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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 2886/2014
(1)
Απόφαση καθορισμού έγκρισης κατ’ αποκοπή χορη−
γήματος για καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Ζακύνθου
έτους 2015.
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 2314/
1953 «Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημάτων» (ΦΕΚ
Α΄/59).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προσθετικών και
ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστα−
σης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄/125).
3. Την απόφαση αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ
1741/Β΄/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών «Περί καθορισμού
διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή δαπα−
νών πάγιων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μισθωμάτων
κτιρίων δημοσίων υπηρεσιών».
4. Το νόμο αριθμ. 3861/2010 που δημοσιεύθηκε στο
αριθμ. 112/τ. Α΄/13.7.2010 σχετικά με «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».
5. Το Ν.Δ. 1337/1973 Περί τροποποιήσεως των διατά−
ξεων του Ν.Δ. 321/1969 «Περί Κωδικός Δημοσίου Λογι−
στικού» και άλλων διατάξεων.
6. Την απόφαση αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997
(ΦΕΚ 858/Β΄/1997) του Υπ. Οικονομικών «Περί μεταβίβα−
σης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών στους
Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους και της εξουσίας να υπο−
γράφουν «Με εντολή Υπουργού», στο Γενικό Διευθυντή
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Διοίκησης και σε Προϊσταμένους Δ/νσεων και Τμήματος
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, όπως τροπο−
ποιήθηκε με την απόφαση του Υπ. Οικονομικών αριθμ.
1121103/2068/0006Β/1998 (ΦΕΚ 1175/Β΄/1998/11.11.1998).
7. Την αριθμ. 2061120/26.08.1997 απόφαση του Υπουρ−
γού Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Διατακτών». ΦΕΚ
754/Β΄/1997).
8. Την εγγεγραμμένη στον Π/Υ της Υπηρεσίας μας για
το έτος 2015 ποσού 2.400,00 ευρώ στον ειδικό Φορέα
235 και ΚΑΕ 1232, για κατ’ αποκοπή χορήγημα καθαρι−
ότητας.
9. Τις υπάρχουσες υπηρεσιακές ανάγκες, αποφασί−
ζουμε:
Καθορίζουμε το μηνιαίο ύψος του κατ’ αποκοπή χο−
ρηγήματος για δαπάνες καθαριότητας της Υ.Δ.Ε. Ν. Ζα−
κύνθου του Ειδικού Φορέα 235 και ΚΑΕ 1232 στο ποσό
των 200,00 ευρώ μηνιαίως για το έτος 2015.
Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά
εντάλματα σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 2/5091/
0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β΄/25.05.2012) Υπ. Οικονομικών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ζάκυνθος, 29 Δεκεμβρίου 2014
Η Προϊσταμένη
ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΡΡΕ
F
(2)
Επιβολή προστίμου για τελωνειακή παράβαση στον
GJONI NIKOLLA.
Με την αρ. πράξης 27/17.12.2014 του Διευθυντή του Τε−
λωνείου Ιωαννίνων επιβάλεται πρόστιμο για τελωνειακή
παράβαση ως εξής:
Καταλογιζόμενος: GJONI NIKOLLA, αγνώστου διαμο−
νής, Αριθμός Διαβατηρίου Ζ2156447 Αλβανικών Αρχών.
Παράβαση: Μη ορθή − νόμιμη επιστροφή του ΦΠΑ της
με αριθμό 0983/14−06−2008 Απόδειξης Λιανικής Πώλησης
αγαθών, δηλαδή διαπιστώθηκε η μη τήρηση των οριζό−
μενων στις διατάξεις του άρθρο 24 του Ν. 2859/2000,
τα άρθρα 2 και 3 παράγραφος α της 1138050/4885/1435/
ΠΟΛ.1338/30−12−1996 Α.Υ.Ο., με αποτέλεσμα να υποπέ−
σετε σε παράβαση του άρθρου 33 του Ν. 2960/2001
περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα σε συνδυασμό με
τα άρθρα 161 και 182 παράγραφος α του Κανονισμού
2913/1992 Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα, που τιμωρεί−
ται με πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 147 παράγραφος
2 του Ν. 2960/2001 περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα.
Καταλογιζόμενο Ποσό:
Πρόστιμο
300,00 €
Τ.Χ.
6,00 €
Ο.Γ.Α.
1,20 €
ΣΥΝΟΛΟ
307,20 €
Ο Προϊστάμενος
ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Αριθμ. Φ.151/152/Α5
(3)
Τροποποίηση της με αριθ. Φ.151/2995/Β6/13−1−2010 (ΦΕΚ
55Β΄/25.1.2010) υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή
σπουδαστών στο πρώτο έτος σπουδών του Τμήμα−
τος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Κα−
λών Τεχνών».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του εδαφίου γ΄ της παρ. 3 του άρθρου
2 του Ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188Α΄) όπως αντικαταστάθηκε
με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Ν. 2909/2001
(ΦΕΚ 90Α΄).
2. Τις διατάξεις της με αριθ. φ. 151/2995/Β6/13.1.2010
υπ. απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος
σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτά−
της Σχολής Καλών Τεχνών» (ΦΕΚ 55Β΄).
3. Τις διατάξεις της με αριθ. Φ.252/66489/Β6/27.6.2002
υπ. απόφασης «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος
σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτά−
της Σχολής Καλών Τεχνών ...» (ΦΕΚ 822Β΄).
4. Τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και τη φύση του γνωστι−
κού αντικειμένου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
5. Την απόφαση της Συγκλήτου της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών (συνεδρία 6.11.2014), σχετικά με τη διενέρ−
γεια των εισιτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Εικαστικών
Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί−
ας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ
98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται ότι από
τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134 Α΄/10−6−2014)
«Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών», αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε τη με αριθ. Φ.151/2995/Β6/13−1−2010
Υπουργική απόφαση «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο
έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της
Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών» (ΦΕΚ 55Β΄/25.1.2010),
ως ακολούθως:
ΑΡΘΡΟ ΜΟΝΟ
Η περίπτωση β του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε ποσοστό μέχρι 15% επί του εκάστοτε οριζόμενου
αριθμού εισακτέων ως κάτοχοι απολυτηρίου τριταξίου
Γυμνασίου ή ενδεικτικού προαγωγής από αντίστοιχη
τάξη εξαταξίου ή επταταξίου ή οκταταξίου Γυμνασίου
ή ισότιμου τίτλου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης του
εσωτερικού ή εξωτερικού που έχουν συμπληρώσει το
20ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν ιδιαίτερη καλ−
λιτεχνική προδιάθεση διαπιστωμένη με απόφαση της
Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων της Σχολής».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΥΕΦΤΠ/337959/9270/8379/300 (4)
*Παράταση προθεσμίας λήξης εκκαθάρισης και
θητείας εκκαθαριστή ΟΠΕΠ Α.Ε.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 64 (παρ. 2) του Ν. 4002/22.08.2011 (ΦΕΚ
180/Α΄/22.08.2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου − Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική εξυγίανση − Θέματα αρμοδιότητας
Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».
β. Του Π.Δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτι−
σμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α΄/28.08.2014).
γ. Του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄
141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και
μετονομασία των Υπουργείων ...» (ΦΕΚ 152/Α΄/25.06.2013).
δ. Του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 134/Α/10.06.2014).
2. Την ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/516/03.01.2012 (ΦΕΚ 2/Β΄/
03.01.2012) υπουργική απόφαση, με την οποία ορίστηκε
ο εκκαθαριστής του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού
Πολιτισμού Α.Ε. καθώς και τις ΥΠΑΙΘΠΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/
ΤΔΠΕΦ/77470/2840/2421/81/20.08.2012 (ΦΕΚ 2410/Β΄/
31.08.2012), ΥΠΑΙΘΠΑ−ΓΓΠ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/25835/
4829/4082/260/ 21.02.2013 (ΦΕΚ 464/Β΄/26.02.2013), ΥΠΠΟΑ/
ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/138168/20896/17368/1046/02.09.2013
(ΦΕΚ 2539/Β΄/10.10.2013, διόρθωση σφάλματος ΦΕΚ 2689/
Β΄/22.10.2013) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΠΕΦ/105032/
13995/12290/709/25.04.2014 (ΦΕΚ 1047/Β΄/28.04. 2014)
όμοιες αποφάσεις, με τις οποίες παρατάθηκε η προ−
θεσμίας λήξης εκκαθάρισης και θητείας εκκαθαριστή
του ως άνω Οργανισμού.
3. Το αριθμ. 883/19.12.2014 έγγραφο του εκκαθαριστή
του Οργανισμού Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε.,
σχετικά με την παράταση της προθεσμίας λήξης της
εκκαθάρισης του προαναφερόμενου Οργανισμού και
της θητείας του εκκαθαριστή καθώς και το ιδιόχειρο
σημείωμα του Γραφείου του Υπουργού Πολιτισμού και
Αθλητισμού, σύμφωνα με το οποίο εγκρίνεται η τρί−
μηνη παράταση της ως άνω προθεσμίας και θητείας,
αποφασίζουμε:
Παρατείνουμε, από την λήξη της έως 31.03.2015, την
προθεσμία λήξης της εκκαθάρισης του Οργανισμού
Προβολής Ελληνικού Πολιτισμού Α.Ε. καθώς και τη θη−
τεία του εκκαθαριστή Δημήτριου Αγγέλου του Κωνστα−
ντίνου, με ΑΔΤ ΑΖ 993006, Οικονομολόγου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 847/ΥΟΔΔ/31.12.2014.
Αθήνα, 24 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ
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Αριθμ. 66484/6166
(5)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 73100/713/1988 (ΦΕΚ 302 Β΄)
απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινω−
νιών «Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων
και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγ−
γέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και
μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/1985».
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.
2. Του Π.Δ. 109/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Υποδο−
μών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 176).
3. Του Π.Δ. 117/2012 «Σύσταση, συγχώνευση και μετο−
νομασία Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών
και Δικτύων» (Α΄ 202).
4. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του
Π.Δ. 85/2012 (Α΄ 141) – Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών
Μεταφορών και Δικτύων» (Α΄ 152).
5. Του Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών», όπως ισχύει (Α΄ 153).
6. Της υπ’ αριθμ. 2821/29−10−2014 κοινής απόφασης του
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυ−
πουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ
Παπαδόπουλου» (Β΄ 2893).
7. Της υπ’ αριθμ. οικ. 2534/5−11−2014 κοινής απόφασης
του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογρα−
φής «με εντολή Υπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού»
στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Υποδομών,
Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊ−
σταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων
του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
(ΥΠΥΜΕΔ)» (Β΄ 2994).
8. Της παραγράφου 8 του άρθρου 3 του υπ’ αριθμ.
Ν. 1575/1985 «Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος
του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδη−
λάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημά−
των αυτών» (Α΄ 207), όπως εκάστοτε έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
9. Της υπ’ αριθμ. 73100/713/1988 Υ.Α. «Καθορισμός δικαι−
ολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση
αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/1985»,
όπως ισχύει.
10. Του υπ’ αριθμ. 78/1988 Π.Δ. «Καθορισμός των όρων
και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών
και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορή−
γησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α΄ 34),
όπως ισχύει.
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11. Της υπ’ αριθμ. οικ. 22802/1629/13−5−2008 Υ.Α. «Προ−
ϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης και άσκησης του
επαγγέλματος του τεχνίτη ψηφιακού ταχογράφου,
υπεύθυνου συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου, υποχρε−
ώσεις συνεργείου ψηφιακού ταχογράφου – κυρώσεις.»
(Β΄ 861).
12. Του υπ’ αριθμ. 163/2009 Π.Δ. «Τροποποίηση δια−
τάξεων του Π.Δ. 78/1988 «Καθορισμός των όρων και
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών
και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορή−
γησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (Α΄ 34),
όπως ισχύει.» (Α΄ 201), όπως ισχύει.
13. Του υπ’ αριθμ. 76/2010 Π.Δ. «Καθορισμός προσό−
ντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης
επαγγέλματος Τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για
την κίνηση αυτοκινήτων.» (Α΄ 117), όπως ισχύει.
14. Του υπ’ αριθμ. Ν. 3897/2010 «Σύσταση Εθνικού
Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης
Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού
του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της
Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλο−
ντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και
Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 208), όπως εκάστοτε
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
15. Της υπ’ αριθμ. Β3/οικ. 11307/1578/9−3−2012 Εγκυκλίου
του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Με−
ταφορών και Δικτύων «Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά
με τον Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α΄) «Αρχή της επαγγελμα−
τικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορι−
σμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (ΑΔΑ:
Β44Θ1−9ΓΘ).
16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Η υπ’ αριθμ. 73100/713/1988 (ΦΕΚ 302/Β΄/19−5−1988)
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών,
τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Ειδικά για τη χορήγηση στους ενδιαφερόμενους
της άδειας άσκησης επαγγέλματος, ή της Βεβαίωσης
ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη αυ−
τοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, μιας εκ
των ειδικοτήτων του Ν. 1575/1985, όπως εκάστοτε έχει
τροποποιηθεί και ισχύει, οι οποίοι, έως και την έκδο−
ση της παρούσας, έχουν ασκήσει την προβλεπόμενη
προϋπηρεσία σε όμοια εργασία, όπως αυτή ορίζεται
στις παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ανωτέρω Νόμου,

