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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ14/Β/9351/B1 (1)
Πρακτική άσκηση των φοιτητών του τμήματος Δασο−

λογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεω−
πονίας, Δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. του άρθρου 25 του Ν. 1474/1984 «Τροποποίηση του 

Ιδρυτικού Νόμου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά−
δας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 128),

2. του άρθρου 22 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α΄ 247) «Περί 
Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κρά−
τους και άλλες διατάξεις» και των άρθρων 20 και 77 
του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 143),

3. της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 
«Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 56), όπως τροποποιήθηκε από την 
παρ. 4 του άρθρου 11 του Ν. 2327/1995 «Εθνικό Συμβούλιο 
Παιδείας, ρυθμίσεις θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκ−
παίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 156),

4. της παραγράφου 4 του άρθρου 71 του Ν. 1566/1985 
«Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο−
βάθμιας Εκπαίδευσης» (Α΄ 167),

5. του άρθρου 10 του Ν. 2217/1994 (Α΄ 83),
6. του άρθρου 13 του Ν. 2640/1998 «Δευτεροβάθμια 

τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση και άλλες δια−
τάξεις» (Α΄ 206),

7. της παραγράφου 10 του άρθρου 15 του Ν. 3232/2004 
«Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» 
(Α΄48),

8. του αρ. 40 του Ν. 849/1978 (Α΄ 232) όπως συμπλη−
ρώθηκε με το αρ. 8 του Ν. 2129/1993 (Α΄ 57),

9. του αρ. 32 του Ν. 4009/2011 (Α΄ 195) «Δομή, λειτουρ−
γία και διεθνοποίηση των Α.Ε.Ι.»,

10. το Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες» (Α΄ 194),

11. 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 Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού 
σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και 
σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» 
(Α΄ 152),

12. του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα {Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98)}

13. του άρθρου 2 του Π.δ. 352/1991 (Α΄ 124),
14. της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ του άρθρου 6 του 

Π.δ. 189/2009 (Α΄ 221),
15. το Π.δ. 175/2014 «Διορισμός Υπουργού Εσωτερικών» 

(Α΄ 278),
16. την αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−

πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπλη−
ρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» 
(Β΄ 2105),

17. την αριθμ. 27786/305/16−03−1987 κοινή υπουργική 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων και Γεωργίας (ΦΕΚ Β΄ 213),
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18. το απόσπασμα στο αρ. 2881/8−2−2014 πρακτικό συ−
νεδρίασης της Συγκλήτου, 

το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ−
τής προκαλείται δαπάνη ύψους είκοσι εννέα χιλιάδων 
διακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι πέντε 
λεπτών (29.244,25 €), η οποία θα βαρύνει τον Τακτικό 
Προϋπολογισμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ−
σαλονίκης οικονομικού έτους 2014 και συγκεκριμένα 
τους ΚΑΕ 4121. ΔΓ.05.Α και 0551, στους οποίους έχουν 
προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις, σύμφωνα με το αρ. 
πρωτ. 8787/7−11−2014 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικής Διαχείρισης του Αριστοτελείου Πανεπιστη−
μίου Θεσσαλονίκης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα 
τετρακοσίων είκοσι πέντε (425) φοιτητών του Τμή−
ματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της 
Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά 
τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2014 η οποία θα 
έχει διάρκεια ενός πλήρους μηνός, ως εξής:

− Ενενήντα πέντε (95) φοιτητές του 4ου εξαμήνου στο 
πανεπιστημιακό δάσος στον Ταξιάρχη. 

− Εκατό (100) φοιτητές του 6ου εξαμήνου στο πανε−
πιστημιακό δάσος στο Περτούλι.

− Εκατόν δέκα πέντε (115) φοιτητές του 8ου εξαμήνου 
στο πανεπιστημιακό δάσος στο Περτούλι.

− Εκατόν δέκα πέντε (115) φοιτητές του 8ου εξαμήνου 
σε Δασαρχεία. 

Το σύνολο της αποζημίωσης ανέρχεται στο ύψος των 
είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα επτά 
ευρώ και πενήντα λεπτών (24.947,50 €)(425 φοιτητές x 
58,70 x 1 μήνα) για όλους τους φοιτητές.

2. Η εργοδοτική εισφορά 1% για την ασφάλιση των 
τετρακοσίων είκοσι πέντε (425) φοιτητών προκαλεί δα−
πάνη τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ενενήντα έξι ευρώ 
και εβδομήντα πέντε λεπτών (4.296,75 €).

