσεις για να ταυτοποιηθεί ο πάροχος υπηρεσιών και για να εξεταστεί κατά πόσο πρόκειται για διασυνοριακή παροχή 
υπηρεσιών (B1.1)



##

##

##

##

  1.  9 Γνωρίζετε αν ο πάροχος υπηρεσιών ασκεί πράγματι τις δραστηριότητές του από τις εγκαταστάσεις του στη χώρα σας; (22)

##

##

##

##

##

Γνωρίζετε αν ο πάροχος υπηρεσιών δικαιούται να ασκεί στη χώρα σας τη δραστηριότητα [${Service1}] ; (2)

##

##

##

##

##

Γνωρίζετε αν ο πάροχος υπηρεσιών ασκεί τις δραστηριότητές του νόμιμα; (27)

##

##

##

##

##

##

Γνωρίζετε αν ο πάροχος υπηρεσιών συμμορφώνεται με τη νομοθεσία σας/ τις επαγγελματικές σας ρυθμίσεις όταν παρέχει 
υπηρεσίες [${Service1}] και υπηρεσίες [${Service2}]? (28)

##

##

##

   > Αν όχι, διευκρινίστε τους λόγους και περιγράψτε λεπτομερώς τα μέτρα που (ενδεχομένως) έχετε λάβει για να διασφαλίσετε ότι 
ο πάροχος πληροί τις ισχύουσες απαιτήσεις. (28/2)

Γνωρίζετε αν ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει υπηρεσίες στη χώρα μας σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία/ τις εθνικές σας 
επαγγελματικές ρυθμίσεις που σχετίζονται με την ασφάλιση/τις οικονομικές εγγυήσεις; (29)

##

##

##

##

##

##

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

Ερώτηση για τις απαιτήσεις πληροφόρησης  (B1.2.4)

- Δεν υπάρχουν στη χώρα μας απαιτήσεις για τη σύσταση ασφάλειας/ χρηματικής εγγύησης. σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα.

- Ναι, ο πάροχος υπηρεσιών προσκόμισε αποδείξεις για τη σύσταση επαρκούς ασφάλειας / χρηματικής εγγύησης (ακόμη και για την παροχή υπηρεσιών στην 
επικράτειά σας).
- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών έχει υποχρέωση σύστασης ασφάλειας/ χρηματικής εγγύησης.  Έχουμε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο πάροχος 
υπηρεσιών θα συμμορφωθεί με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Παρέχονται λεπτομέρειες παρακάτω:

- Θα εξετάσουμε την περίπτωση το ταχύτερο δυνατό, και, εφόσον χρειάζεται, θα λάβουμε τα αναγκαία μέτρα τα οποία και θα σας κοινοποιήσουμε.

[          ]

Ερώτηση για την ασφάλιση/τις οικονομικές εγγυήσεις (B1.2.3)

  2.  3.  1

- Ναι.

- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών δεν δικαιούται να ασκεί αυτές τις δραστηριότητες από κοινού με άλλον.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  2.  2.  2

Ερώτηση για πολυτομεακές δραστηριότητες (B1.2.2)

  2.  2.  1

- Όχι, υπήρξαν ειδικά προβλήματα  και λάβαμε τα αναγκαία μέτρα. Ο πάροχος υπηρεσιών εξακολουθεί να μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητές του. Παρέχονται 
λεπτομέρειες παρακάτω:

- Όχι, υπήρξαν ειδικά προβλήματα. Λάβαμε τα αναγκαία μέτρα. Ο πάροχος ασκεί αποκλειστικά τις δικές του δραστηριότητες. Παρέχονται λεπτομέρειες παρακάτω:

- Όχι, υπήρξαν ειδικά προβλήματα  και λάβαμε τα αναγκαία μέτρα. Ο πάροχος υπηρεσιών δεν δικαιούται πλέον να ασκεί δραστηριότητες. Παρέχονται λεπτομέρειες 
παρακάτω:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  2.  1.  2

- Ναι, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι ασκεί τις δραστηριότητές του παράνομα.

- Όχι, διαπιστώσαμε συγκεκριμένα προβλήματα και προς το παρόν εξετάζουμε την κατάσταση. Θα λάβουμε, εφόσον χρειάζεται, τα κατάλληλα μέτρα τα οποία και θα 
σας κοινοποιήσουμε. Παρέχονται λεπτομέρειες παρακάτω:

- Ναι, ο πάροχος υπηρεσιών έχει άδεια να ασκεί αυτή τη δραστηριότητα.

- Ναι, ο πάροχος υπηρεσιών έχει καταρχήν άδεια να ασκεί αυτή τη δραστηριότητα αλλά υπό περιορισμούς. Παρέχονται λεπτομέρειες παρακάτω:

- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών δεν δικαιούται να ασκεί αυτή τη δραστηριότητα.

- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών δεν δικαιούται πλέον να ασκεί αυτή τη δραστηριότητα. Παρέχονται λεπτομέρειες παρακάτω:

Γενική ερώτηση για την άσκηση της δραστηριότητας (B.1.2.1)

  2.  1.  1

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

Ερωτήσεις για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών προς τις απαιτήσεις του κράτους μέλους 
εγκατάστασής του (B1.2)

- Ναι.

- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών δεν ασκεί τις δραστηριότητές του από τις εγκαταστάσεις του στη χώρα μας.

- Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών ασκεί πράγματι τις δραστηριότητές του από τις 
εγκαταστάσεις του στη χώρα μας. Παρέχονται λεπτομέρειες παρακάτω:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το πρόσωπο αυτό εργάζεται για τον πάροχο υπηρεσιών Παρέχονται 
λεπτομέρειες παρακάτω:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Όχι, το συγκεκριμένο άτομο έχει εργαστεί για τον πάροχο υπηρεσιών κατά το παρελθόν αλλά δεν εργάζεται πλέον γι’ αυτόν.



Ο πάροχος υπηρεσιών συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που επιβάλλει η νομοθεσία σας / επιβάλλουν οι 
επαγγελματικές ρυθμίσεις όταν παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες σε αποδέκτες υπηρεσιών [${InformationQ30}]; (30)

##

##

##

##

##

Γνωρίζετε αν ο πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί την παρακάτω ανακοίνωση σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία/ τις εθνικές
σας επαγγελματικές ρυθμίσεις σχετικά με τις εμπορικές ανακοινώσεις; [${CommunicationQ31}]. (Βλέπε σύνδεσμο / έγγραφο 
συνημμένο στην αίτηση) (31)

##

##

##

##

##

##

Γνωρίζετε αν ο πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί το παρακάτω μέσο: [${MediaQ32}] σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία/ τις 
εθνικές σας επαγγελματικές ρυθμίσεις σχετικά με τις εμπορικές ανακοινώσεις;  (32)

##

##

##

##

##

##

Το μηχάνημα/ Ο εξοπλισμός [${Machine}] Με αριθμό:[${MachineNoQ33}] που χρησιμοποιεί ο πάροχος υπηρεσιών όταν παρέχει 
υπηρεσίες στη χώρα σας πληροί τις απαιτήσεις περί τεχνικών ελέγχων που προβλέπει η εθνική σας νομοθεσία; (33)

##

##

##

##

##

##

##

Διαθέτει ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ8}] εντολή/ εξουσιοδότηση (να εκπροσωπεί) ή να ενεργεί από μόνος του/ 
μόνη της εξ ονόματος του παρόχου υπηρεσιών; (8.1)

##

##

##

##

##

##

##

   > Εάν ναι, διευκρινίστε με ποια ιδιότητα. (8.1/1)

##

## - Ως αντίκλητος

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  1.  2

- Ως διευθυντής

- Όχι, δεν έχει εντολή/ άδεια να ενεργεί εξ ονόματος του παρόχου υπηρεσιών.

- Όχι, δεν έχει εντολή/ άδεια να ενεργεί εξ ονόματος του παρόχου υπηρεσιών από μόνος του/ μόνη της. Έχει εντολή/άδεια να ενεργεί μόνο από κοινού με άλλο 
πρόσωπο όπως ορίζεται παρακάτω:

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

Ερωτήσεις για την αντιπροσώπευση του παρόχου υπηρεσιών (άτομα εξουσιοδοτημένα να ενεργούν για λογαριασμό του) (B.1.3.1)

  3.  1.  1

- Ναι.

Ερωτήσεις για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του παρόχου υπηρεσιών προς τις απαιτήσεις του κράτους μέλους στο οποίο 
παρέχονται οι υπηρεσίες (B1.3)

- Όχι, το μηχάνημα/ ο εξοπλισμός δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας. Έχουμε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι το μηχάνημα/ ο εξοπλισμός 
δεν θα χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι έλεγχοι.
- Όχι, το μηχάνημα/ ο εξοπλισμός δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μας. Θα εξετάσουμε την περίπτωση το ταχύτερο δυνατό, και, εφόσον χρειάζεται, θα λάβουμε 
τα αναγκαία μέτρα τα οποία και θα σας κοινοποιήσουμε.

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  2.  6.  1

- Ναι.

- Γι’ αυτό το είδος μηχανήματος/ εξοπλισμού δεν απαιτούμε τεχνικούς ελέγχους στη χώρα μας.

- Θα εξετάσουμε την περίπτωση το ταχύτερο δυνατό, και, εφόσον χρειάζεται, θα λάβουμε τα αναγκαία μέτρα τα οποία και θα σας κοινοποιήσουμε.

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

Ερώτηση για τον εξοπλισμό εργασίας (B1.2.6)

- Δεν υπάρχουν στη χώρα μας απαιτήσεις για τις εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα.

- Ναι, ο πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί αυτό το μέσο σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία/ τις επαγγελματικές μας ρυθμίσεις σχετικά με τις εμπορικές 
ανακοινώσεις.
- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών δεν δικαιούται να κάνει χρήση αυτού του μέσου επικοινωνίας. Έχουμε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο πάροχος θα 
συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις που ορίζονται παρακάτω.
- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών δεν δικαιούται να κάνει χρήση αυτού του μέσου επικοινωνίας. Θα εξετάσουμε την περίπτωση το ταχύτερο δυνατό, και, εφόσον 
χρειάζεται, θα λάβουμε τα αναγκαία μέτρα τα οποία και θα σας κοινοποιήσουμε.

- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών δεν δικαιούται να κάνει χρήση αυτής της εμπορικής ανακοίνωσης. Θα εξετάσουμε την περίπτωση το ταχύτερο δυνατό, και, εφόσον 
χρειάζεται, θα λάβουμε τα αναγκαία μέτρα τα οποία και θα σας κοινοποιήσουμε.

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  2.  5.  2

  2.  5.  1

- Δεν υπάρχουν στη χώρα μας απαιτήσεις για τις εμπορικές ανακοινώσεις σχετικά με αυτή τη δραστηριότητα.

- Ναι, ο πάροχος υπηρεσιών τηρεί την εθνική μας νομοθεσία/ τις επαγγελματικές μας ρυθμίσεις σχετικά με τις εμπορικές ανακοινώσεις.

- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών δεν δικαιούται να κάνει χρήση αυτής της εμπορικής ανακοίνωσης. Έχουμε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο 
πάροχος θα συμμορφωθεί με τις ισχύουσες απαιτήσεις, όπως ορίζεται παρακάτω.

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

Ερωτήσεις για εμπορική ανακοίνωση (B1.2.5)

  2.  4.  1

- Ναι.

- Ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να προσκομίσει και άλλες πληροφορίες. Έχουμε λάβει τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών θα 
συμμορφωθεί με τις ισχύουσες απαιτήσεις πληροφόρησης (όπως ορίζεται παρακάτω).
- Όχι, ο πάροχος υπηρεσιών θα πρέπει να προσκομίσει και άλλες πληροφορίες. Θα εξετάσουμε την περίπτωση το ταχύτερο δυνατό, και, εφόσον χρειάζεται, θα 
λάβουμε τα αναγκαία μέτρα τα οποία και θα σας κοινοποιήσουμε.



##

##

Διαθέτει ο/η [${SomebodyQ8}] εντολή/ εξουσιοδότηση (να εκπροσωπεί) ή να ενεργεί εξ ονόματος του παρόχου υπηρεσιών μαζί με 
τον/την [${SomebodyElseQ82}]; (γράψτε το ονοματεπώνυμο και στα δύο πεδία) (8.2)

##

##

##

##

##

##

##

   > Εάν ναι, διευκρινίστε με ποια ιδιότητα. (8.2/1)

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να αλλάξει το πεδίο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξ ονόματος του 
παρόχου υπηρεσιών; (9.1)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να αλλάξει την εγγραφή σε μητρώο επιχειρήσεων εξ ονόματος του 
παρόχου υπηρεσιών; (9.2)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να πωλήσει την επιχείρηση εξ ονόματος του παρόχου υπηρεσιών; (9.3)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να προβεί στην παρακάτω ενέργεια: παύση εργασιών/ ρευστοποίηση 
κεφαλαίου / εκκαθάριση εξ ονόματος του παρόχου υπηρεσιών; (9.5)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να εκδώσει πληρεξούσιο που του επιτρέπει να ενεργεί εξ ονόματος του
παρόχου υπηρεσιών; (9.6)

##

##

##

##

##

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  1.  9

- Ναι

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  1.  8

- Ναι

  3.  1.  7

- Ναι

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  1.  6

- Ναι

  3.  1.  5

- Ναι

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Ως διευθυντής

- Ως αντίκλητος

- Ως εμπορικός πληρεξούσιος

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  1.  4

- Ναι

- Όχι, δεν έχει εντολή/ άδεια να ενεργεί εξ ονόματος του παρόχου υπηρεσιών.