σε συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, που δεν διέθεταν
τη περίοδο εκείνη άδεια λειτουργίας και προκειμένου
η προϋπηρεσία αυτή να ληφθεί υπόψη και να ισχύει,
για τη χορήγηση, είτε της άδειας άσκησης επαγγέλ−
ματος, είτε της Βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης
επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών
και μοτοποδηλάτων, δύναται να χρησιμοποιηθεί το Πι−
στοποιητικό Εργασίας της παρούσας. Στις προαναφε−
ρόμενες περιπτώσεις, στις παραγράφους 2α και 2β του
ανωτέρω Πιστοποιητικού Εργασίας δεν απαιτείται να
αναγράφεται από τους εργοδότες – εκμεταλλευτές των
συνεργείων αυτών, ο αριθμός της άδειας λειτουργίας
(προσωρινή ή αορίστου χρόνου), ή της Βεβαίωσης Νόμι−
μης Λειτουργίας του συνεργείου που εκμεταλλεύονται,
υπό την προϋπόθεση ότι το ανωτέρω αναφερόμενο Πι−
στοποιητικό Εργασίας να συνοδεύεται από:
α. Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας άσκησης επαγ−
γέλματος ή της Βεβαίωσης ορθής έναρξης άσκησης
επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλε−
τών και μοτοποδηλάτων, μιας εκ των ειδικοτήτων του
Ν. 1575/1985, όπως ισχύει, η οποία πρέπει να ταυτίζεται
με αυτή που αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Εργασί−
ας. Η υπόψη άδεια άσκησης επαγγέλματος ή Βεβαί−
ωση ορθής έναρξης άσκησης επαγγέλματος, δύναται
να είναι είτε του ίδιου του εργοδότη − εκμεταλλευτή
του συνεργείου, στη περίπτωση που είναι ο ίδιος και ο
υπεύθυνος τεχνίτης αυτού, είτε του υπεύθυνου τεχνίτη
του συνεργείου, ο οποίος έχει προσληφθεί, από τον
εργοδότη, με Δελτίο Αναγγελίας Προσλήψεως και το
ονοματεπώνυμό του αναφέρεται στη θεωρημένη κατά−
σταση του προσωπικού του συνεργείου.
β. Επικυρωμένα αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων
του εργοδότη − εκμεταλλευτή του συνεργείου, από τα
οποία να προκύπτουν τα αντικείμενα των δραστηριοτή−
των του και συγκεκριμένα οι επαγγελματικές δραστη−
ριότητες της επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων,
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς επίσης και
η συνεχής άσκηση του υπόψη επαγγέλματος εντός
του κύριου χώρου εργασίας του. Αντί των ανωτέρω
αναφερομένων επικυρωμένων αντιγράφων των φορο−
λογικών δηλώσεων του εργοδότη − εκμεταλλευτή του
συνεργείου, δύναται να υποβληθεί Βεβαίωση του οικείου
Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου ή Βεβαίωση της αρμόδιας
ΔΟΥ του εργοδότη, από τις οποίες να προκύπτουν τα
αντικείμενα των δραστηριοτήτων του συνεργείου, του−
λάχιστον κατά το χρονικό διάστημα που αναγράφεται
στο Πιστοποιητικό Εργασίας.».
2. Το Υπόδειγμα Γ΄ (Πιστοποιητικό Εργασίας) αντικα−
θίσταται ως εξής:
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«ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ī’
ȆǿȈȉȅȆȅǿǾȉǿȀȅ ǼȇīǹȈǿǹȈ
ȅ ȣʌȠȖȡĮĳȩȝİȞȠȢ………………………………………………………………………………
(ȠȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ – ȩȞȠȝĮ ʌĮĲȑȡĮ)
……………………………………………..ʌȠȣ ȖİȞȞȒșȘțĮ ĲȠ ȑĲȠȢ 19…………..țĮȚ įȚĮĲȘȡȫ
ȈȣȞİȡȖİȓȠ İʌȚıțİȣȒȢ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ Ȓ ȝȠĲȠıȚțȜİĲȫȞ țĮȚ ȝȠĲȠʌȠįȘȜȐĲȦȞ (1)
ıĲ……. ………………………………………………………………..ȠįȩȢ …………………
(ĲȩʌȠȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ıȣȞİȡȖİȓȠȣ)
ĮȡȚș……. Įʌȩ……………………………………...ȝȑȤȡȚ……………………, ʌȚıĲȠʌȠȚȫ ȩĲȚ
Ƞ…………………………………………………………………………………………….., ʌȠȣ
(İʌȫȞȣȝȠ – ȩȞȠȝĮ – ȩȞȠȝĮ ʌĮĲȑȡĮ)
ȖİȞȞȒșȘțİ ĲȠ ȑĲȠȢ 19……. ıĲ…… ……………………………………………………………..
(ĲȩʌȠȢ ȖȑȞȞȘıȘȢ – ǻȒȝȠȢ / ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ – ȃȠȝȩȢ)
1. ǼȡȖȐıșȘțİ ıĲȠ ȈȣȞİȡȖİȓȠ ȝȠȣ:
Įʌȩ………………………………………….. ȝȑȤȡȚ…………………………………………..
(ȘȝȑȡĮ – ȝȒȞĮȢ – ȑĲȠȢ)
ȈĲȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıĲȘȝĮ Ƞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȢ İȡȖȐıșȘțİ ıĲȠȣȢ ʌĮȡĮțȐĲȦ ĲȠȝİȓȢ İȡȖĮıȓĮȢ
İʌȚıțİȣȒȢ ĮȣĲȠțȚȞȒĲȦȞ Ȓ ȝȠĲȠıȚțȜİĲȫȞ țĮȚ ȝȠĲȠʌȠįȘȜȐĲȦȞ (1)
İȚįȚțȩĲȘĲĮȢ: Į)……………………………………………………………………………………..
ȕ)……………………………………………………………………………………..
Ȗ)……………………………………………………………………………………..
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2. ȈĲȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȈȣȞİȡȖİȓȠ ȝȠȣ (2):
Į) ȆȠȣ ȜİȚĲȠȪȡȖȘıİ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȚıȤȪ ĲȠȣ Ȇ. ǻ/ĲȠȢ 78/1988 (ĭǼȀ 34/ǹ’/25.2.88), ȝİ ĲȘȞ
ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. ………………ǱįİȚĮ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ Ȓ ǺİȕĮȓȦıȘ ȃȩȝȚȝȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ (3),
ĮȠȡȓıĲȠȣ ȤȡȠȞȚțȒȢ ȚıȤȪȠȢ, ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞĮ ȠȚ ıȣıțİȣȑȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ ĲĮ
ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ȐȡșȡȠ 14 ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ȆȡȠİįȡȚțȠȪ
ǻȚĮĲȐȖȝĮĲȠȢ.
ȕ) ȆȠȣ ȜİȚĲȠȪȡȖȘıİ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȚıȤȪ ĲȠȣ Ȇ. ǻ/ĲȠȢ 78/1988 (ĭǼȀ 34/ǹ’/25.2.88) țĮȚ ĲȠ
ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ĲȚȢ țȐĲȦșȚ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞİȢ įȚĮįȠȤȚțȑȢ ȐįİȚİȢ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȢ ȠȡȚıȝȑȞȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ ȝİ ȕȐıȘ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌ.į. 224/1997 (ĭǼȀ 169 ǹ’) țĮȚ ȝİĲȑʌİȚĲĮ,
ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ʌ.į. 160/2005, ȝȑȤȡȚ ĲȚȢ 31.12.2006, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ țĮȚ
ʌĮȡĮĲȐșȘțĮȞ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 20 ĲȠȣ Ȟ. 3534/2007 (ĭǼȀ 40 ǹ’) țĮȚ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡ. 1 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 10 ĲȠȣ Ȟ. 3897/2010 (ĭǼȀ 208 ǹ’), ȝȑȤȡȚ ĲȚȢ 31.12.2009 țĮȚ
31.12.2017, ĮȞĲȚıĲȠȓȤȦȢ, ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞĮ ȠȚ İȟȒȢ ıȣıțİȣȑȢ İȜȑȖȤȠȣ țĮȚ
