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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθ. 1/87113/ΔΕΠ (1)
Έγκριση εφημεριών για τους Βιολόγους, Ψυχολόγους 

και Φαρμακοποιούς του Αιγινήτειου Νοσοκομείου 
για το έτος 2015 .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.1397/1983 (ΦΕΚ 143/1983 τ.Α΄), 

όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.2071/1992 (ΦΕΚ 123/ 
1992 τ.Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 13 του Ν. 3204/2003 (ΦΕΚ 296/2003 
τ.Α΄) σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 20 του 
Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/2011 τ. Α΄), όπως έχουν τροποποι−
ηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
297/2003 τ.Α΄).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 
143/2014 τ.Α΄)

5. Την αριθμ. Υ4δ/Γ.Π.οικ.53080/23.05.2005 (ΦΕΚ 740/
2005 τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνι−
κής Αλληλεγγύης «Εναλλασσόμενη καθημερινή εφημε−
ρία των νοσοκομείων λεκανοπεδίου Αττικής και άλλες 
ρυθμίσεις».

6. Την αρ. Υ4β/10610/Φ2/1.9.1997 (ΦΕΚ 784/ΦΕΚ 1997 τ.Β΄) 
Τροποποίηση και συμπλήρωση Υπουργικής Απόφασης 
«Καθορισμού Εφημερίας Νοσοκομείων Περιοχής Αττικής».

7. Το αριθμ.500/29−8−2014 έγγραφο του Αιγινήτειου 
Νοσοκομείου, με το οποίο κοινοποιείται η απόφαση 
της Εφορείας του Νοσοκομείου περί εγκρίσεως των 
εφημεριών των φαρμακοποιών, βιολόγων και ψυχολόγων 
της Νευρολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής του.

8. Την αριθμ.Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα. (ΦΕΚ 2105/2012, τ.Β΄).

9. Το γεγονός ότι το ύψος της δαπάνης που προκαλεί−
ται από την απόφαση αυτή για το οικονομικό έτος 2015 
ανέρχεται στο ποσόν των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) 
ευρώ, για το οποίο υπάρχει σχετική πρόβλεψη στον 
Προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ οικονομικού έτους 2015 στον 
ΚΑΕ 0261.

10. Την αριθμ. 11825/27−11−2014 Βεβαίωση της Διεύθυνσης 
Οικονομικού του Αιγινήτειου Νοσοκομείου, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε για το χρονικό διάστημα από 01−01−2015 
έως 31−12−2015 μέσα στα όρια των πιστώσεων του Προ−
ϋπολογισμού έτους 2015, την καθιέρωση εργασίας με 
αμοιβή πέραν της υποχρεωτικής, εφόσον συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα εφημεριών, στο κάτωθι προσωπικό του 
Αιγινήτειου Νοσοκομείου, ως ακολούθως:

1. Σε δύο (2) Φαρμακοποιούς επτά (7) εφημερίες το 
μήνα έκαστος.

2. Σε τέσσερις (4) Βιολόγους και μέχρι τέσσερις (4) 
εφημερίες το μήνα έκαστος, για τη Νευρολογική Κλινική.
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3. Σε δύο (2) Βιολόγους τρεις (3) εφημερίες το μήνα 
έκαστος, για την Ψυχιατρική Κλινική.

4. Σε πέντε (5) Ψυχολόγους της Ψυχιατρικής Κλινικής 
τρεις (3) εφημερίες το μήνα έκαστος.

Η συνολική δαπάνη που προκαλείται από την απόφαση 
αυτή, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων 
έτους 2015, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερ−
βεί σε ετήσια βάση το ύψος των ετήσιων πιστώσεων 
του προϋπολογισμού που έχουν γραφεί για την αιτία 
αυτή, μη επιτρεπομένης της μεταβολής τους, είτε με 
τροποποίηση του προϋπολογισμού είτε με χορήγηση 
συμπληρωματικών κονδυλίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
   Αριθ. 30/003/000/528 (2)
Kαθορισμός ποσοστών πρώτων υλών για παραγωγή τύ−

που ζύθου με χρήση βύνης κριθαριού σε συνδυασμό 
με κριθάρι, υδατικό εκχύλισμα σταφίδας και μέλι. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 2 

του άρθρου 3 του Ν. 2963/1922 (Φ.Ε.Κ. Α΄134) «περί τρο−
ποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της 
περί φορολογίας του ζύθου νομοθεσίας», όπως αυτά 
αντικαταστάθηκαν από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 
του Ν. 1839/1989 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 90) «τροποποίηση διατάξεων 
νόμων φορολογίας ζύθου και άλλες διατάξεις». 

