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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.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
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
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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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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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.

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 2
Φορέας έκδοσης αυτοκόλλητου νόμιμης λειτουργίας

Άρθρο 5
Κυρώσεις

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.

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.

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

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:

