
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο με δ.τ. «ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
EASY EDUCATION - Κ.Δ.Β.Μ. 2». 

2 Ανάκληση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο με δ.τ. «Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙ-
ΚΗ ΚΔΒΜ2».

3 Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. -Λογαριασμός 
αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθο-
ρισμός της κίνησής του.

4 Διάθεση ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λιμε-
νικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη 
αναγκών του.

5 Διάθεση ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λιμε-
νικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη 
αναγκών του.

6 Αποδοχή πρότασης δωρεάς του κόστους αγοράς 
ανταλλακτικών για την επισκευή του σκάφους 
ΠΛΣ 604 του Λιμεναρχείου Σάμου.

7 Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός συστήματος 
οπτικής και ηχητικής προειδοποίησης αστυνο-
μικού τύπου για τις ανάγκες των οχημάτων ΑΛΣ 
2813 και ΑΛΣ-2620 του Λιμενικού Σώματος-Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής.

8 Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β’544) Α.Υ.Ο. 
«Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής 
άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ 
κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων 
λειτουργίας και εποπτείας των εν λόγω επιχειρή-
σεων», όπως ισχύει.

9 Επιβολή πολλαπλών τελών στον BOANCA (επών.) 
SAMOIL (ον.) του AGGELU για λαθρεμπορία καπνι-
κών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Κ1/44348 (1)
Χορήγηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 

Επιπέδου Δύο με δ.τ. «ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -

EASY EDUCATION - Κ.Δ.Β.Μ. 2». 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ3, όπως συμπληρώ-
θηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν.  4186/2013 (ΦΕΚ  193/Α’/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 17, όπως συμπλη-
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τη 218417/Κ1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β’/31-12-2018) από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και 
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ».

4. Τη 218502/Κ1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β’/31-12-2018) από-
φαση «Καθορισμός ποσού παραβόλων και χρηματικών 
ποσών για ιδιωτικά Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Ένα και Κέντρα Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο της 
παραγράφου Θ του Πρωτου Άρθρου του ν. 4093/2012».

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

6. Τη 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2015) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’/23-02-2018) «Οργανισμός 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

8. Τις διατάξεις του ν.  4547/2018 (ΦΕΚ  102/Α’/
12-6-2018) «Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης 
της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» άρθρα 88, 89 παρ. 3 και 100 παρ. 3.

9. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α’/3-8-2018) 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες δι-
ατάξεις», άρθρο 31 «Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε».

10. Το με αρ.  38231/Κ1/12-03-2019 έγγραφο από τον 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με το οποίο διαβιβάστηκε κατόπιν ελέγχου 
πληρότητας, ο διοικητικός φάκελος της με αρ. 13013/
21-03-2018 αίτησης προς τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., του φυσικού 
προσώπου με την επωνυμία «ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 
με τα συνημμένα σε αυτή δικαιολογητικά.

11. Τη θετική διατύπωση γνώμης του Δ.Σ. του Εθνικού 
Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματι-
κού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ως προς τη συνδρο-
μή των κτηριολογικών προϋποθέσεων του 4093/2012, 
όπως ισχύει και διατυπώθηκε στην   ΔΑ/3558/11-02-2019 
απόφασή του, της με αρ. 350/08-02-2019 συνεδρίασης, 
(αρ. εισερχ. Υπ.Π.Ε.Θ. 22056/Κ1/13-02-2019).

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

Χορηγούμε Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επι-
πέδου Δύο με Κωδικό 192044348 και διακριτικό τίτλο 
«ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - EASY EDUCATION - Κ.Δ.Β.Μ. 
2», στο φυσικό πρόσωπο με την επωνυμία «ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ», με δομή επί της ΕΛΗΑΣ 1, 59100, ΒΕΡΟΙΑ, 
δυναμικότητας 45 ατόμων ανά ώρα, με πρόσβαση ΑμεΑ.