2. Την υπ’ αριθμ. 17/2014 απόφαση Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση καθορισμού πο−
σοστών πρώτων υλών για την παραγωγή τύπου ζύθου 
με χρήση βύνης κριθαριού σε συνδυασμό με κριθάρι, 
υδατικό εκχύλισμα σταφίδας και μέλι.

3. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010555 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β΄ 3059) 
Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οι−
κονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Μαυραγάνη».

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τον καθορισμό των ποσοστών των πρώ−
των υλών, υπολογιζόμενων στο εκχύλισμα που περιέ−
χεται στο ζυθογλεύκος, για την παραγωγή τύπου ζύθου 
ως εξής: βύνη κριθαριού σε ποσοστό τουλάχιστον 85%, 
κριθάρι σε ποσοστό έως 10%, υδατικό εκχύλισμα στα−
φίδας (σταφιδοσάκχαρο ή σταφιδίνη, κατά την έννοια 
του άρθρου 66 του Κ.Τ.Π.) σε ποσοστό έως 4%, καθώς 
και μέλι σε ποσοστό έως 1%. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 

   Αριθ. 77552/3296 (3)
Καθορισμός της διαδικασίας εξυπηρέτησης των τραπε−

ζικών δανειακών συμβάσεων της νεοσύστατης ανώ−
νυμης εταιρείας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗ−
ΤΗΣ Α.Ε.» .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 Κεφάλαιο Β΄, παράγραφος 

9, εδάφιο 3 του νόμου 4138/2013 (ΦΕΚ 72/Α΄/19−3−2013) 
«Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. Δ16γ/364/15/256/Γ/18−6−2013 Κοινή 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας και Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων «Πράξη Συγχώνευσης του νομικού προσώπου 
ιδιωτικού δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΝΑΤΟ−
ΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» και του νομικού προσώπου ιδιωτικού 
δικαίου «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», 
με σύσταση νέας εταιρείας − Σύσταση ανώνυμης εται−
ρείας υπό την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», σε εκτέλεση της παρ. 8 
του άρθρου 3 του Ν.4138/2013.

3. Το άρθρο 90 του «Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

4. Του Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομί−
ας− Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημο−
σιονομικής κρίσης» (ΦΕΚ 40/Α΄).

5. Του Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/Α΄).

6. Το Π.δ/γμα 118/2013 (Α΄152), με το οποίο τροποποι−
είται το Π.δ.85/2012 (Α΄141) και ιδρύεται το Υπουργείο 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7. Το Π.δ/γμα 119/2013 (Α΄153), «Διορισμός Αντιπροέδρου 
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».

8. Την υπ' αριθμ. 1135/5−7−2013 (Υ.Ο.Δ.Δ. 324) Κοινή Από−
φαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων με την οποία διορίστηκε στη 
θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων ο Νικόλαος Σταθόπουλος 
του Δημητρίου.

9. Το Π.Δ/γμα 89/10−6−2014 (ΦΕΚ 134/Α΄) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. Υ48/09−07−2112 (ΦΕΚ2105/Β΄α−
πόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρα.

11. Το γεγονός ότι, από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό της διαδικασίας για την εξυπηρέτη−
ση των τραπεζικών δανειακών συμβάσεων που έχουν 
συνάψει οι συγχωνευθέντες οργανισμοί Ο.ΑΝ.Α.Κ και 
Ο.ΑΔ.Υ.Κ έως 31/12/2012, από την νέα ανώνυμη εταιρεία 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε» (Ο.Α.Κ Α.Ε). 
σύμφ. με τις διατάξεις του άρθρου 3 Κεφάλαιο Β΄, πα−
ράγραφος 9, εδάφιο 3 του νόμου 4138/2013 (ΦΕΚ 72/Α΄/ 
19−3−2013), ως εξής:
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Η «Ο.Α.Κ Α.Ε» θα υποβάλλει αίτημα για σχετική επιχο−
ρήγηση, εντός του μηνός Ιουλίου εκάστου έτους, προς 
την αρμόδια Δ/νση Προϋπολογισμού & Δημοσιονομι−
κών Αναφορών− Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και 
Μ.Π.Δ.Σ, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στο υποβαλλόμενο αίτημα από τον Ο.Α.Κ. Α.Ε. θα επι−
συνάπτεται αναλυτικός πίνακας, με τις προβλεπόμενες 
πληρωμές για κεφάλαιο και για τόκους εκάστου έτους, 
που θα αποτελεί το ποσό της επιχορήγησης.

Το ποσό θα κατατίθεται στην Παγκρήτια Συνεταιριστι−
κή Τράπεζα ΣΥΝ. ΠΕ. στον Λογαριασμό DE30000229911−2, 
με ΙΒΑΝ GR1308700410000300002299112, με δικαιούχο 
τον «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε» (Ο.Α.Κ. Α.Ε.), 
ο οποίος μετά την είσπραξη του ποσού θα έχει την 
ευθύνη αποπληρωμής των οφειλόμενων τόκων και κεφα−
λαίου, προς τις Τράπεζες με τις οποίες είχαν συναφθεί 
οι δανειακές συμβάσεις.

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε, θα έχει την 
ευθύνη της αποστολής προς την αρμόδια Γενική Δι−
εύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, των στοιχείων των 
πραγματοποιηθεισών πληρωμών τόκων και κεφαλαίου.

Τυχόν απόκλιση των πραγματικών πληρωμών σε σχέ−
ση με το ποσό της ληφθείσας ειδικής επιχορήγησης, 
θα τακτοποιείται με συμψηφισμό εντός του επομένου 
οικονομικού έτους.

Ειδικά για το έτος 2015, στο υποβαλλόμενο αίτημα θα 
επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας των πληρωμών για 
κεφάλαιο και για τόκους των προηγουμένων ετών 2013 
και 2014 καθώς και των προβλεπόμενων πληρωμών για 
κεφάλαιο και για τόκους έτους 2015.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ 

F
   Αριθ. οικ. 75957/5727 (4)
Χορήγηση άδειας λειτουργίας αεροδρομίου επί υδάτι−

νης επιφάνειας .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ − 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
α) τις διατάξεις του κεφ. Ε΄ «Ίδρυση, λειτουργία και 

εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών» 
(άρθρα 32 έως 57) του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ Α΄90),

β) τις διατάξεις του άρθρου 25 «Σύσταση Διεύθυνσης 
Πολιτικού Σχεδιασμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Αε−
ροδρομίων στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων» του Ν. 3913/2011 (ΦΕΚ Α΄18),

γ) το Π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄152) «Ίδρυση Υπουργείου 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Μετονομασία του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο−
μών, Μεταφορών & Δικτύων σε Υπουργείο Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας»,

δ) το Π.δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α’153) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών», 

ε) το Π.δ. 109/2014 (ΦΕΚ Α΄176) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων»,

στ) την απόφαση 2821/2014 (ΦΕΚ Β΄2893) «Καθορισμός 
Αρμοδιοτήτων, Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών & 
Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου»,

ζ) το Π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α’170) «Οργανισμός του Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου»,

η) το Π.δ. 98/2012 (ΦΕΚ Α’160) (τροποποίηση του Π.δ. 
85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά 
και κατάργηση υπηρεσιών»),

θ) της υπ’ αριθμ. 8216.04/04/2012 απόφασης ΥΠΑΑΝ 
(ΦΕΚ ΑΑΠ152/2012), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 
υπ’ αριθμ. 8216/277/14 απόφαση ΥΝΑ (ΦΕΚ ΑΑΠ42/2014) 
και αφορά στο Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) 
λιμένα Κέρκυρας, 

ι) το Ν.δ. 714/1970 (ΦΕΚ Α΄238) «Περί Υπηρεσίας Πο−
λιτικής Αεροπορίας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ια) τις διατάξεις του Ν. 3913/2011 «Αναδιοργάνωση της 
Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις». 
(ΦΕΚ Α΄18),

ιβ) το Π.δ. 56/1989 (ΦΕΚ Α΄28) «Οργανισμός της Υπη−
ρεσίας Πολίτικης Αεροπορίας του Υπ. Μεταφορών και 
Επικοινωνιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ιγ) το Ν. 1815/1988 (ΦΕΚ Α΄250) «Περί κύρωσης του 
Κώδικα Αεροπορικού Δίκαιου», όπως αυτός τροποποι−
ήθηκε και ισχύει,

ιδ) το Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλειας Πολιτικής Αε−
ροπορίας (Ε.Π.Α.Π.Α.) και το Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρό−
γραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας (Ε.Ε.Π.Α.Α.) όπως ισχύει,

ιε) τις διατάξεις του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφά−
νειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 
διατάξεις»,

ιστ) την από 25/10/2013 αίτηση και υποβολή τεχνικού 
φακέλου από τον ΟΛΚΕ Α.Ε. για χορήγηση άδειας λει−
τουργίας υδατοδρομίου στο λιμάνι της Κέρκυρας,

ιζ) τον επικαιροποιημένο/ τροποποιημένο τεχνικό φά−
κελο του άρθρου 38 του Ν.4146/2013 σύμφωνα με τις 
υποδείξεις/ περιορισμούς των αρμοδίων υπηρεσιών,

ιη) την από 14/11/2014 βεβαίωση ασφάλισης της ασφα−
λιστικής εταιρείας «LA REUNION AERIENNE», 