3. Ο φορέας που θα καταβάλει την αποζημίωση (αμοι−
βή) και τα ασφάλιστρα των παραπάνω φοιτητών είναι το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον προϋ−
πολογισμό του οποίου έχουν προβλεφθεί οι αντίστοιχες 
πιστώσεις νια το οικ. έτος 2014. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Ιανουαρίου 2015 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

 ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

F
Αριθμ. Φ.151/9356/Α5 (2)
Ισχύς των κυρωμένων πινάκων εισαγομένων στις Σχο−

λές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις 
Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την κα−
τηγορία των αθλητών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 2525/1997 

«Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τρι−
τοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 188). 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 και της παρ. 10 του 
άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, διασφά−
λιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των 
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.» (ΦΕΚ Α΄ 195).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999 «Ερασι−
τεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες δια−
τάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 121), όπως ίσχυε έως την αντικατάστασή 
του με την παρ. 8 του άρθρου 18 του Ν. 3708/2008 (ΦΕΚ 
Α΄ 210) και εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 12 περ. α’ του άρθρου 18 Ν. 3708/2008, όπως αυτή 
αντικαταστάθηκε με την παρ. Γ περ. 2 του άρθρου 45 
του Ν. 3773/2009 (ΦΕΚ Α΄ 120) και συμπληρώθηκε με την 
παρ. 3 περ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ Α΄8).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999, 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 
του Ν. 3708/2008 και εν συνεχεία τροποποιήθηκε με τις 
παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του Ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄ 
29), την παρ. Γ περ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 3773/2009, 
το άρθρο 53 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ Α΄ 35) και τις παρ. 1 
έως 6 του άρθρου 38 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 
του Ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 
του άρθρου 26 του Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254), και της 
παρ. 2 του άρθρου 26 του Ν. 4210/2013. 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Ν. 3848/2010 «Ανα−
βάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κα−
νόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην Εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 71).

6. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του 
Ν. 2909/2001 «Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τρι−
τοβάθμια εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 90).

7. Τις διατάξεις του Ν. 3748/2009 «Πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου 
Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις.».

8. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του 
Ν. 4186/2013 «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκ−
παίδευσης και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄ 193), όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 52 του Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 118).

9. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ253/28934/Β6/21−03−2006 
υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση των κατόχων απο−
λυτηρίου Ενιαίου Λυκείου ή άλλου τύπου Λυκείου στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ Β΄ 391/30−03−2006).

10. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/22071/Β6/26−02−2009 
υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση κατόχων απολυτη−
ρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) − Ομάδα Α στα 
Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΤΕΙ), 
στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής 
Εκπ/σης (ΑΣΠΑΙΤΕ), στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής 
Εκπ/σης (ΑΣΤΕ), στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 
(ΑΕΝ), στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματι−
κών και Σχολές Αστυφυλάκων.» (ΦΕΚ Β΄ 373/03−03−2009).

11. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ253/27456/Β6/11−03−2009 
υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση των κατόχων απο−
λυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) ΟΜΑΔΑΣ Β΄ 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 493/18−03−2009).

12. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/110270/Β6/15−07−2014 
υπουργικής απόφασης «Εισαγωγή αθλητών με αγωνι−
στικές διακρίσεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 
Β΄ 1920/16−07−2014). 
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13. Τις διατάξεις της με αριθμ. Φ.151/31559/Β6/19−03−2009 
κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση επιτροπής επι−
λογής αθλητών για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκ−
παίδευση.» (ΦΕΚ Β΄ 544/24−03−2009), όπως τροποποιή−
θηκε και συμπληρώθηκε με τη με αριθμ. Φ.151/41772/
Β6/11−04−2012 όμοια (ΦΕΚ Β΄ 1291/11−04−2012).

