
Δελτίο αποστολής προειδοποιήσεων 

1) Βήμα προς βήμα η διαδικασία ελέγχου της αποστολής προειδοποιήσεων, για να 
επιβεβαιώνεται κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια αποστολής προειδοποίησης. 
 

Βήμα 1: Ο ενδεχόμενος σοβαρός κίνδυνος αφορά δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών / τη 
συμπεριφορά παρόχου υπηρεσιών;  

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις "Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του 
μηχανισμού προειδοποίησης" (στον δικτυακό τόπο ΙΜΙ). 
 

 Ναι, ο ενδεχόμενος σοβαρός κίνδυνος αφορά δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών / τη 

συμπεριφορά παρόχου υπηρεσιών. 

 προχωρήστε στο βήμα 2 

 Όχι, ο ενδεχόμενος σοβαρός κίνδυνος δεν αφορά δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών / τη 

συμπεριφορά παρόχου υπηρεσιών. 

 μη στείλετε προειδοποίηση 

 

Βήμα 2: Η δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών καλύπτεται από την οδηγία για τις υπηρεσίες ; 
 
Αν δεν είστε βέβαιοι ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα καλύπτεται από την οδηγία για τις 
υπηρεσίες, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο εφαρμογής της Οδηγίας για τις υπηρεσίες" (στον δικτυακό 
τόπο ΙΜΙ). 
 

 Ναι 

 προχωρήστε στο βήμα 3 

 Όχι 

 μη στείλετε προειδοποίηση 

 
 

Βήμα 3: Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια των 
ανθρώπων ή στο περιβάλλον ;  

Θα πρέπει να συνεκτιμήσετε, ιδίως, τη σοβαρότητα και την έκταση της ενδεχόμενης βλάβης. 
Όταν αναμένονται ιδιαίτερα σοβαρά ή εκτεταμένα προβλήματα, ίσως χρειάζεται να 
αποσταλεί προειδοποίηση, ακόμη και αν υπάρχει μικρή πιθανότητα βλάβης.  

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις "Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του 
μηχανισμού προειδοποίησης" (στον δικτυακό τόπο ΙΜΙ). 
 

 Ναι. Η συμπεριφορά, συγκεκριμένες πράξεις ή περιστάσεις που σχετίζονται με 

δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στην υγεία ή την 

ασφάλεια των ανθρώπων ή στο περιβάλλον 
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 προχωρήστε στο βήμα 4 

 Όχι, δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος πρόκλησης σοβαρής βλάβης  

 μη στείλετε προειδοποίηση 

 

Βήμα 4: Υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παροχής υπηρεσιών και της πιθανής 
σοβαρής βλάβης ;  

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις "Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του 
μηχανισμού προειδοποίησης" (στον δικτυακό τόπο ΙΜΙ). 

 
       Ναι, υπάρχει αιτιώδης συνάφεια. Η ενδεχόμενη βλάβη θα μπορούσε ιδίως να 

προκληθεί από συμπεριφορά, συγκεκριμένες ενέργειες ή περιστάσεις που χαρακτηρίζουν τη 

συγκεκριμένη περίπτωση  

       προχωρήστε στο βήμα 5 

       Όχι, δεν μπόρεσε να αποδειχθεί αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της συμπεριφοράς, των 

συγκεκριμένων ενεργειών ή των περιστάσεων στη συγκεκριμένη περίπτωση και της 

ενδεχόμενης σοβαρής βλάβης.  

       μη στείλετε προειδοποίηση 

 
 

Βήμα 5: Υπάρχει πραγματικός/ συγκεκριμένος κίνδυνος να προκληθεί σοβαρή βλάβη ; Για 
να απαντήσετε στο ερώτημα αυτό, πρέπει να λάβετε υπόψη ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
- Υφίσταται ακόμη ο κίνδυνος σοβαρής βλάβης ή ενδέχεται να επανεμφανιστεί στο 

εγγύς μέλλον ; (εάν όχι, μη στείλετε προειδοποίηση) 

- Έχουν ληφθεί μέτρα ώστε να εξαλειφθεί ή να περιοριστεί ο κίνδυνος ; (εάν με τα 
ληφθέντα μέτρα εξαλείφθηκε ο κίνδυνος / εάν ο εναπομένων κίνδυνος είναι ασήμαντος, 
μη στείλετε προειδοποίηση) 

- - Ποιος είναι ο μέσος τύπος αποδέκτη της υπηρεσίας ; (όταν η υπηρεσία αφορά 
πρόσωπα που δυσκολεύονται περισσότερο να εντοπίσουν τον κίνδυνο ή να λάβουν 
προφυλάξεις, ο κίνδυνος ενδεχόμενης βλάβης είναι γενικά μεγαλύτερος) 

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις "Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του 
μηχανισμού προειδοποίησης" (στον δικτυακό τόπο ΙΜΙ). 

 
       Ναι, υπάρχει πραγματικός κίνδυνος σοβαρής βλάβης.  

       προχωρήστε στο βήμα 6 

       Όχι, ο κίνδυνος δεν υφίσταται πλέον / είναι απίθανο να επανεμφανιστεί στο άμεσο 

μέλλον.  