Το έγγραφο θετικής διατύπωσης γνώμης του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών 
προϋποθέσεων του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης προ-
σαρτάται στην παρούσα άδεια, με απόφαση του Προϊ-
σταμένου της αρμόδιας για την αδειοδότηση Υπηρεσίας.

Η παρούσα άδεια επικαιροποιείται με τη διαδικασία της 
αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παρ. 
1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 33/Α’/2-3-2011)
την 31η Μαίου, ανά διετία από το έτος αδειοδότησης ή 
από το έτος της τελευταίας επικαιροποίησής της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ι

Αριθμ. Κ1/44420 (2)
Ανάκληση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Δύο με δ.τ. «Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΗ ΚΔΒΜ2».

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α’/12-11-2012)

«Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016-Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δη-
μοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», άρθρο πρώτο, 
παράγραφος Θ, υποπαράγραφος Θ3, όπως συμπληρώ-
θηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του ν.  4186/2013 (ΦΕΚ  193/Α’/
17-9-2013) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης και λοιπές διατάξεις» άρθρο 17, όπως συμπλη-
ρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε, άρθρο 30 παρ 12, του 
ν. 4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α’/25.01.2013).

4. Την 218417/Κ1/2018 (ΦΕΚ 6030/Β’/31-12-2018) από-
φαση «Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για 
τη χορήγηση, την τροποποίηση, την μεταβίβαση και 
την επικαιροποίηση άδειας Κέντρου Διά Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 
Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων 
και ΝΠΔΔ».

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α’/22-9-2015) περί Ανα-
σύστασης Υπουργείων.

6. Την 178761/Γ2/2015 (ΦΕΚ 803/Υ.Ο.Δ.Δ./10-11-2015) 
απόφαση «Διορισμός Γενικού Γραμματέα Διά Βίου Μά-
θησης και Νέας Γενιάς, του Υπουργείου Πολιτισμού, Παι-
δείας και Θρησκευμάτων».

7. Το π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/Α’/23-02-2018) «Οργανι-
σμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των».

8. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/12-6-2018)
«Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις» άρθρα 88, 89 παρ. 3 και 110 παρ. 3.

9. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/Α’/3-8-2018) 
«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες δι-
ατάξεις», άρθρο 31 ’’Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’’»

10. Την Άδεια Κέντρου Διά Βίου Μάθησης επιπέδου 
Δύο με Κωδικό 12101173, διακριτικό τίτλο «Κ.Ε.Κ. ΔΥ-
ΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΔΒΜ2», που εκδόθηκε με 
απόφαση της 95/30-12-2013 συνεδρίασης του Δ.Σ. του 
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και χορηγήθηκε στο νομικό πρόσωπο με την 
επωνυμία «Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ».

11. Τη με αρ. 41418/Κ1/18-03-2019 αίτηση του νομικού 
προσώπου με την επωνυμία «Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙ-
ΔΕΥΤΙΚΗ».

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

Την ανάκληση μετά από την 41418/Κ1/18-03-2019 
αίτηση του νομικού προσώπου με την επωνυμία «Κ.Ε.Κ. 
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ» της Άδειας Κέντρου Διά Βίου 
Μάθησης επιπέδου Δύο με κωδικό 12101173 και διακρι-
τικό τίτλο «Κ.Ε.Κ. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΔΒΜ2», 
που εκδόθηκε με την απόφαση της 95/30-12-2013 συ-
νεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 21 Μαρτίου 2019

Ο Γενικός Γραμματέας Νέας Γενιάς 

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
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Αριθμ. 2/25474/ΔΛΓΚ (3)
Άνοιγμα του λογαριασμού «Ε.Δ. - Λογαριασμός 

αποδοχών ΠΔΕ Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας» στην Τράπεζα της Ελλάδος και καθο-

ρισμός της κίνησής του.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.
β) Της αριθμ. 2/37345/0004/04.06.2010 κοινής υπουρ-

γικής απόφασης (Β’ 784) όπως αυτή τροποποιήθηκε με 
τις αριθμ. 2/49931/0004/27.07.2010 (Β’ 135) και αριθμ. 
ΕΑΠ2004980ΕΞ2018/05.11.2018 (Β’ 4936) όμοιες.