ιθ) τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 75539/5698/18−12−2014 βε−
βαίωση αποδοχής τεχνικού φακέλου, όπως αυτή προ−
βλέπεται στην παρ. 3α του άρθρου 39 του Ν.4146/2013, 
του Τμήματος Εναερίων Μεταφορών – Αξιοποίησης 
Αεροδρομίων της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών 
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,

κ) τη με αριθμ. πρωτ. οικ. 176523/ 26−11−2014 Απόφα−
ση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων των έργων λιμένα 
Κέρκυρας του ΥΠΕΚΑ, 

κα) τη συγκρότηση της Επιτροπής Υδατοδρομίων σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ.6124/22/2014 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ88) ΚΥΑ, που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
του άρθρου 40 του Ν.4146/2013,

κβ) το από 18/12/2014 με αριθμ. 1/2014 πόρισμα επιθεώ−
ρησης της Επιτροπής Υδατοδρομίων που προβλέπεται 
στην παρ. 5.2 της υπ’ αριθμ. οικ.6124/22/2014 ΚΥΑ, 

κγ) την ανάγκη χορήγησης άδειας λειτουργίας υδατο−
δρομίου σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται 
στα άρθρα 36 έως 39 του κεφ. Ε’ «Ίδρυση, λειτουργία και 
εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών» 
του Ν.4146/2013, 
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κδ) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα−
τικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Χορηγούμε στον «Οργανισμό Λιμένος Κέρκυρας 
Α.Ε.» (ΟΛΚΕ Α.Ε.) άδεια λειτουργίας Αεροδρομίου επί 
υδάτινης επιφάνειας (εφεξής «Υδατοδρόμιο»), στη θα−
λάσσια περιοχή Λιμένα Κέρκυρας για τη χρήση της 
από υδροπλάνα.

2. Το υδατοδρόμιο λειτουργεί ως τόπος από/προσθα−
λάσσωσης υδροπλάνων με σκοπό τη μεταφορά επιβα−
τών, ταχυδρομείου και φορτίου, την εξυπηρέτηση πτή−
σεων της Γενικής Αεροπορίας, πτήσεων αεροπορικών 
εργασιών και την παροχή πτητικής εκπαίδευσης.

3. Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας του Υδατοδρομίου 
είναι υπεύθυνος για την τήρηση και εφαρμογή όλων των 
όρων, προϋποθέσεων, υποχρεώσεων και απαγορεύσεων 
των άρθρων 32 έως και 57 του Ν.4146/2013, με στόχο 
την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία του υδατοδρομίου. 

4. Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας του Υδατοδρομίου 
πρέπει να τηρεί και να εφαρμόζει τους όρους και πε−
ριορισμούς της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων του ΥΠΕΚΑ για τη δημιουργία υδατοδρομίου στο 
λιμένα Κέρκυρας. 

5. Ο κάτοχος της άδειας λειτουργίας του υδατοδρομί−
ου οφείλει να εφαρμόζει τα όσα αναφέρονται στον υπο−
βληθέντα τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 
38 του Ν.4146/2013, όπως αυτός έγινε αποδεκτός με τις 
υποδειχθείσες από τις αρμόδιες υπηρεσίες συστάσεις 
και περιορισμούς.

6. Την από 14/11/2014 βεβαίωση ασφάλισης με την οποία 
καλύπτεται η αστική ευθύνη του υπευθύνου λειτουργίας 
και εκμετάλλευσης του Υδατοδρομίου και των προ−
στηθέντων του για βλάβες ή ζημίες σε τρίτους από τη 
λειτουργία αυτού, ελάχιστου ποσού ενός 1.000.000,00€ 
για κάθε βλάβη ή ζημία και ελάχιστου συνολικού ποσού 
ενός 1.000.000,00€ ετησίως. Τα ανωτέρω ποσά καθο−
ρίστηκαν από την ασφαλιστική εταιρεία με βάση τα 
χορηγηθέντα στοιχεία από τον υπεύθυνο λειτουργίας 
και εκμετάλλευσης αναλογικά με τον αριθμό πτήσεων/ 
επιβατών, τα οποία αναπροσαρμόζονται με ευθύνη του 
ιδίου σε περίπτωση μεταβολής των αρχικών στοιχείωΝ. 

7. Η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου είναι αόριστης 
διάρκειας χωρίς να απαλλάσσει τον κάτοχό της από 
την υποχρέωση ανανέωσης πιστοποιητικών με μικρό−
τερη χρονική διάρκεια ισχύος, τα οποία πρέπει πάντα 
να διατηρούνται σε ισχύ. 

8. Για κάθε μεταβολή στο πρόσωπο του δικαιούχου ή 
τροποποίηση των στοιχείων του υδατοδρομίου απαι−
τείται ενημέρωση του Τμήματος Εναερίων Μεταφορών– 
Αξιοποίησης Αεροδρομίων της Διεύθυνσης Επιβατικών 
Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύων και έγκριση από τις αρμόδιες υπηρεσίες πριν 
την υλοποίηση/ εφαρμογή τους.