       μη στείλετε προειδοποίηση 
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Βήμα 6: Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί βλάβη και σε άλλα κράτη μέλη ; Για να απαντήσετε 
στο ερώτημα αυτό, πρέπει να λάβετε υπόψη ιδίως τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
- Ο πάροχος υπηρεσιών παρέχει υπηρεσίες και σε άλλα κράτη μέλη; 

- Ο πάροχος υπηρεσιών είναι εγκατεστημένος σε παραμεθόρια περιοχή; 

- Οι υπηρεσίες μπορούν να έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα; 

    Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις "Κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του 
μηχανισμού προειδοποίησης" (στον δικτυακό τόπο ΙΜΙ). 
 

       Ναι, οι υπηρεσίες μπορούν να έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα.  στείλτε την 
προειδοποίηση / προχωρήστε στα μέρη 2 έως 3 αυτού του δελτίου 
       Όχι, οι υπηρεσίες δεν μπορούν να έχουν διασυνοριακό χαρακτήρα.  μη στείλετε 

προειδοποίηση   
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2) Γενικές πληροφορίες για τον πάροχο υπηρεσιών 
 

α. Τύπος παρόχου υπηρεσιών* (ο αστερίσκος * δείχνει τα υποχρεωτικά δεδομένα) 

 Α. Εταιρεία/ εταιρική σχέση  

 Β. Ιδιώτης πάροχος υπηρεσιών 

 Γ. Άγνωστος  

 

β. Στοιχεία παρόχου υπηρεσιών  

Πλήρης επωνυμία της εταιρείας / εταιρικής σχέσης (* για τον τύπο Α ή Γ):  

[ελεύθερο κείμενο]  

Όνομα του παρόχου υπηρεσιών / αντιπροσώπου (* για τον τύπο Β):  

[ελεύθερο κείμενο] 

Επώνυμο του παρόχου υπηρεσιών / αντιπροσώπου (* για τον τύπο Β):  

[ελεύθερο κείμενο]: 

Ημερομηνία γέννησης του παρόχου υπηρεσιών / αντιπροσώπου:  

[ελεύθερο κείμενο] 

Τόπος γέννησης του παρόχου υπηρεσιών / αντιπροσώπου:  

[ελεύθερο κείμενο] 

Εναλλακτική εμπορική επωνυμία (όσες γνωρίζετε):  

[ελεύθερο κείμενο] 

Νομική μορφή του παρόχου υπηρεσιών / αντιπροσώπου (* για τον τύπο Α):  

[βλέπε κατάλογο νομικών μορφών (στον δικτυακό τόπο ΙΜΙ)] 

 

γ. Κράτος μέλος εγκατάστασης (*) 

Δηλώστε το κράτος μέλος εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών 

 Το κράτος μέλος εγκατάστασης είναι:  

[γράψτε το όνομα του κράτους μέλους του ΕΟΧ]  

 Δεν γνωρίζω το κράτος μέλος εγκατάστασης  

 

δ. Είδος της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών (*) 

Δηλώστε την δραστηριότητα/δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών που ασκεί ο πάροχος 

υπηρεσιών  
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[επιλέξτε από τον "Κατάλογο δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών" (διαθέσιμος στον 

δικτυακό τόπο ΙΜΙ)] 

Αν το κρίνετε αναγκαίο, δώστε συμπληρωματικές πληροφορίες:  

[ελεύθερο κείμενο] 

ε. Αριθμός καταχώρισης 

Αριθμός φορολογικού μητρώου:  

[ελεύθερο κείμενο] 

Εμπορικό/ εταιρικό μητρώο:  

[ελεύθερο κείμενο] 

Αριθμός καταχώρισης σε επαγγελματικό μητρώο:  

[ελεύθερο κείμενο] 

Άλλος αριθμός καταχώρισης:  

[ελεύθερο κείμενο] 

Συμπληρωματικές πληροφορίες για τον αριθμό καταχώρισης (π.χ. ακριβής τύπος):  

[ελεύθερο κείμενο] 

στ. Στοιχεία επικοινωνίας του παρόχου υπηρεσιών 

Ηλεκτρονική διεύθυνση του παρόχου υπηρεσιών:  

[ελεύθερο κείμενο] 

Αριθμός τηλεφώνου του παρόχου υπηρεσιών: 

[ελεύθερο κείμενο] 

ζ. Διεύθυνση του παρόχου υπηρεσιών 

Δηλώστε για ποια διεύθυνση πρόκειται: 

 Διεύθυνση γραφείου  

 Διεύθυνση αλληλογραφίας 

Χώρα: [ελεύθερο κείμενο] 

Κρατίδιο/ Περιφέρεια: [ελεύθερο κείμενο] 

Περιοχή/ Επαρχία: [ελεύθερο κείμενο] 

Πόλη: [ελεύθερο κείμενο] 

Ταχυδρομικός κώδικας: [ελεύθερο κείμενο] 

Οδός και αριθμός: [ελεύθερο κείμενο] 