- Όχι, έχει εντολή/άδεια να ενεργεί μόνο από κοινού με άλλο πρόσωπο το οποίο ορίζεται παρακάτω.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Ως εμπορικός πληρεξούσιος

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

  3.  1.  3



Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να ιδρύσει υποκατάστημα εξ ονόματος του παρόχου υπηρεσιών; (9.7)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να ασκήσει πτωχευτική αγωγή εξ ονόματος του παρόχου υπηρεσιών; 
(9.9)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να πωλήσει ακίνητη περιουσία εξ ονόματος του παρόχου υπηρεσιών; 
(9.10)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να υπογράψει τους ετήσιους λογαριασμούς εξ ονόματος του παρόχου 
υπηρεσιών; (9.12)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να συνάψει συμβάσεις αξίας [${ValueQ910}] [${Currency}] εξ ονόματος 
του παρόχου υπηρεσιών; (9.14)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να κάνει πληρωμές αξίας [${ValueQ911}] [${Currency}] εξ ονόματος του 
παρόχου υπηρεσιών; (9.15)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να προβεί στην παρακάτω ενέργεια εξ ονόματος του παρόχου 
υπηρεσιών; [${ActQ912}] (9.16)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να μισθώσει την επιχείρηση εξ ονόματος του παρόχου υπηρεσιών; 
(9.4)

##

##

  3.  1. 17

- Ναι

- Όχι

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  1. 16

- Ναι

  3.  1. 15

- Ναι

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  1. 14

- Ναι

  3.  1. 13

- Ναι

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  1. 12

- Ναι

  3.  1. 11

- Ναι

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  1. 10

- Ναι



##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να ιδρύσει δευτερεύουσα εγκατάσταση εξ ονόματος του παρόχου 
υπηρεσιών; (9.8)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να αγοράσει ακίνητη περιουσία εξ ονόματος του παρόχου υπηρεσιών; 
(9.11)

##

##

##

##

##

Μπορεί ο/η (γράψτε το ονοματεπώνυμο) [${SomebodyQ9}] να υπογράψει οικονομικές καταστάσεις εξ ονόματος του παρόχου 
υπηρεσιών; (9.13)

##

##

##

##

##

Γνωρίζετε αν ο/η [${WhoQ10}] [name: ${NameQ10}] υπόκειται στη χώρα σας σε διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα που σχετίζονται 
άμεσα με τις αρμοδιότητές του/της ή την επαγγελματική του/της αξιοπιστία; (αφορά μόνο μέτρα ως προς τα οποία δεν μπορεί 
πλέον να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων ) (10)

##

##

##

##

##

   > Αν ναι, διευκρινίστε για τι είδους μέτρα πρόκειται, καθώς και πότε λήφθηκαν (10/1):

Με βάση τα μητρώα σας για τις ποινικές κυρώσεις, ο/η [${WhoQ11}] [name: ${NameQ11}], έχει υποστεί ποινικές κυρώσεις οι 
οποίες σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητές του/της ή την επαγγελματική του/της αξιοπιστία (μόνον όσον αφορά μέτρα για τα 
οποία δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων και τα οποία εξακολουθούν να εκκρεμούν εναντίον του); 
(11)

##

##

##

##

##

##

   > Εάν ναι, παρακαλούμε διευκρινίστε παρακάτω. (γράψτε και τη διάταξη της εθνικής νομοθεσίας στην οποία στηρίχτηκε η ενοχή 
του) (11/1)

Γνωρίζετε αν ο πάροχος υπηρεσιών είναι καταχωρισμένος σε μητρώο οφειλετών, έχει κηρυχθεί αφερέγγυος/ σε πτώχευση στη 
χώρα σας ή αν έχει κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας/ πτώχευσης κατά των περιουσιακών στοιχείων του ; (μόνο αν η διαδικασία
εξακολουθεί να ισχύει έναντι του παρόχου υπηρεσιών, δηλ. όταν υπάρχει εκκρεμής ή πραγματική αφερεγγυότητα) (12)

  3.  3.  1

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  2.  5

[          ]

Ερώτηση για τη φερεγγυότητα του παρόχου υπηρεσιών (B.1.3.3)

- Όχι, στο συγκεκριμένο άτομο δεν έχουν επιβληθεί ποινικές κυρώσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητές του ή την επαγγελματική του αξιοπιστία και 
για τις οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα (οι κυρώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ).

- Δεν επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα στη χώρα μας. (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο)

- Δυνάμει των ρυθμίσεων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στη χώρα μας, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Η (εθνική) νομοθετική 
διάταξη περί προστασίας δεδομένων βάσει της οποίας δεν μπορεί να δοθεί αυτή η πληροφορία προσδιορίζεται παρακάτω:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

  3.  2.  3

[          ]

  3.  2.  4

- Ναι. Στο συγκεκριμένο άτομο έχουν επιβληθεί ποινικές κυρώσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητές του ή την επαγγελματική του αξιοπιστία και για 
τις οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα (οι κυρώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ)..

- Όχι.

- Από όσο γνωρίζουμε, δεν έχουν ληφθεί έναντι του προσώπου αυτού τέτοια διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα .

- Δυνάμει των ρυθμίσεων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στη χώρα μας, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Η (εθνική) νομοθετική 
διάταξη περί προστασίας δεδομένων βάσει της οποίας δεν μπορεί να δοθεί αυτή η πληροφορία προσδιορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

Ερωτήσεις για την καλή φήμη του παρόχου υπηρεσιών (B1.3.2)

  3.  2.  2

- Ναι. Κατά του προσώπου αυτού έχουν ληφθεί διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα που αφορούν άμεσα τις αρμοδιότητές του ή την επαγγελματική του αξιοπιστία, όπως 
ορίζεται παρακάτω:

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  1. 20

- Ναι

  3.  1. 19

- Ναι

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Όχι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή από όσο γνωρίζουμε αυτή η πληροφορία δεν βρίσκεται στη διάθεση καμιάς δημόσιας αρχής της χώρας μας.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  1. 18

- Ναι

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε κάτι τέτοιο, επειδή η πληροφορία αυτή δεν καταχωρίζεται στη χώρα μας.



##

##

##

##

##

   > Αν ναι, παρακαλούμε δώστε μας συμπληρωματικές πληροφορίες. (12/1)

##

##

##

##

##

     >> Πότε ; (12/1/1)

     >> Πότε ; (12/1/2)

     >> Αν είναι δυνατόν, δώστε μας μια κατά προσέγγιση ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται η απόφαση για την προσφυγή. 
(12/1/3)

     >> Πότε ; (12/1/4)

   > Με βάση την έρευνά μας (12/2)

##

##

##

##

##

##

Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα/ Ο πάροχος ασφαλιστικών υπηρεσιών [${InstNameQ13}] είναι εξουσιοδοτημένος να λειτουργεί ως 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα/ πάροχος ασφαλιστικών υπηρεσιών στη χώρα σας; (Το έγγραφο που υπέβαλε ο πάροχος υπηρεσιών 
επισυνάπτεται στην αίτηση ) (13)

##

##

##

Ο φορέας εκτίμησης της συμμόρφωσης/Ο πάροχος υπηρεσιών [${BodyNameQ14}] έχει εξουσιοδοτηθεί/ έχει οριστεί/ διαθέτει άδεια
να παρέχει υπηρεσίες εκτίμησης της συμμόρφωσης ή πιστοποίησης στη χώρα σας; (Το έγγραφο που υπέβαλε ο πάροχος 
υπηρεσιών επισυνάπτεται στην αίτηση.) (14)

##

##

##

##

##

Γνωρίζετε αν ο φορέας [${BodyNameQ15}] είναι εξουσιοδοτημένος να διενεργεί τεχνικούς ελέγχους σε εξοπλισμό εργασίας στη 
χώρα σας; - Ο πάροχος υπηρεσιών έχει προσκομίσει το έγγραφο αυτό ως απόδειξη της διενέργειας τεχνικού ελέγχου σ’ αυτό το 
μηχάνημα/ τον εξοπλισμό [${Machine}] με αριθμό: [${MachineNoQ15}] από τον συγκεκριμένο φορέα. (15)

##

  3.  6.  1

- Ναι.

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

Ερώτηση για τον εξοπλισμό εργασίας (B1.3.6)

  3.  5.  1

- Ναι.

- Όχι, ο φορέας/ πάροχος δεν έχει εξουσιοδοτηθεί/ έχει οριστεί/ διαθέτει άδεια να παρέχει υπηρεσίες εκτίμησης της συμμόρφωσης ή πιστοποίησης/ να παράσχει 
υπηρεσίες εκτίμησης της συμμόρφωσης ή πιστοποίησης σ' αυτή την περίπτωση.
- Ο φορέας/ πάροχος υπηρεσιών έχει ιδρυθεί νόμιμα στη χώρα μας, αλλά δεν ορίζουμε ούτε παρέχουμε γενικά εξουσιοδότηση/άδεια σε φορείς/παρόχους 
υπηρεσιών να παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες εκτίμησης της συμμόρφωσης ή πιστοποίησης.

- Όχι

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

Ερώτηση για την πιστοποίηση (B1.3.5)

Ερώτηση για την ασφάλιση/τις οικονομικές εγγυήσεις (B1.3.4)

  3.  4.  1

- Ναι

- Επιβεβαιώνουμε ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας/ πτώχευσης κατά των περιουσιακών στοιχείων του παρόχου υπηρεσιών.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών δεν είναι καταχωρισμένος σε μητρώο οφειλετών.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει κηρυχθεί αφερέγγυο/ σε πτώχευση στη χώρα μας.

- Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι δεν έχει κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας/ πτώχευσης κατά των περιουσιακών στοιχείων του παρόχου υπηρεσιών για 
τους λόγους που καθορίζονται παρακάτω:

[          ]

  3.  3.  7

- Επιβεβαιώνουμε  ότι ο πάροχος υπηρεσιών δεν είναι καταχωρισμένος σε μητρώο οφειλετών.