γ) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181).

δ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).

ε) Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 116).

2. Την Υ29/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β’ 2168).

3. Την αριθμ. 2/57873/24.08.2010 εγκύκλιο του Ανα-
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών όπως αυτή τροπο-
ποιήθηκε με τις αριθμ. 2000285ΕΞ2010/19.11.2010 και
ΕΑΠ2005980ΕΞ2018/16.11.2018 (ΑΔΑ:ΨΡΗ4Η-354) όμοιες.

4. Την ανάγκη πληρωμής, μέσω της Ενιαίας Αρχής Πλη-
ρωμής (ΕΑΠ), των αμοιβών προσωπικού, που βαρύνουν 
τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

5. Τη με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΟΙΚ/21327/1105/7.3.2019 αιτιο-
λογημένη πρόταση της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Το άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος - Κεντρικό κατάστημα στην ομάδα 242/4 
«Λογαριασμοί αποδοχών ΠΔΕ μέσω ΕΑΠ», No 23/
2424201388, με τίτλο «ΕΔ - Λογαριασμός αποδοχών ΠΔΕ 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» και IBAN: 
GR6101000230000002424201388.

2. Τον καθορισμό της κίνησης του λογαριασμού ως 
ακολούθως: 

α) Πιστώνεται:
• μέσω ηλεκτρονικής εντολής του συστήματος πλη-

ρωμών «e-pde», με το συνολικό ποσό της αναλυτικής 
ηλεκτρονικής κατάστασης αποδοχών, η οποία θα μετα-
φορτωθεί στην εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής 
(αρχείο xml της ΕΑΠ),

• από τα Διατραπεζικά Συστήματα ΑΕ (ΔΙΑΣ ΑΕ) με το 
ποσό των απορρίψεων των πληρωμών. 

β) Χρεώνεται:
• από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, με την πληρωμή του συνολικού 

ποσού της αναλυτικής ηλεκτρονικής κατάστασης απο-
δοχών και τη μεταφορά του στους ατομικούς λογαρια-

σμούς των δικαιούχων και στους λογαριασμούς των 
φορέων υπέρ των οποίων παρακρατούνται ποσά,

• από τη ΔΙΑΣ ΑΕ, σε συνεργασία με την ΕΑΠ, με την 
απόδοση του ποσού των απορρίψεων στους ατομικούς 
λογαριασμούς των δικαιούχων,

• με εντολή της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΓΛΚ, κατόπιν 
αιτήματος της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, για τη μεταφορά τυχόν αδιάθετων υπολοίπων 
στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου «Λογαρια-
σμός αδιάθετων υπολοίπων φυσικών προσώπων» με 
ΙΒΑΝ: GR5901000233100200000020003.

3. Την αποστολή από την Τράπεζα της Ελλάδος, των 
αντιγράφων κίνησης του λογαριασμού, στη Γενική Διεύ-
θυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

4. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Μαρτίου 2019

Ο Αναπληρωτής Υπουργός 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 2121.8-3/ 21253/19 (4)
Διάθεση ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λι-

μενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυ-

ψη αναγκών του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 

«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυ-
θαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και 
άλλες διατάξεις» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 38 του ν. 4509/2017 (Α΄201).

β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 
(Α΄61), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 13 του ν. 4138/2013 (Α΄72).

γ) Του άρθρου 177 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελω-
νειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.

δ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26),όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «...Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του 
σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής........» 
(Α΄114).

στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).

2. Την από 08-03-2019 πρόταση του Αρχηγού του Λι-
μενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.

3. Την από 05-02-2017 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού 
μέσου στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης για 
παράβαση των διατάξεων του ν. 4139/2013 σε συνδυα-
σμό με τα άρθρα 45,187 Π.Κ, όπως ισχύουν.
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4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης του σκά-
φους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου 
δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοσή του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα με το εδάφιο πρώτο 
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 
του άρθρου 38 του ν. 4509/2017 (Α΄201).