ȝȘȤĮȞȒȝĮĲĮ, ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıİ Ƞ ĮȞĮĳİȡȩȝİȞȠȢ:
(1).…………………………………………………….
(2)..……………………………………………………
(3). ..…………………………………………………..
(4)……………………………………………………..
(5)……………………………………………………..
……………………………20…….
(ʌȩȜȘ – ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
ǺǼǺǹǿȍȃǼȉǹǿ ȅ ǼȇīȅǻȅȉǾȈ
Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȠȣ ʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣ ĲȠȣ
ʌĮȡȩȞĲȠȢ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȠȪ țĮȚ ĲȠ
ȖȞȒıȚȠ ȣʌȠȖȡĮĳȒȢ ĲȠȣ İȡȖȠįȩĲȘ (ȊȆȅīȇǹĭǾ - Ȉĭȇǹīǿǻǹ
(ȈȊȃǼȇīǼǿȅȊ)
..........................20.....
ȅ ǼȆȅȆȉǾȈ ǼȇīǹȈǿǹȈ
(ȊȆȅīȇǹĭǾ – ȅȃȅȂǹȉǼȆȍȃȊȂȅ –
Ȉĭȇǹīǿǻǹ ȊȆǾȇǼȈǿǹȈ)
(1) ǻȚĮȖȡȐĳİĲĮȚ Ș ȝȓĮ ʌİȡȓʌĲȦıȘ
(2) ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ș Į’ Ȓ ȕ’ ʌİȡȓʌĲȦıȘ.
(3) ǻİȞ ıȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ ȩĲĮȞ İĳĮȡȝȩȗȠȞĲĮȚ ȠȚ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 7 țĮȚ ıȣȞȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ĲĮ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ ĲȦȞ İįĮĳȓȦȞ 7Į țĮȚ 7ȕ».
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Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την
ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2014
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 169
(6)
Σύσταση και συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγη−
σης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Έχοντα; υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24 του Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161), όπως
αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του
Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄ 74),
β) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005 (Α 98) και
γ) τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2014 «Οργανισμοί; του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής» (ΦΕΚ 167/Α΄/26.8.2014).
2. Τις με αριθ. πρωτ. οικ.50293/27.10.2014 (ΑΔΑ: 7ΨΟΕ0−
2ΨΓ) και 50357/27.10.2014 (ΑΔΑ: ΒΥΜ50−ΘΩ2) αποφάσεις
του Υπουργού ΠΕΚΑ.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Συνίσταται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής Ειδική Επιτροπή Αξιολόγη−
σης, με έδρα την Οδό Αμαλιάδος 17, Τ.Κ. 115 23 Αθήνα.
2. Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτείται από
τον Πρόεδρο και τα μέλη του. ως εξής:
α. Την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονο−
μικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυ−
βέρνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή
τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνση Ανάπτυξης
και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
β. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεο−
δομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον
Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής
Πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής.
γ. Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών
Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργει−
ας και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρωτή
την Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής.
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3. Γραμματέας στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Περιβάλ−
λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με βαθμό
τουλάχιστον Δ΄ της Διεύθυνσης Διοικητικού/Προσω−
πικού, που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με την
απόφαση Ορισμού Μελών.
4. α) Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι:
i) η εξέταση των ενστάσεων που ασκούνται σύμφωνα
με το άρθρο 19 του Π.Δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε
με τις διατάξεις του άρθρου 26 του N. 4250/2014 και
ii) ο τελικός χαρακτηρισμός των επιδόσεων ως εξαιρε−
τικών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992,
όπως ισχύει.
β) Η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής είναι
αρμόδια και για την εξέταση των ενστάσεων και τον τε−
λικό χαρακτηρισμό των επιδόσεων ως εξαιρετικών κατά
τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του Π.Δ. 318/1992, όπως ισχύει,
και για τα Ν.Π.Δ.Δ που εποπτεύονται από το ΥΠΕΚΑ.
5. Η θητεία της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης είναι
διετής και κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των
μελών της Ε.Ε.Α. λήγει στις 31.12.2016.
6. Για τη συγκρότηση, τη σύνθεση, τις συνεδριάσεις,
τη λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής
Αξιολόγησης εφαρμόζονται, κατά τα λοιπά, οι διατάξεις
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Ιανουαρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. 91
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφασης
Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με
σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λει−
τουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επι−
πλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (ΦΕΚ
Β΄ 2840).
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του κεφαλαίου Α΄ του Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και ει−
δικότερα την παρ. 2 του άρθρου 5 αυτού, όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
β. του Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄ 187)
και ιδίως του άρθρου 2,
γ. 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
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο, ‘Πρόγραμμα Διαύγεια’ και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 112),
ε. του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141),
όπως ισχύει,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