Θα πρέπει να παρέχονται και συμπληρωματικές πληροφορίες (εναλλακτική διεύθυνση, 

στοιχεία επικοινωνίας):  
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[ελεύθερο κείμενο] 
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3) Λεπτομερής περιγραφή της περίπτωσης (ο αστερίσκος * χαρακτηρίζει τα υποχρεωτικά 
δεδομένα) 
 

α. Δραστηριότητα/ες παροχής υπηρεσιών που αφορά η συγκεκριμένη 

προειδοποίηση 

Δηλώστε τη δραστηριότητα/ες παροχής υπηρεσιών που αφορά η συγκεκριμένη 
προειδοποίηση:  

[επιλέξτε από τον "Κατάλογο δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών" (στον δικτυακό τόπο 

ΙΜΙ)] 

->Αν το κρίνετε αναγκαίο, δώστε συμπληρωματικές πληροφορίες:  

[ελεύθερο κείμενο] 

Αν η προειδοποίηση αφορά τη χρήση προϊόντων/ εξοπλισμού στο πλαίσιο παροχής 
υπηρεσιών, επιλέξτε το είδος προϊόντος/ εξοπλισμού με το οποίο συνδέεται άμεσα ο 
κίνδυνος:  

[επιλέξτε από τον "Κατάλογο ειδών μηχανημάτων/ εξοπλισμού" (στον δικτυακό τόπο ΙΜΙ)] 

->Αν κρίνεται αναγκαίο, δώστε συμπληρωματικές πληροφορίες (μάρκα, τύπος, αύξων 
αριθμός, κ.λπ.)  
[ελεύθερο κείμενο] 

 

β. Είδος ενδεχόμενης βλάβης που έχει προκληθεί ή μπορεί να προκληθεί από τον 

πάροχο υπηρεσιών (*) 

 Σοβαρή βλάβη στην υγεία ή την ασφάλεια προσώπων.  

 Σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.  

Αν κρίνεται αναγκαίο, δώστε συμπληρωματικές πληροφορίες:  

[ελεύθερο κείμενο] 

γ. Έχει ήδη προκληθεί ζημία στη χώρα σας; (*) 

 Ναι.  

 Όχι. Με βάση τις παρακάτω ενδείξεις πιστεύουμε ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να 

προκληθεί βλάβη:  

Περιγράψτε λεπτομερώς την περίπτωση (συμπεριφορά του παρόχου, σοβαρότητα και 

έκταση της ενδεχόμενης βλάβης, εξηγήστε γιατί υπάρχει ο κίνδυνος, κ.λπ.):  

[ελεύθερο κείμενο] 
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δ. Έχετε ενδείξεις ότι ο πάροχος παρέχει υπηρεσίες και σε άλλο κράτος μέλος/ 

άλλα κράτη μέλη; * 

 Ναι. [γράψτε το όνομα του κράτους μέλους/ των κρατών μελών του ΕΟΧ].  

 Όχι 

Αν κρίνεται αναγκαίο, δώστε συμπληρωματικές πληροφορίες:  

[ελεύθερο κείμενο] 

ε. Οι αρμόδιες αρχές σας έχουν λάβει μέτρα κατά του παρόχου υπηρεσιών (ώστε 

να προληφθεί ο κίνδυνος / να εμποδιστεί η βλάβη);  

 Ναι.  

 Όχι, αλλά εξετάζουμε τη λήψη μέτρων.  

 Όχι, δεν σκοπεύουμε να λάβουμε μέτρα σ’αυτό το στάδιο.  

Εξηγήστε:  

[ελεύθερο κείμενο] 

στ. Έγγραφα τεκμηρίωσης (επισυνάψτε όλα τα έγγραφα ή της φωτογραφίες που μπορούν 
να βοηθήσουν στην κατανόηση της συγκεκριμένης περίπτωσης):  

Δώστε περισσότερες πληροφορίες: 

[ελεύθερο κείμενο] 

ζ. Συμπληρωματικές πληροφορίες που θέλετε να δώσετε σχετικά με την 

περίπτωση: 

Δώστε συμπληρωματικές πληροφορίες:  

[ελεύθερο κείμενο]  

η. Κράτη μέλη που θα πρέπει να λάβουν αυτή την προειδοποίηση 

[γράψτε το όνομα του κράτους μέλους/ των κρατών μελών του ΕΟΧ στα οποία πρέπει να 

σταλεί αυτή η προειδοποίηση]. 

θ. Αρχές που πρέπει να λάβουν αυτή την προειδοποίηση 

Η προειδοποίηση θα σταλεί στις "Θυρίδες εισερχόμενων προειδοποιήσεων" των 
επιλεγέντων κρατών μελών-αποδεκτών, και στη συνέχεια θα διαβιβαστεί στις αρμόδιες 
αρχές του εκάστοτε κράτους μέλους. Στη θέση αυτή μπορείτε να δηλώσετε μια ή 
περισσότερες συγκεκριμένες αρχές-αποδέκτες στις οποίες πιστεύετε ότι θα πρέπει να 
διαβιβαστεί η προειδοποίηση. Στις αρχές αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται και αρχές του 
δικού σας κράτους μέλους.  
 
Διευκρινίστε [ελεύθερο κείμενο] 

 