5. Το αριθμ. 1816/18-01-2019 έγγραφο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κέρκυρας.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.
7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκοπό την 

αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, αποφασίζουμε:
1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Παράρτημα, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυ-

λακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Παράρτημα
Στοιχεία κατασχεθέντος σκάφους

Είδος Ταχύπλοο 
πολυεστερικό σκάφος Αριθμός Κινητήρων 4

Όνομα σκάφους «MIDNIGHT EXPRESS» Εργοστάσιο Κατασκευής 
κινητήρων YAMAHA

Αριθμ. Λεμβ. ή Νηολ. «Αδιευκρίνιστο» Τύπος Κινητήρων 2x«LF350XCA» 
2x«F350XCA»

Σημαία «Αδιευκρίνιστο» Αριθμός Σειράς Κινητήρων

1) 6AX-X-1003748 D 
2) 6AX-X-1003750 D 
3) 6AW-X-1006119 D
4) 6AW-X-1006113 D 

Εργοστ. Κατασκευής - 
μοντέλου «Αδιευκρίνιστο» Τόπος Φύλαξης Κ.Λ. Κέρκυρας

Αριθμός Πλαισίου 
σκάφους «Αδιευκρίνιστο» Κατάσταση μέσου Καλή

Χρώμα Λευκό - Μπλε Λοιπός Εξοπλισμός

Ο φερόμενος επί του 
σκάφους εξοπλισμός, 

κατά τον χρόνο της 
κατάσχεσής του 

Ολικό μήκος 12 μέτρα Μέγιστο πλάτος 3,5 μέτρα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. 2121.8-3/21272/19 (5)
Διάθεση ενός κατασχεθέντος σκάφους στο Λιμενικό Σώμα -Ελληνική Ακτοφυλακή για κάλυψη αναγκών του.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρε-

σίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 
2 του άρθρου 38 του ν. 4509/2017 (Α΄201).

β) Της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 (Α΄61) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 13 του ν. 4138/2013 (Α΄72).

γ) Του άρθρου 177 του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει.
δ) Του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α΄26), όπως ισχύει.
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ε) Του άρθρου 2 του π.δ.70/2015 «...Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής........» (Α΄114).

στ) Του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄160).
2. Την από 08-03-2019 πρόταση του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Την από 25-12-2016 Έκθεση κατάσχεσης πλωτού μέσου στο πλαίσιο διενεργούμενης προανάκρισης για παρά-

βαση των διατάξεων του ν. 4139/2013 σε συνδυασμό με τα άρθρα 45,187 Π.Κ, όπως ισχύουν.
4. Το γεγονός ότι έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα των τριών μηνών από την ημερομηνία κατάσχεσης του σκά-

φους και στο διάστημα αυτό δεν έχει εκδοθεί ή δεν έχει καταστεί αμετάκλητο βούλευμα ή απόφαση του αρμόδιου 
δικαστηρίου για την άρση της κατάσχεσης και την απόδοσή του στους ιδιοκτήτες του, σύμφωνα με το εδάφιο πρώτο 
της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 3938/2011 «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας 
στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις.» (Α΄ 61), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 
του άρθρου 38 του ν. 4509/2017 (Α΄201).

5. Το αριθμ. 1815/18-01-2019 έγγραφο Εισαγγελίας Πρωτοδικών Κέρκυρας.
6. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 

προϋπολογισμού.
7. Την ανάγκη κάλυψης επιχειρησιακών αναγκών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής με σκοπό την 

αποτελεσματική άσκηση της αποστολής του, αποφασίζουμε:
1. Τη δωρεάν διάθεση στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή του σκάφους που περιγράφεται στο Παράρτημα, 

το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
2. Την ένταξη του σκάφους στη δύναμη των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυ-

λακής και τη στελέχωση και λειτουργία του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Παράρτημα
Στοιχεία κατασχεθέντος σκάφους