στ. του Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141),
ζ. του Π.Δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρι−
σμού» (Α΄ 179),
η. της υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουρ−
γού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα
κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δω−
ματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840).
2. Την ανάγκη συμπλήρωσης της ως άνω υπό στοι−
χεία 1.η΄ απόφασης, ιδίως με την πρόβλεψη μεταβατι−
κών ρυθμίσεων για τη συμμόρφωση των υφιστάμενων
επιχειρήσεων ΕΕΔΔ με τις διατάξεις αυτής.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 της υπ’ αριθμ. 21185/
13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 2840)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το κτίριο στο οποίο αναπτύσσεται το κατάλυμα
πρέπει να έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ, επιτρεπομένης της
ύπαρξης μίας (1) κατοικίας που χρησιμοποιείται από τον
ιδιοκτήτη ή πρόσωπο που εκμεταλλεύεται την επιχείρη−
ση. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η λειτουργία εμπορικών
καταστημάτων και καταστημάτων υγειονομικού ενδι−
αφέροντος, με ανεξάρτητη για το καθένα είσοδο, τα
οποία δεν εντάσσονται στις εγκαταστάσεις των ΕΕΔΔ.»
2. Μετά το τέλος της παραγράφου 4.2. της υπ’ αριθμ.
21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β΄
2840) προστίθενται παράγραφοι ως εξής:
Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