- Επιβεβαιώνουμε ότι το πρόσωπο αυτό δεν έχει κηρυχθεί αφερέγγυο/ σε πτώχευση στη χώρα μας.

[          ]

  3.  3.  5

[          ]

  3.  3.  6

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

  3.  3.  3

[          ]

  3.  3.  4

- Ο πάροχος υπηρεσιών έχει καταχωριστεί στο μητρώο οφειλετών.

- Ο πάροχος υπηρεσιών κηρύχθηκε αφερέγγυος/ σε πτώχευση. Η απόφαση είναι οριστική.

- Ο πάροχος υπηρεσιών κηρύχθηκε αφερέγγυος/ σε πτώχευση. Έχει ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.

- Έχει κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας/ πτώχευσης.

- Όχι.

- Δυνάμει των ρυθμίσεων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στη χώρα μας, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Η (εθνική) νομοθετική 
διάταξη περί προστασίας δεδομένων βάσει της οποίας δεν μπορεί να δοθεί αυτή η πληροφορία προσδιορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  3.  2

- Ναι.

- Πραγματοποιήσαμε κάθε δυνατό έλεγχο και δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι ο πάροχος υπηρεσιών έχει κηρυχθεί αφερέγγυος/ σε πτώχευση.



##

##

##

##

Το συνημμένο αντίγραφο/ έγγραφο αντιστοιχεί στο έγγραφο που εξέδωσε αρμόδια αρχή της χώρας σας; (16.1)

##

##

##

##

##

Το συνημμένο αντίγραφο/ έγγραφο αντιστοιχεί σε έγγραφο που εξέδωσε αρμόδια αρχή/ η αρμόδια αρχή [${AuthorityName}] της 
χώρας σας; (16.2)

##

##

##

##

##

Το περιεχόμενο του συνημμένου αντιγράφου/ εγγράφου είναι ακριβές; (17)

##

##

##

##

##

##

Το συνημμένο έγγραφο/ Το έγγραφο που αντιστοιχεί στο συνημμένο αντίγραφο εξακολουθεί να ισχύει την [${DateQ18}]? (18)

##

##

##

##

##

##

   > Αν η ισχύς του εγγράφου έχει λήξει, διευκρινίστε πότε ακριβώς: (18/2)

Όλες οι αιτήσεις που αφορούν ποινικές κυρώσεις στις Κάτω Χώρες πρέπει να απευθύνονται στην αρμόδια αρχή με την ονομασία 
DIENST JUSTIS. Κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τυποποιημένο δελτίο που θα βοηθά την DIENST JUSTIS να απαντήσει 
τις παρακάτω ερωτήσεις. <A href= http://www.justitie.nl/vog target=_blank>Κάντε κλικ εδώ</A> για να τηλεφορτώσετε το δελτίο. 
<br><br> Με βάση τα μητρώα σας για τις ποινικές κυρώσεις, ο/η [${WhoQ11}] [name: ${NameQ11}], έχει υποστεί (οριστικές) 
ποινικές κυρώσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητές του/της ή την επαγγελματική του/της αξιοπιστία (μόνον όσον 
αφορά μέτρα για τα οποία δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων και τα οποία εξακολουθούν να 
εκκρεμούν εναντίον του/της);  (11)<br><br><p style="color:#A00000">Οι παρεχόμενες πληροφορίες είναι ευαίσθητες και ο 
διαχειριστής της υπόθεσης πρέπει να τις ζητά μόνο αν είναι απολύτως απαραίτητες και αν συνδέονται άμεσα με την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας ή με τις επιδόσεις συγκεκριμένης υπηρεσίας. </p>

##

##

##

##

##

##

- Δεν επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα στη χώρα μας (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο)

- Δυνάμει των ρυθμίσεων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στη χώρα μας, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Η (εθνική) νομοθετική 
διάταξη περί προστασίας δεδομένων βάσει της οποίας δεν μπορεί να δοθεί αυτή η πληροφορία προσδιορίζεται παρακάτω:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  2.  1.  1

- Ναι. Στο συγκεκριμένο άτομο έχουν επιβληθεί ποινικές κυρώσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητές του ή την επαγγελματική του αξιοπιστία και για 
τις οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα (οι κυρώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ).
- Όχι, στο συγκεκριμένο άτομο δεν έχουν επιβληθεί ποινικές κυρώσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητές του ή την επαγγελματική του αξιοπιστία και 
για τις οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα (οι κυρώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ).

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  7.  5

[          ]

- Ναι.

- Όχι, η ισχύς του εγγράφου έχει λήξει.