Είδος Ταχύπλοο πολυεστερικό 
σκάφος Αριθμός Κινητήρων 3

Όνομα σκάφους «CARNIVORE» Εργοστάσιο Κατασκευής 
κινητήρων YAMAHA

Αριθμ.Λεμβ. ή Νηολ. «Αδιευκρίνιστο» Τύπος Κινητήρων
«LZ300TXRC» 
«Z300TURC» 
«Z300TXRC» 

Σημαία «Αδιευκρίνιστο» Αριθμός Σειράς Κινητήρων
1) 6D1-X-1000436 P 
2) 6D0-U-1000874 P 
3) 6D0-X-1000727 P

Εργοστ. Κατασκευής - 
μοντέλου

«SCARAB WELL CRAFT 
MARINE 35 CCF» Τόπος Φύλαξης Κ.Λ. Κέρκυρας

Αριθμός Πλαισίου 
σκάφους «Αδιευκρίνιστο» Κατάσταση μέσου Καλή

Χρώμα Λευκό - Μπλε Λοιπός Εξοπλισμός

Ο φερόμενος επί του 
σκάφους εξοπλισμός, 

κατά τον χρόνο της 
κατάσχεσής του 

Ολικό μήκος 10,60 μέτρα Μέγιστο πλάτος 3,05 μέτρα

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός
ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

(6)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς του κόστους αγοράς 

ανταλλακτικών για την επισκευή του σκάφους 

ΠΛΣ 604 του Λιμεναρχείου Σάμου.

Με την 2824.76/20603/2019/ 19 Μαρτίου 2019 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3

του ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α’) «Κώδικας κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές 
διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ. 496-512 
του Αστικού Κώδικα, γίνονται αποδεκτές οι με αρ. Ει-
σερχ. Λιμεναρχείου Σάμου: 966/15-02-2019 επιστολή 
πρόθεσης δωρεάς της εταιρείας «ΣΑΜΟΣ ΜΑΡΙΝΕΣ Α.Ε.», 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ16456 Τεύχος B’ 1367/22.04.2019

7198/23-11-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς του ΣΑ-
ΜΙΟΥ Γεώργιου του Ιωάννη, 7212/26-11-2018 επιστολή 
πρόθεσης δωρεάς του M/Y JOALMI, London 722001 
μέσω της ναυτικού πράκτορα ΒΕΪΝΟΓΛΟΥ Πηνελόπης, 
7265/27-11-2018 επιστολή πρόθεσης δωρεάς της εται-
ρείας «ΣΙΛΚ ΟΙΛ Α.Ε.» και 7248/26-11-2018 επιστολή 
πρόθεσης δωρεάς του ΣΟΥΤΟΥ Νικολάου, του κόστους 
αγοράς ανταλλακτικών για την επισκευή του σκάφους 
ΠΛΣ 604 του Λιμεναρχείου Σάμου, συνολικής αξίας πέντε 
χιλιάδων ογδόντα έξι ευρώ (#5.086#€), συμπεριλαμβα-
νομένου ΦΠΑ.

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

(7)
Αποδοχή πρότασης δωρεάς ενός συστήματος 

οπτικής και ηχητικής προειδοποίησης αστυνο-

μικού τύπου για τις ανάγκες των οχημάτων ΑΛΣ 

2813 και ΑΛΣ-2620 του Λιμενικού Σώματος-Ελ-

ληνικής Ακτοφυλακής.