3

Το κτίριο έχει αμιγή χρήση ΕΕΔΔ

4.3. Τα Ειδικά Σήματα Λειτουργίας (ΕΣΛ) επιχειρήσεων
ΕΕΔΔ που έχουν εκδοθεί βάσει προϊσχύσαντος συστή−
ματος κατάταξης παύουν αυτοδίκαια να ισχύουν την
31−12−2017. Μέχρι την ημερομηνία αυτή όλες οι επιχει−
ρήσεις ΕΕΔΔ υποχρεούνται να διαθέτουν πιστοποιητικό
κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης και να έχουν εφοδιαστεί με ΕΣΛ εκδοθέν
βάσει του ανωτέρω πιστοποιητικού κατάταξης.
4.4. Για την κατάταξη σύμφωνα με την ανωτέρω υπο−
παράγραφο των υφιστάμενων κατά την έναρξη ισχύος
της παρούσας επιχειρήσεων ΕΕΔΔ στις κατηγορίες
κλειδιών της παραγράφου 2 του άρθρου 1 δεν ελέγ−
χονται οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας, αλλά
μόνο οι υποχρεωτικές λειτουργικές προδιαγραφές και
η συγκέντρωση βάσει βαθμολογούμενων κριτηρίων του
ελάχιστου αριθμού μορίων που απαιτείται για κάθε κα−
τηγορία. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπαρα−
γράφου, με τον όρο τεχνικές προδιαγραφές νοούνται
οι οριζόμενες στο άρθρο 3 προδιαγραφές οικοπέδου/
γηπέδου–κτιρίου καθώς και τα κριτήρια με Α/Α 1−9 του
Παραρτήματος Α.
4.5. Οι επιχειρήσεις ΕΕΔΔ οι οποίες κατά την έναρξη
ισχύος της παρούσας διαθέτουν Ειδικό Σήμα Λειτουρ−
γίας (ΕΣΛ) κατηγορίας ενός (1) κλειδιού λογίζονται ως
ΕΕΔΔ κατηγορίας δύο (2) κλειδιών, εφαρμοζομένων
κατά τα λοιπά των διατάξεων των ανωτέρω υποπαρα−
γράφων 4.3. και 4.4.»
Το κριτήριο με Α/Α 3 του Παραρτήματος Α της υπ’
αριθμ 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού
(Β΄ 2840) «Πίνακας συστήματος κατάταξης σε Κλειδιά»
αντικαθίσταται ως εξής:
3
Πρόσθετη
ΜΟΡΙΑ 2 κλειδιά
4 κλειδιά
κλειδιά
πληροφόρηση
Δεν υφίσταται
κατοικία
ιδιοκτήτη. Η
πλήρωση του
κριτηρίου δεν
επηρεάζεται
200
Π
Π
Π
από τη
λειτουργία
εμπορικών
καταστημάτων/
καταστημάτων
υγειονομικού
ενδιαφέροντος.