- Το έγγραφο δεν έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή της χώρας μας και, από όσο γνωρίζουμε, η πληροφορία δεν έχει καταχωριστεί στη χώρα μας ούτε βρίσκεται στη 
διάθεση κάποιας δημόσιας αρχής.

- Το έγγραφο δεν είναι γνήσιο / είναι πλαστό.

- Το έγγραφο δεν έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή της χώρας μας και, από όσο γνωρίζουμε, η πληροφορία δεν έχει καταχωριστεί στη χώρα μας ούτε βρίσκεται στη 
διάθεση κάποιας δημόσιας αρχής.

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  7.  4

  3.  7.  3

- Ναι.

- Όχι, το περιεχόμενο είναι ανακριβές. Παρέχονται λεπτομέρειες παρακάτω:

- Όχι, το περιεχόμενο ήταν ακριβές κατά την έκδοση του εγγράφου αλλά δεν είναι ακριβές σήμερα. Παρέχονται λεπτομέρειες παρακάτω:

- Όχι, το έγγραφο δεν έχει εκδοθεί από αυτή την αρμόδια αρχή.

- Το έγγραφο δεν είναι γνήσιο / είναι πλαστό.

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  7.  2

- Ναι.

  3.  7.  1

- Ναι.

- Όχι, το έγγραφο δεν έχει εκδοθεί από αρμόδια αρχή της χώρας μας.

- Το έγγραφο δεν είναι γνήσιο / είναι πλαστό.

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

Γενικές ερωτήσεις για τα δικαιολογητικά έγγραφα (B1.3.7)

- Όχι, ο φορέας δεν έχει άδεια να διενεργεί τέτοιους τεχνικούς ελέγχους.

- Ο φορέας έχει ιδρυθεί νόμιμα στη χώρα μας, αλλά δεν επιτρέπουμε γενικά σε φορείς να διενεργούν τέτοιους τεχνικούς ελέγχους.



   > Εάν ναι, διευκρινίστε παρακάτω. (γράψτε και τη διάταξη της εθνικής νομοθεσίας στην οποία στηρίχτηκε η ενοχή του/της) (11/1)

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει υπηρεσίες [${Service1}] στη χώρα σας και να μας δώσετε όλες τις 
σχετικές πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε, ενδεχομένως, να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα; (45)

##

##

##

##

##

##

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει όντως στη χώρα σας υπηρεσίες [${Service1}] και υπηρεσίες 
[${Service2}] μαζί και να μας δώσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες ώστε να μπορέσουμε, ενδεχομένως, να λάβουμε τα αναγκαία 
μέτρα; (46)

##

##

##

##

##

##

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε ότι ο πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί το παρακάτω μηχάνημα/ εξοπλισμό [${Machine}] με αριθμό 
[${MachineNoQ47}] όταν παρέχει υπηρεσίες στη χώρα σας και να μας δώσετε όλες τις σχετικές πληροφορίες ώστε να 
μπορέσουμε, ενδεχομένως, να λάβουμε τα αναγκαία μέτρα; (47)

##

##

##

##

##

##

##

Γνωρίζετε αν ο/η [${WhoQ10}] [name: ${NameQ10}] υπόκειται στη χώρα σας σε διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα που σχετίζονται 
άμεσα με τις αρμοδιότητές του/της ή την επαγγελματική του/της αξιοπιστία; (αφορά μόνο μέτρα ως προς τα οποία δεν μπορεί 
πλέον να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων ) (10)

##

##

##

##

##

Με βάση τα μητρώα σας για τις ποινικές κυρώσεις, ο/η [${WhoQ11}] [name: ${NameQ11}], έχει υποστεί ποινικές κυρώσεις οι 
οποίες σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητές του/της ή την επαγγελματική του/της αξιοπιστία (μόνον όσον αφορά μέτρα για τα 
οποία δεν μπορεί πλέον να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων και τα οποία εξακολουθούν να εκκρεμούν εναντίον του); 
(11)

##

##

##

##

##

##

Αν ναι, παρακαλούμε δώστε μας συμπληρωματικές πληροφορίες. (12/1)

##

  3.  3.  2

- Ο πάροχος υπηρεσιών έχει καταχωριστεί στο μητρώο οφειλετών.

- Δεν επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα στη χώρα μας. (όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο)

- Δυνάμει των ρυθμίσεων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στη χώρα μας, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Η (εθνική) νομοθετική 
διάταξη περί προστασίας δεδομένων βάσει της οποίας δεν μπορεί να δοθεί αυτή η πληροφορία προσδιορίζεται παρακάτω:

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  3.  2.  4

- Ναι. Στο συγκεκριμένο άτομο έχουν επιβληθεί ποινικές κυρώσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητές του ή την επαγγελματική του αξιοπιστία και για 
τις οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα (οι κυρώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ)..
- Όχι, στο συγκεκριμένο άτομο δεν έχουν επιβληθεί ποινικές κυρώσεις οι οποίες σχετίζονται άμεσα με τις αρμοδιότητές του ή την επαγγελματική του αξιοπιστία και 
για τις οποίες δεν μπορούν να ασκηθούν ένδικα μέσα (οι κυρώσεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ).