Με την 2824.76/20607/2019/ 19 Μαρτίου 2019 απόφα-
ση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 
του ν. 4182/2013, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε 
και ισχύει καθώς επίσης και τις διατάξεις των αρθ.496-512 
του Αστικού Κώδικα, γίνεται αποδεκτή με αρ.  Εισερχ. 
ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ: 16543/27-12-2018 επιστολή πρόθεσης 
δωρεάς από την εταιρεία «NATIONAL SHIPPING AGENCY 
S.A. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» ενός συστήματος οπτικής και 
ηχητικής προειδοποίησης αστυνομικού τύπου [σειρήνα 
WHELEN HHS2200 (01 τμχ), ηχείο 100 WATT WHELEN 
τύπου SA 340STS (01 τμχ), D006-00P3Q-000 MICROMAX 
P-RRBB LED DASH JULVEN (02 τμχ), D009-0003Q-000 
TITAN TDXL6 LED JULVEN (01 τμχ)] για τις ανάγκες των 
οχημάτων ΑΛΣ 2813 και ΑΛΣ-2620 του Λιμενικού Σώ-
ματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, συνολικής αξίας χιλίων 
εννιακοσίων ευρώ (#1.900#€).

Ο Υπουργός

ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Ι

Αριθμ. Α.1103 (8)
Τροποποίηση της Φ.318/216/2002 (Β’544) Α.Υ.Ο. 

« Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδι-

κής άδειας παραγωγής μπύρας από εστιατό-

ρια, μπαρ κ.λπ. για επιτόπια κατανάλωση. Καθο-

ρισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας των εν 

λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του ν.  2963/1922 (Α’134) «Περί τροποποιήσεως 

διατάξεων των περί φορολογίας του ζύθου νόμων», 

όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του 
ν. 1839/1989 (Α’90) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρ-
θρου 3 Α, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2753/1999 (Α’249), τροπο-
ποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4537/2018 (Α’84) και 
ισχύει,

β) του β.δ της 28-09-1922 «Περί εκτελέσεως των περί 
φορολογίας του ζύθου νόμων» (Α’ 183), όπως αυτό τρο-
ποποιήθηκε με τις διατάξεις του π.δ. 965/1980 (Α’243),

γ) των άρθρων 3, 53, 56, 79, 86, 87 και 183 του 
ν. 2960/2001 (Α’265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας»,

δ) των άρθρων 8, 9, 12, 13, 21 και 44, ως και του πα-
ραρτήματος ΙΙ του Καν (ΕΕ) 1169/2011 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 
2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρό-
φιμα στους καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονι-
σμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου (ΕΚ) αριθμ. 1924/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 1925/2006 και 
την κατάργηση της Οδηγίας 87/250/ΕΚ της Επιτροπής, 
της Οδηγίας 90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της Οδηγί-
ας 1999/10/ΕΚ της Επιτροπής, της Οδηγίας 2000/13/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των 
Οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και 
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 608/2004 της Επιτροπής,

ε) του άρθρου 17 του ν. 2166/1993 (Α’ 137) «Κίνητρα 
ανάπτυξης επιχειρήσεων διαρρυθμίσεις στην έμμεση 
και άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις»,

στ) του ν.δ. της 29-12-1923 (Α’384) «Περί τροποποιή-
σεως και συμπληρώσεως των περί φορολογίας του ζύ-
θου νόμων», όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του 
ν. 1839/1989 (Α’90),

ζ) του Κεφαλαίου Α’ «Περί σύστασης της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α’94) 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 
7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού.

2. Την  Δ.ΟΡΓ.Α 1036960ΕΞ2017/10-03-2017 (Β’ 968) 
απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), όπως ισχύει.

3. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β’130 και 
Β’372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α ’ της παρ.3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

4. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δια-
τάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρ-
θρου 41 του ν. 4389/2016 και την 39/3/30.11.2017 από-
φαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. (Υ.Ο.Δ.Δ. 
689/20.12.2017) «Ανανέωση θητείας του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».
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5. Την αριθμ. Φ. 318/216/2002 (Β’544) Α.Υ.Ο. «Όροι και 
προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής άδειας παραγω-
γής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ, κ.λπ. για επιτόπια κα-
τανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας και εποπτείας 
των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως τροποποιήθηκε με την  
αριθμ. 30/003/000/321/2015 (Β’2231) όμοια και ισχύει.

6. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των 
ρυθμίσεων της αριθμ. Φ.318/216/2002 (Β’544) Α.Υ.Ο. με 
σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και την 
ανάπτυξη των επιχειρήσεων που παράγουν μπύρα για 
επιτόπια κατανάλωση.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθμ. Φ.318/216/2002 (Β’544) 
Α.Υ.Ο. « Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση ειδικής 
αδείας παραγωγής μπύρας από εστιατόρια, μπαρ κ.λπ. 
για επιτόπια κατανάλωση. Καθορισμός όρων λειτουργίας 
και εποπτείας των εν λόγω επιχειρήσεων», όπως ισχύει, 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως 

εξής:
«1. Τα εστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες, κέντρα διασκέδα-

σης και λοιπές ομοειδείς επιχειρήσεις που διαθέτουν 
κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό στο χώρο του 
καταστήματος, δικαιούνται να τύχουν ειδικής αδείας 
για την παραγωγή μπύρας, με την τήρηση των όρων 
και των διατυπώσεων που προβλέπονται στα επόμενα 
άρθρα και υπό την προϋπόθεση ότι το ζυθοβραστήριο 
περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα δοχεία βρασμού ζυθο-
γλεύκους (ζυθοβραστήρες) συνολικής χωρητικότητας 
τουλάχιστον πέντε (5) εκατόλιτρων, η παραγόμενη μπύ-
ρα δεν θα υπερβαίνει τα 1500 εκατόλιτρα κατ’ έτος και 
θα διατίθεται αποκλειστικά χύμα και μόνο για επιτόπια 
κατανάλωση.».

2. Το εδάφιο α) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 αντι-
καθίσταται ως εξής:

«α) Ζυθοβραστήριο το οποίο πρέπει να διαθέτει σπα-
στήρα (μύλο βύνης), δοχεία ανάμειξης, φίλτρα χυλού, 
δοχείο ή δοχεία βρασμού (ζυθοβραστήρα ή ζυθοβρα-
στήρες), ψύκτη γλεύκους και τις κατάλληλες σωληνώ-
σεις, κατασκευασμένα από ανοξείδωτο μέταλλο.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και το εδάφιο 
α της παραγράφου 2 του άρθρου 4, αντίστοιχα, αντικα-
θίστανται ως εξής:

«1) Με τη λήψη της αδείας και πριν την έναρξη της 
παραγωγής της μπύρας, να υποβάλλει, με σχετική αίτη-
ση δήλωσή του στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία, πλήρη 
φάκελο για κάθε τύπο μπύρας που  προτίθεται να παρα-
γάγει, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία 
αυτής, το είδος και το ποσοστό των πρώτων υλών, τα 
πρόσθετα, τα ένζυμα, τις αρωματικές ύλες, ως και τα τε-
χνολογικά βοηθήματα που θα χρησιμοποιεί, το είδος των 
μέσων ρύθμισης της οξύτητας και της σκληρότητας του 
χρησιμοποιούμενου στην παραγωγή της μπύρας πόσι-
μου ύδατος, τα οποία πρέπει να είναι σύμφωνα με τους 

όρους και τις προδιαγραφές της ενωσιακής και εθνικής 
νομοθεσίας καθώς και συνοπτική περιγραφή της διαδι-
κασίας παραγωγής του.».

«α. Η ποσότητα της εκάστοτε παραλαμβανόμενης βύ-
νης, κριθής και κάθε άλλης αμυλούχου ή σακχαρούχου 
πρώτης ύλης κατά τύπο ή/και είδος αυτών καθώς και η 
εκχυλισματική απόδοση ή η περιεκτικότητα σε στερεά 
συστατικά αυτών.».

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 4 αριθμείται ως 5 α) 
και στο τέλος αυτής προστίθεται νέο εδάφιο β ως εξής:

«β) Να διασφαλίζει ότι οι υποχρεωτικές πληροφορί-
ες, σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (γ) της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου 9 του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1169/2011 (ουσίες ή προϊόντα που προκαλούν αλλεργίες 
ή δυσανεξίες), είναι άμεσα διαθέσιμες και προσβάσιμες 
στο χώρο της επιχείρησης που διατίθενται οι μπύρες 
στον τελικό καταναλωτή.