Στο τέλος του Παραρτήματος Α της υπ’ αριθμ 21185/13−10−2014 απόφασης Υπουργού Τουρισμού (Β΄ 2840) «Πί−
νακας συστήματος κατάταξης σε Κλειδιά» προστίθενται κριτήρια ως εξής:
Α/Α
83
84

85

86

ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τήρηση διαδικασιών απεντόμωσης−
μυοκτονίας από πιστοποιημένα συνεργεία
Πιστοποίηση βάσει συστημάτων διαχείρισης
ποιότητας (ISO 9001 ή άλλα παρεμφερή)
Πιστοποίηση βάσει συστημάτων
περιβαλλοντικής διαχείρισης και οικολογικά
σήματα (EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, GREEN
KEY ή άλλα παρεμφερή)
Αποδεδειγμένη γνώση ξένης γλώσσας για το
50% του προσωπικού

ΜΟΡΙΑ 2 κλειδιά 3 κλειδιά 4 κλειδιά
Υ

Υ

Υ

150

Π

Π

Π

150

Π

Π

Π

50

Π

Π

Π

Πρόσθετη
πληροφόρηση

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
5. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 21185/13−10−2014
απόφαση Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγο−
ρίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και
λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επι−
πλωμένων δωματίων−διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)» (Β΄ 2840).
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από 1/1/2015.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2015
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Εργασιών Μεταφοράς Αποσκευών Επιβατών, στο Κεφά−
λαιο Γ. Λοιπές Χρεώσεις, του «Τιμολογίου No 5 − Χρήσης
Λιμένος και Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς Επιβάτες»
του «Κανονισμού και Τιμολόγια για Εργασίες Φορτοεκ−
φόρτωσης, Διακίνησης, Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και
Παροχής Υπηρεσιών προς τους Επιβάτες και Οχήματα
του Ο.Λ.Π. Α.Ε.».
2. Μίσθωση υπηρεσίας ελεύθερης πρόσβασης στο
internet (hotspot): 150 € ανά μήνα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

F
Αριθμ. απόφ. 183/22−12−2014
(8)
Τροποποίηση του «Τιμολογίου No 5− Χρήσης Λιμένος
και Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς Επιβάτες» − Κα−
θιέρωση χρέωσης για υπηρεσίες παροχής internet
στα terminal Α και Β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
F
Αριθμ. 182/22−12−2014
(9)
Τροποποίηση του «Κανονισμού και Τιμολόγια στη
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Ο.Λ.Π. Α.Ε.».

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του
Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πει−
ραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε
ανώνυμες εταιρείες» (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/1−3−1999), η οποία
προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του
Ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα−
τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»
(ΦΕΚ 153/τ. Α΄/19−6−2003).
2. Το Καταστατικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε., το οποίο αρχι−
κά ενσωματώθηκε στο άρθρο τρίτο του Ν. 2688/1999
(ΦΕΚ 40/1−3−1999 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ
10591/16−9−2008 τ. ΑΕ και ΕΠΕ και ιδίως το άρθρο 9, πα−
ραγρ. 2, περίπτωση ιστ΄, και όπως τελικά τροποποιήθηκε
και ισχύει (ΦΕΚ 6578/15−7−2011 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
3. Την 180/29−9−2010 απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ
1643/Β΄/14−10−2010), με την οποία εγκρίθηκε ο «Κανονι−
σμός και Τιμολόγια για εργασίες Φορτοεκφόρτωσης
− Διακίνησης − Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Πα−
ροχής Υπηρεσιών προς τους Επιβάτες και Οχήματα»,
και τις ακόλουθες αποφάσεις του ΔΣ ΟΛΠ ΑΕ οι οποί−
ες διαμόρφωσαν την τελική μορφή του «Τιμολογίου
No 5− Χρήσης Λιμένος και Παρεχόμενων Υπηρεσιών
προς Επιβάτες», 62/14−3−2011 (ΦΕΚ 669/Β΄/26−4−2011), 77/
28−3−2011 (ΦΕΚ 853/Β΄/16−5−2011), 171/25−7−2011 (ΦΕΚ
2009/9−9−2011), 233/28−11−2011 (ΦΕΚ 3033/Β΄/30−12−2011),
193/17−12−2012 (ΦΕΚ 166 Β΄/31−1−2013) και 99/10−7−2014
(ΦΕΚ 2380/Β΄/5−9−2014).
4. Την 43047/21−11−2014 πρόταση της Διεύθυνσης Δι−
οίκησης.
5. Την 155/28−11−2014 απόφαση του Συμβουλίου Διεύ−
θυνσης.
6. Τη σύμφωνη, με την υπηρεσιακή πρόταση, εισήγηση
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεώργιου
Ανωμερίτη.
7. Τη σχετική με το θέμα συζήτηση, αποφάσισε ομό−
φωνα:
Α. Την προσθήκη της ακόλουθης 2η παραγράφου
(αριθμώντας την υπάρχουσα παράγραφο σε 1η), στην
Ενότητα Ι. Τιμολόγιο Χρήσης Λιμένος από Επιβάτες και