9.  Οι πτήσεις προς και από το υδατοδρόμιο θα εκτε−
λούνται σύμφωνα με τους όρους εκτέλεσης πτήσεων 
του άρθρου 43 του Ν.4146/2013 και πάντα σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, τα διαλαμβανόμενα στο Α.Ι.Ρ 
GREECE, σε συνάρτηση με τις επιδόσεις του αερο−
σκάφους και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες στην 
περιοχή, καθώς και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα εγχει−
ρίδια του υδατοδρομίου.

10. Παράβαση των όρων και περιορισμών των από 
τις οικείες διατάξεις καθοριζομένων θεμάτων Λιμενι−
κού, Τελωνειακού και Δασμολογικού ελέγχου, Δημόσιας 
Ασφάλειας και ασφάλειας από έκνομες ενέργειες, κατά 
τα οριζόμενα στην Πολιτική Αεροπορία, Εθνική Άμυνα 
και Εναέρια Κυκλοφορία, καθώς και κάθε μη σύννομη 
χρησιμοποίηση – παράβαση των όρων λειτουργίας του 
υδατοδρομίου, επιφέρει τις αναφερόμενες στο άρθρο 53 
του Ν.4146/2013 κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη νόμιμη 
προβλεπόμενη κύρωση. 

11. Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί ή να τροπο−
ποιηθεί σε περίπτωση μη τήρησης των όρων σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στο άρθρο 52 του Ν.4146/2013. 

12. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
 ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

 ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 

F
     Αριθ. 27274 (5)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή 

Υπουργού» στους Προϊσταμένους των Περιφερεια−
κών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Π.δ. 63/2005 (98/Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομο−

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
και ειδικότερα των άρθρων 54 και 90, όπως ισχύει

β) Του Ν. 3270/2004 (187/Α΄) «Αρμοδιότητες του Υπουρ−
γείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού», 
όπως ισχύει

γ) Του Ν. 3861/2010 (112/Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας 
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 
στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατά−
ξεις», όπως ισχύει

δ) Του άρθρου 4 του Ν.4109/2013 (16/Α΄) «Κατάργηση 
και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και 
του ευρύτερου δημοσίου τομέα –Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και 
άλλες διατάξεις» 

ε) Του άρθρου 17 του Ν. 4179/2013 (175/Α΄) «Απλούστευ−
ση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικό−
τητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις».

στ) Του Π.δ. 86/2012 (141/Α΄) «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

ζ) Του Π.δ. 98/2012 (160/Α΄) «Τροποποίηση Π.δ. 85/2012 
«Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και 
κατάργηση Υπηρεσιών (Α΄/141)» και ειδικότερα το άρθρο 
4, όπως ισχύει.

2. Την προς συμπλήρωση με αριθ. 22526/30−10−2014 
(2969/Β΄) προηγούμενη απόφαση.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Την συμπλήρωση της με αρ. 22526/30−10−2014 (2969/Β΄) 
απόφασης και την μεταβίβαση του δικαιώματος υπογρα−
φής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.), για τα εξής:

− Έκδοση διοικητικών πράξεων (όπως έγκριση αντι−
κατάστασης αδειών κυκλοφορίας, έγκριση αντικατά−
στασης ΔΧΤΛ, ανάκληση άδειας κυκλοφορίας, ετήσιος 
έλεγχος ΔΧΤΛ κλπ) που αφορούν στα ειδικά τουριστικά 
λεωφορεία δημόσιας χρήσης πέραν της έγκρισης θέσης 
σε κυκλοφορία και προβλέπονται στον Ν.711/1977 (284/Α΄),
όπως ισχύει σήμερα και συγκεκριμένα στα άρθρα 
5,6,7,8,9 και 15 αυτού. 

− Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων του άρ−
θρου 9 της υπ’ αριθμ. Α−48191/3257/31.7.2000 (1026/Β΄)
κ.υ.α. «Τεχνικές προδιαγραφές τουριστικών τραίνων, 
προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, εξειδίκευση κριτηρίων 
προσδιορισμού των γεωγραφικών περιοχών κυκλοφο−
ρίας, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά ταξινόμησης και 
κάθε άλλη λεπτομέρεια», όπως ισχύει.

− Αποφάσεις του άρθρου 3 παρ. Β1 της κ.υ.α. με α.π. 
22212/2008 (2267/Β΄), όπως ισχύει σήμερα, περί έγκρισης 
θέσης σε κυκλοφορία ειδικών τουριστικών λεωφορεί−
ων Δημόσιας Χρήσης (Δ.Χ.Τ.Λ.) ανοικτού τύπου αστικής 
περιήγησης πόλεων.