Η παροχή των πληροφοριών αυτών μπορεί να γίνεται 
με:

αα) Αναγραφή των συστατικών που προκαλούν αλ-
λεργίες και δυσανεξίες στους τιμοκαταλόγους της επι-
χείρησης ή /και

ββ) Αναγραφή των συστατικών που προκαλούν αλ-
λεργίες και δυσανεξίες σε έντυπο ή ηλεκτρονικό υλικό, 
άμεσα διαθέσιμο στον πελάτη ή/και

γγ) Πινακίδες σε εμφανές σημείο του καταστήματος 
που αναγράφουν ευανάγνωστα τα περιεχόμενα συστα-
τικά που προκαλούν αλλεργίες ή δυσανεξίες ανά τύπο 
μπύρας ή/και

δδ) Πινακίδες σε εμφανές σημείο του καταστήματος 
ή /και σχετική ένδειξη επί των τιμοκαταλόγων που να 
παραπέμπουν τις ευπαθείς ομάδες να συμβουλεύονται 
το εξειδικευμένο ή κατάλληλα ενημερωμένο προσω-
πικό προφορικά με ταυτόχρονη υποχρεωτική παροχή 
του σχετικού εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού εντός της 
επιχείρησης.

Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται υποχρεωτικά στην 
ελληνική γλώσσα, ενώ επιτρέπεται επιπλέον και η πολύ-
γλωσση παροχή της πληροφορίας.».

Άρθρο 2 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-

σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2019 

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ι

(9)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον BOANCA (επών.) 

SAMOIL (ον.) του AGGELU για λαθρεμπορία κα-

πνικών.

Με την 161/2015/18-04-2018 καταλογιστική πράξη 
της Προϊσταμένης του Τελωνείου Ηρακλείου, ο BOANCA 
(επών.) SAMOIL (ον.) του AGGELU, κάτοχος του αριθμ. 
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11227357 Διαβατηρίου και ΑΦΜ 110717636, αγνώστου 
διαμονής, ο οποίος κατελήφθη να έχει στην κατοχή του 
ποσότητα καπνικών προϊόντων ίση με είκοσι τεμάχια 
(20 τμχ) τσιγάρα, άνευ της προβλεπόμενης εκ του νόμου 
φορολογικής σήμανσης και των νόμιμων παραστατι-
κών, ως εκ τούτου, στερούμενων τελωνειακού ελέγχου 
και χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στην 
ανωτέρω ποσότητα καπνικών δασμοφορολογικές επι-
βαρύνσεις, κρίθηκε υπαίτιος τέλεσης λαθρεμπορίας, 
των συνδυασμένων διατάξεων των άρθρων 119Α, 142, 
155, του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τελωνειακού Κώ-
δικα» και επιβλήθηκε σε βάρος του ανωτέρω υπαιτίου 
το προβλεπόμενο πρόστιμο του άρθρου 150 παρ.1 του 
ν. 2960/2001 ύψους τριπλάσιου των δασμοφορολογικών 

επιβαρύνσεων που αναλογούν στην κατασχεμένη ποσό-
τητα καπνικών, με την επιφύλαξη του ελαχίστου ορίου 
του δ’ εδαφ. της παρ.1 του άρθρου 150 του ν. 2960/2001, 
δηλαδή πολλαπλά τέλη ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ 
(1.500,00 €), πλέον τελών χαρτοσήμου (Τ.Χ. 2%) και ΟΓΑ 
(0,4%), συνολικά χιλίων πεντακοσίων τριάντα έξι ευρώ 
(1.536,00 €).

Η ανωτέρω περίληψη δημοσιεύεται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 
άρθρου 152 παρ. 5 του ν. 2960/2001 «Περί Εθνικού Τε-
λωνειακού Κώδικα».

Η Προϊσταμένη Τελωνείου

ΑΝΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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