- Ναι. Κατά του προσώπου αυτού έχουν ληφθεί διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα που αφορούν άμεσα τις αρμοδιότητές του ή την επαγγελματική του αξιοπιστία, όπως 
ορίζεται παρακάτω:

- Όχι.

- Από όσο γνωρίζουμε, δεν έχουν ληφθεί έναντι του προσώπου αυτού τέτοια διοικητικά ή πειθαρχικά μέτρα .

- Δυνάμει των ρυθμίσεων περί προστασίας δεδομένων που ισχύουν στη χώρα μας, δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση. Η (εθνική) νομοθετική 
διάταξη περί προστασίας δεδομένων βάσει της οποίας δεν μπορεί να δοθεί αυτή η πληροφορία προσδιορίζεται παρακάτω:

  3.  2.  2

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

Ερωτήσεις για ευαίσθητα δεδομένα*

- Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί αυτό το μηχάνημα/ τον εξοπλισμό στη 
χώρα μας.

- Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δεν βρήκαμε τον πάροχο υπηρεσιών.

- Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δεν βρήκαμε το μηχάνημα.

- Ενεργήσαμε στο βαθμό που μας το επιτρέπουν οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στις αρμόδιες αρχές μας, αλλά δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  4.  3

- Ναι, ο πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί πράγματι αυτό το μηχάνημα/ τον εξοπλισμό για την παροχή των υπηρεσιών του στη χώρα μας.

- Όχι, εξετάσαμε το θέμα αλλά δεν βρήκαμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο πάροχος υπηρεσιών χρησιμοποιεί αυτό το μηχάνημα/ τον εξοπλισμό όταν παρέχει 
υπηρεσίες στη χώρα μας.

- Όχι, εξετάσαμε το θέμα αλλά δεν βρήκαμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο πάροχος παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες στη χώρα μας.

- Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει όλες αυτές τις υπηρεσίες στη χώρα μας.

- Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δεν βρήκαμε τον πάροχο υπηρεσιών.

- Ενεργήσαμε στο βαθμό που μας το επιτρέπουν οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στις αρμόδιες αρχές μας, αλλά δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα.

- Ενεργήσαμε στο βαθμό που μας το επιτρέπουν οι αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί στις αρμόδιες αρχές μας, αλλά δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα.

- Η αρχή μου δεν είναι αρμόδια να απαντήσει αυτή την ερώτηση. Στείλτε την ερώτηση στην αρχή (ή στον συντονιστή IMI ) που καθορίζεται παρακάτω:

  4.  2

- Ναι, ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει πράγματι τις υπηρεσίες αυτές από κοινού με άλλο πρόσωπο στη χώρα μας.

- Ναι, ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει πράγματι τις υπηρεσίες αυτές στη χώρα μας. Παρέχονται λεπτομέρειες παρακάτω:

- Όχι, εξετάσαμε το θέμα αλλά δεν βρήκαμε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο πάροχος παρέχει τις υπηρεσίες αυτές στη χώρα μας.

- Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει αυτές τις υπηρεσίες στη χώρα μας.

- Καταβάλαμε κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δεν βρήκαμε τον πάροχο υπηρεσιών.

  4.  1

  3.  2.  1.  2

[          ]

Ερωτήσεις



##

##

##

##

Πότε ; (12/1/1)

Πότε ; (12/1/2)

Αν είναι δυνατόν, δώστε μας μια κατά προσέγγιση ημερομηνία κατά την οποία αναμένεται η απόφαση για την προσφυγή. (12/1/3)

Πότε ; (12/1/4)  3.  3.  6

[          ]

* Ορισμένες από τις ερωτήσεις αυτές μπορεί να αφορούν ευαίσθητα δεδομένα μόνο σύμφωνα με ορισμένους εθνικούς νόμους, αλλά όχι απαραίτητα και σύμφωνα με την οδηγία 
για την προστασία δεδομένων.

  3.  3.  4

[          ]

  3.  3.  5

[          ]

- Έχει κινηθεί διαδικασία αφερεγγυότητας/ πτώχευσης.

- Άλλο, όπως ορίζεται παρακάτω:

  3.  3.  3

[          ]

- Ο πάροχος υπηρεσιών κηρύχθηκε αφερέγγυος/ σε πτώχευση. Η απόφαση είναι οριστική.

- Ο πάροχος υπηρεσιών κηρύχθηκε αφερέγγυος/ σε πτώχευση. Έχει ασκηθεί προσφυγή κατά της απόφασης αυτής.