− Βεβαιώσεις συνδρομής άσκησης δραστηριότητας 
εκμίσθωσης Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) με οδηγό 
κατ’ εφαρμογή της κ.υ.α. 15732/13−11−2012 (3053/Β΄).

− Αποφάσεις του άρθρου 2 του Ν. 393/1976 (199/Α΄) περί 
έγκρισης διακριτικών τίτλων τουριστικών γραφείων και 
καταχώρισης των συμφωνιών για τη μεταβίβαση αυτώΝ.

− Παροχή σύμφωνης γνώμης για το ωράριο λειτουρ−
γίας των καταστημάτων τις Κυριακές και αργίες όπως 
προβλέπεται σχετικά στην παρ. 1 του άρθρου 42 του 
Ν.1892/1990 (101/Α΄), όπως ισχύει.

− Έκδοση βεβαίωσης για έγκριση εργασίας αλλοδα−
πού ως αρχηγού οργανωμένων ομάδων (tour leader), 
σύμφωνα με το άρθρο 18 περ. στ΄ του Ν. 4251/2014, 80/Α. 

− Αποφάσεις υπαγωγής ξενοδοχειακών μονάδων και 
γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων στις διατάξεις του 
Ν. 1652/19861(67/Α΄) για τη χρονομεριστική μίσθωση και 
η ανάκληση της απόφασης αυτής (άρθρα 1 παρ.1 και 6 
παρ. 1 Ν. 1652/1986).

− Έλεγχος και παρακολούθηση της εκτέλεσης των 
συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης (άρθρο 4 παρ. 
1 Ν. 1652/86 και άρθρο 10 παρ.2 της απόφασης Α 9953/
ΔIΟΝΟΣΕ/1789/1987 (719/Β΄) του Υπουργού Εθνικής Οικο−
νομίας) καθώς και θεώρηση των βιβλίων καταχώρισης 
των συμβάσεων αυτών (άρθρο 3 παρ. 4 της προαναφε−
ρόμενης υπουργικής απόφασης).

− Αρμοδιότητες που αφορούν στο άρθρο 13 του Ν. 
4377/1929, όπως η παροχή γνώμης για την αναγκαστική 
απαλλοτρίωση κτημάτων Δήμων ή Κοινοτήτων ή νομι−
κών ή φυσικών προσώπων και πηγών ύδατος, η υποβολή 
πρότασης για παραχώρηση δημοσίου κτήματος και η 
παροχή σύμφωνης γνώμης για τη δυνατότητα χρησιμο−
ποιήσεως κτημάτων του Δημοσίου ή Μονών.

− Παροχή αιτιολογημένης γνώμης για τον καθορισμό 
λατομικών περιοχών (άρθρο 4 παρ. 1 εδ. τελευταίο Ν. 1428/ 
1984 (43/Α΄) όπως ισχύει).

− Παροχή αιτιολογημένης γνώμης για την εκμίσθωση 
δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών ή για τη χορήγη−
ση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών, υλικών, 
βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων (άρθρο 10 παρ. 3 

Ν. 1428/84 και άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 669/1977 (241/Α΄) καθώς 
επίσης η πρόταση για την ανάκληση της άδειας εκμε−
τάλλευσης ή για την καταγγελία της σύμβασης μίσθω−
σης λατομείων αδρανών υλικών (άρθρο 11 Ν. 1428/84, 
όπως ισχύει).

− Γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο σύνταξης Γενικού Πο−
λεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 2 
Ν. 1337/83 (33/Α΄), όπως ισχύει.

− Εγκρίσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των 
άρθρων 2 και 5 του Π.δ. 33/1979, «περί τουριστικών κα−
ταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων».

2. Η Υπουργός διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής όλων 
των ως άνω.

3. Η έναρξη ισχύος της παρούσας ανατρέχει στην 
ημερομηνία δημοσίευσης της με α.π. 22526/30.10.2014 
(2969/Β΄) συμπληρούμενης απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

F
       Αριθ. 27283 (6)
Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργί−

ας τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 
2 παρ.6 του Ν.4276/2014 (Α΄ 155) .

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και ειδικότερα της παρα−

γράφου 6 του άρθρου 2 και της παραγράφου 21 του 
άρθρου 7, όπως προστέθηκαν με τις παραγράφους 1 
και 2 αντίστοιχα του άρθρου 41 του Ν.4308/2014 (Α΄ 251)

β. του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με 
το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)

δ. του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υπο−
χρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο, 
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 112)

στ. του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), 
όπως ισχύει

ε. του Π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141)

στ. του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι−
σμού» (Α΄ 179).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής − Ορισμοί

1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται στα ξε−
νοδοχεία, τους ξενώνες φιλοξενίας νέων, τα σύνθετα 
τουριστικά καταλύματα ως προς τα ξενοδοχεία που 
αποτελούν μέρος αυτών, τα ξενοδοχεία συνιδιοκτησί−
ας και τα ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός 
παραδοσιακών κτισμάτων, όπως ορίζονται στις υπο−
περιπτώσεις αα, γγ, δδ, εε και στστ αντίστοιχα της 
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περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 
Ν.4276/2014 (Α΄155), και στα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα 
δωμάτια−διαμερίσματα, όπως ορίζονται στην υποπερί−
πτωση γγ της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του 
ίδιου άρθρου.

2. Οι επιχειρήσεις της προηγούμενης παραγράφου 
υποχρεούνται από 01−04−2015 να επικολλούν στην εσω−
τερική πλευρά της πόρτας κάθε δωματίου ή διαμερί−
σματος ειδικό αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας, που 
εκδίδεται κατά τη διαδικασία των επόμενων άρθρων. 

Άρθρο 2
Φορέας έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας 

1. Αρμόδιος φορέας για την έκδοση του ειδικού αυ−
τοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας είναι ο Σύνδεσμος 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) ή επαγ−
γελματικές οργανώσεις και ενώσεις μέλη αυτού στις 
οποίες ο Σ.Ε.Τ.Ε. αναθέτει με έγγραφη σύμβαση για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα την αρμοδιότητα της 
παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 4276/2014 (Α’ 155), 
όπως προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 41 
του Ν.4308/2014 (Α΄ 251).

2. Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της κατά 
την ανωτέρω παράγραφο σύμβασης ο Σ.Ε.Τ.Ε. κοινοποιεί 
αντίγραφο αυτής στη Διεύθυνση Ποιοτικών Προτύπων 
του Υπουργείου Τουρισμού. Στην ανωτέρω Διεύθυνση 
κοινοποιείται και τυχόν λύση ή καταγγελία της προα−
ναφερθείσας σύμβασης καθώς και κάθε τροποποίηση 
αυτής. 

Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας 

1. Η επιχείρηση υποβάλλει στο φορέα του άρθρου 
2 αίτηση για την έκδοση του ειδικού αυτοκόλλητου 
νόμιμης λειτουργίας για αριθμό δωματίων ή/και δια−
μερισμάτων ίσο με τη δυναμικότητα του καταλύματος. 
Με την αίτηση συνυποβάλλεται φωτοαντίγραφο του 
Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) του καταλύματος 
και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της 
επιχείρησης ότι το Ε.Σ.Λ. βρίσκεται σε ισχύ και ότι δεν 
έχει επέλθει μεταβολή της αναγραφόμενης στο Ε.Σ.Λ. 
δυναμικότητας του καταλύματος.

2. Ο φορέας του άρθρου 2 δύναται να προβαίνει σε 
διασταύρωση των στοιχείων της παραγράφου 1 με τις 
αρμόδιες για την έκδοση Ε.Σ.Λ. και την τήρηση του 
Μητρώου Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) υπηρεσίες 
του Υπουργείου Τουρισμού.

3. Εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση της 
αίτησης και των δικαιολογητικών της παραγράφου 1, ο 
φορέας του άρθρου 2 εκδίδει το ειδικό αυτοκόλλητο 
νόμιμης λειτουργίας σε αριθμό αντιτύπων ίσο με τον 
αριθμό των δωματίων ή/και διαμερισμάτων του κατα−
λύματος, σύμφωνα με την αναγραφόμενη στο Ε.Σ.Λ. 
δυναμικότητα.

4. Το ειδικό αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας φέρει 
τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

α. τον αριθμό ΜΗ.Τ.Ε. και την επωνυμία της επιχεί−
ρησης

β. το έτος ισχύος του ειδικού αυτοκόλλητου
γ. αύξοντα αριθμό αντιτύπου, σε συνάρτηση με τον 

αριθμό δωματίων ή/και διαμερισμάτων του καταλύματος 
σύμφωνα με το Ε.Σ.Λ.

δ. απεικόνιση της σφραγίδας του φορέα του άρθρου 2.

Άρθρο 4
Διάρκεια ισχύος αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας 

1. Το ειδικό αυτοκόλλητο νόμιμης λειτουργίας έχει ετή−
σια ισχύ, η οποία αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 
31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Για την επανέκδοσή του 
ακολουθείται η διαδικασία του προηγούμενου άρθρου.

2. Ειδικά για το έτος 2015, η ισχύς των ειδικών αυτο−
κόλλητων νόμιμης λειτουργίας αρχίζει την 01−04−2015 
και λήγει την 31−12−2015.