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του
Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πει−
ραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε
ανώνυμες εταιρείες» (ΦΕΚ 40/τ. Α΄/1−3−1999), η οποία
προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του
Ν. 3153/2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κα−
τάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»
(ΦΕΚ 153/τ. Α΄/19−6−2003).
2. Το Καταστατικό του Ο.Λ.Π. Α.Ε., το οποίο αρχι−
κά ενσωματώθηκε στο άρθρο τρίτο του Ν. 2688/1999
(ΦΕΚ 40/1−3−1999 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ
10591/16−9−2008 τ. ΑΕ και ΕΠΕ και ιδίως το Άρθρο 9, πα−
ραγρ. 2, περίπτωση ιστ΄, και όπως τελικά τροποποιήθηκε
και ισχύει (ΦΕΚ 6578/15−7−2011 τ. ΑΕ και ΕΠΕ).
3. Την 180/29−9−2010 απόφαση Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ
1643/Β΄/14−10−2010), με την οποία εγκρίθηκε ο «Κανονι−
σμός και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη
του ΟΛΠ ΑΕ», καθώς και τις αποφάσεις Δ.Σ. Ο.Λ.Π. Α.Ε. με
αριθμ. 77/28−3−2011(ΦΕΚ 853/Β/16−5−2011) και 99/10−7−2014
(ΦΕΚ 2380/Β/5−9−2014), που διαμόρφωσαν τη σημερινή
μορφή του «Κανονισμού και Τιμολόγια στη Ναυπηγοε−
πισκευαστική Ζώνη του ΟΛΠ ΑΕ».
4. Την 43049/21−11−2014 πρόταση της Διεύθυνσης Δι−
οίκησης.
5. Την 156/28−11−2014 απόφαση του Συμβουλίου Διεύ−
θυνσης.
6. Τη σύμφωνη, με την υπηρεσιακή πρόταση, εισήγηση
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεώργιου
Ανωμερίτη.
7. Τη σχετική με το θέμα συζήτηση, αποφάσισε ομό−
φωνα:
Α. Την διαγραφή της παραγράφου 6 και την αναρίθ−
μηση της ακόλουθης παραγράφου 7 σε 6, του άρθρου
4, του «Κανονισμού και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευ−
αστικη Ζώνη του ΟΛΠ ΑΕ».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ
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Αριθμ. απόφ. 159/28.11.2014
(10)
Μείωση τελών αποβλήτων πλοίων για διερχόμενα
πλοία στο θαλάσσιο αγκυροβόλιο Πειραιά.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις που ισχύουν για τον ΟΛΠ ΑΕ, του δεύ−
τερου άρθρου παρ. 6 και 7 του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40/
01−03−1999 τ. Α΄).
2. Το Καταστατικό του ΟΛΠ ΑΕ, το οποίο αρχικά ενσω−
ματώθηκε στο άρθρο τρίτο (άρθρο δώδεκα παρ. 2 περ.
ιθ), του Ν. 2688/1999 (ΦΕΚ 40/1−3−1999 τ. Α΄), όπως τελικά
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από την Γενική Συνέ−
λευση των μετόχων της Εταιρείας της 28ης Ιουνίου 2013,
εγκρίθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 4992/9−8−2013 τ. ΑΕ και Ε.Π.Ε.).
3. Την 43234/24−11−2014 πρόταση της Διεύθυνσης Εξυ−
πηρέτησης Πλοίων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο
τμήμα του παρόντος Πρακτικού.
4. Τη σύμφωνη με την υπηρεσιακή πρόταση, εισήγηση
του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου Γεώργιου
Ανωμερίτη.
5. Τη σχετική με το θέμα συζήτηση.
6. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δημοσίου
και του ΟΛΠ ΑΕ, αποφάσισε ομόφωνα:
7. Α. Την μείωση των τελών για τα διερχόμενα πλοία
(in transit) στη ράδα κατά 70% του ισχύοντος τιμολογίου
τελών στερεών και υγρών καταλοίπων.
Β. Την αναμόρφωση των ισχυόντων τιμολογίων υγρών
και στερεών καταλοίπων και δημοσίευση τους σε ΦΕΚ.
Γ. Την έναρξη ισχύος των νέων χρεώσεων από δημο−
σίευσής τους σε ΦΕΚ.
Δ. Την επικύρωση αυθημερόν της απόφασης για το
θέμα αυτό.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(11)
Στο ΦΕΚ Β΄ 3531/30.12.2014 που δημοσιεύθηκε η αριθ.
ΔΝΣγ/οικ.77131/ΦΝ493.4/24.12.2014 απόφαση του Υπουρ−
γού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Τροποποίηση
της απόφασης των αποφαινομένων και γνωμοδοτού−
ντων οργάνων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του
Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατά
την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συ−
ναφών υπηρεσιών» στη σελίδα 40761, στην παράγραφο 2
διορθώνεται:
το εσφαλμένο «Η παράγραφος 3»
στο ορθό «Η παράγραφος 2».
(Από το Υπουργείο Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων)
F
(12)
Στην αριθ. 20147749/2014 πράξη του Πρύτανη του Πα−
νεπιστημίου Πειραιώς, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3574/
τ. Β΄/31.12.2014, στη σελίδα 41095, γίνεται η εξής διόρ−
θωση:
από το εσφαλμένο: «Brunei University»
στο ορθό: «Brunel University»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
F
(13)
Στην αριθ. 20147753/2014 πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πειραιώς, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
3514/ τ. Β΄/29.12.2014, στη σελίδα 40585, γίνεται η εξής
διόρθωση:
από το εσφαλμένο: «ΦΕΚ 907/τ. Β΄/Η−4−2014»
στο ορθό: «ΦΕΚ 907/τ. Β΄/11−4−2014»
(Από το Εθνικό Τυπογραφείο)
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
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 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

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

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