Άρθρο 5
Κυρώσεις

Σε επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 που 
δεν συμμορφώνονται με την υποχρέωση επικόλλησης 
του ειδικού αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας κατά τις 
διατάξεις της παρούσας επιβάλλεται το πρόστιμο της 
παραγράφου 21 του άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Α΄ 155), 
όπως προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 41 
του Ν. 4308/2014 (A΄ 251).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

F
   Αριθ. 27280 (7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Τ/4333/8.8.2001 απόφασης 

του Υπουργού Ανάπτυξης «Ειδικό Σήμα Ποιότητας 
για την Ελληνική Κουζίνα» (ΦΕΚ1097/Β), όπως ισχύει. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του 

Ν.2741/1999 «Σύσταση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφί−
μων» (ΦΕΚ 199/Α).

2. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΔ.2 του άρθρου 
πρώτου του Ν.4254/2014 περί μεταφοράς αρμοδιοτήτων 
από τον EOT στο Υπουργείο Τουρισμού (ΦΕΚ 85/Α).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 112/20014 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 179/Α).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» (ΦΕΚ141/Α), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α).

6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση 
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών διοικητικών και αυτοδι−
οικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" 
και άλλες διατάξεις.»

7. Την υπ' αριθμ. Τ/4333/8.8.2001 απόφαση του Υπουρ−
γού Ανάπτυξης «Ειδικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική 
Κουζίνα» (ΦΕΚ 1097 Β), όπως ισχύει.

8. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας νια την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με 
το Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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1. Το άρθρο 7 της υπ' αριθμ.Τ/4333/8.8.2001 απόφασης 
του Υπουργού Ανάπτυξης «Ειδικό Σήμα Ποιότητας για 
την Ελληνική Κουζίνα» (ΦΕΚ 1097/Β), όπως ισχύει, τρο−
ποποιείται ως εξής:

«Άρθρο 7 
Δικαιολογητικά χορήγησης Ειδικού Σήματος

1. Η αίτηση για τη χορήγηση του Ειδικού Σήματος 
Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα υποβάλλεται από 
τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες στη Διεύθυνση 
Ποιοτικών Προτύπων του Υπουργείου Τουρισμού ή στις 
οικείες Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του 
Υπουργείου Τουρισμού, οι οποίες τη διαβιβάζουν στην 
κεντρική υπηρεσία. Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακό−
λουθα δικαιολογητικά:

α. Απλή δήλωση ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέ−
σεις του άρθρου 2 και έχουν ληφθεί υπ’ όψιν τα κριτήρια 
και οι οδηγίες του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

β. Αντίγραφο ενδεικτικού καταλόγου εδεσμάτων και 
κρασιών. Ο επιχειρηματίας δύναται να προσαρμόζει τον 
κατάλογο στα εποχικά προϊόντα, εφόσον τηρούνται οι 
σχετικοί όροι και προϋποθέσεις των άρθρων 2 και 3 
της παρούσας.

γ. Φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας του κέ−
ντρου εστίασης ή αναψυχής.

δ. Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους €293,00 
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (ΚΑΕ 3741).

2. Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση ελέγχονται 
εφόσον τα δικαιολογητικά τους είναι πλήρη.»

2. Όπου στην υπ’ αριθμ. Τ/4333/8.8.2001 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει, αναφέρεται ο Ελ−

ληνικός Οργανισμός Τουρισμού (EOT), νοείται στο εξής 
το Υπουργείο Τουρισμού.

3. Όπου στην υπ' αριθμ. Τ/4333/8.8.2001 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, όπως ισχύει, προβλέπεται από−
φαση μονομελούς ή συλλογικού οργάνου διοίκησης του 
EOT, νοείται στο εξής απόφαση Υπουργού Τουρισμού.

4. Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ αριθμ. 
Τ/4333/8.8.2001 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Ει−
δικό Σήμα Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα» (ΦΕΚ 
1097/Β), όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ 

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(8)

     Στην περίληψη της υπ’ αρ. Φ.135936/26021/ 
11−11−2014 απόφασης του Υφυπουργού Εσωτερικών, που 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3138/21−11−2014 (τ.Β') στη σελίδα 
36863, στην στήλη Α,

στην πρώτη παράγραφο, στον 7° στίχο,  συμπληρώνε−
ται  «...2065/17−2−2014 πρακτικό Συνεδρίας του Συμβουλί−
ου Ιθαγένειας με το οποίο έγιναν ομόφωνα αποδεκτές 
οι από 24−10−2012 αντιρρήσεις που υπέβαλε η αιτούσα 
κατά του υπ’ αριθμ.7/22−2−2012...».

  (Από το Υπουργείο Εσωτερικών).  
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02036843112140008*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − -

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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