14. Το Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134/10−06−2014), 
αποφασίζουμε:

Οι πίνακες των εισαγομένων σε Σχολές, Τμήματα και 
Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστη−
μίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2014−2015, που αφορούν 
την κατηγορία διακεκριμένων αθλητών, οι οποίοι έχουν 
λάβει επιπλέον μοριοδότηση με το Ν. 2725/1999 και 
έχουν κυρωθεί από τον Υπουργό Παιδείας και Θρη−
σκευμάτων, διατηρούνται σε ισχύ ανεξάρτητα από την 
έκδοση αποφάσεων του Υφυπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού οι οποίες ανακάλεσαν την εγγραφή των 
παραπάνω προσώπων στον ειδικό πίνακα διακρινομένων 
αθλητών του άρθρου 34 του Ν. 2725/1999. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Μαρούσι, 20 Ιανουαρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ 

F
Αριθμ. οικ. 100079 (3)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινής υπουρ−

γικής απόφασης «Καθορισμός Ποιοτικών Περιβαλλο−
ντικών Προτύπων στον ποταμό Ασωπό και Οριακών 
Τιμών Εκπομπών υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
στη λεκάνη απορροής του Ασωπού (Β΄ 749)» και συ−
ναφείς διατάξεις. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 1739/1987 (Α΄ 201) «Διαχείριση των υδατικών 

πόρων και άλλες διατάξεις».
2. Το Ν. 1650/1986 (Α΄160) «Για την προστασία του 

περιβάλλοντος», όπως έχει τροποποιηθεί από τους 
Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ Α΄ 91), 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) και 
4042/2012 (ΦΕΚ Α΄ 24) και ισχύει.

3. Το Ν. 3199/2003 (Α΄ 280) «Προστασία και διαχείριση 
των υδάτων – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000».

4. Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α΄ 209) «Περιβαλλοντική αδει−
οδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέ−
των σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισο−
ζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Περιβάλλοντος», όπως τροποποιημένος ισχύει.

5. Το Ν. 4042/2012 (Α΄ 24) «Ποινική προστασία του πε−
ριβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − 
Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρ−
μόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής».

6. Το Π.δ. 51/2007 (Α΄ 54) «Καθορισμός μέτρων και 
διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και δια−
χείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, ‘για την θέσπιση πλαισίου κοι−
νοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων’ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000».

7. Την 36060/1155/Ε103/2013 (Β΄ 1450) κοινή Υπουργική 
απόφαση «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και 
δια δικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον 
έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομη−
χανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών 
εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της 
ρύπανσης) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010».

8. Την 50388/2704/Ε103/2003 (Β΄ 1866) κοινή Υπουργική 
απόφαση Τροποποίηση και συμπλήρωση της Π.Υ.Σ. 2/ 
01−02−2001 (Α΄15) «Καθορισμός των κατευθυντήριων και 
οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κα−
τάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 
4ης Μαΐου 1976 (Α΄ 15)», όπως ισχύει.

9. Την Η.Π. 51354/2641/Ε103/2010 (Β΄ 1909) κοινή Υπουρ−
γική απόφαση «Καθορισμός Προτύπων Ποιότητας Πε−
ριβάλλοντος (ΠΠΠ) για τις συγκεντρώσεις ορισμένων 
ρύπων και ουσιών προτεραιότητας στα επιφανειακά 
ύδατα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδη−
γίας 2008/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 ‘σχετικά 
με Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΠΠΠ) στον 
τομέα της πολιτικής των υδάτων και σχετικά με την 
τροποποίηση και μετέπειτα κατάργηση των οδηγιών 
του Συμβου λίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 
84/491/ΕΟΚ και 86/280/ΕΟΚ και την τροποποίηση της 
οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου’, καθώς και για τις συγκεντρώσεις 
ειδικών ρύπων στα εσωτερικά επιφανειακά ύδατα και 
άλλες διατάξεις».

10. Την 39626/2208/E130/ 2009 (Β΄ 2075) κοινή Υπουρ−
γική απόφαση «Kαθορισμός μέτρων για την προστασία 
των υπόγειων νερών από την ρύπανση και την υπο−
βάθμιση, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 
2006/118/ ΕΚ ‘σχετικά με την προστασία των υπόγειων 
υδάτων από την ρύπανση και την υποβάθμιση’, του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης 
Δεκεμβρίου 2006».

11. Την οικ.1811/2011 (Β΄ 3322) Υπουργική απόφαση «Ορι−
σμός ανώτερων αποδεκτών τιμών για τη συγκέντρωση 
συγκεκριμένων ρύπων, ομάδων ρύπων ή δεικτών ρύπαν−
σης σε υπόγεια ύδατα, σε εφαρμογή της παραγράφου 2 
του Άρθρου 3 της υπ’ αριθμ.: 39626/2208/Ε130/2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης (Β΄ 2075), όπως εκάστοτε ισχύει»

12. Την 46399/1352/1986 (ΦΕΚ Β΄ 438) κοινή Υπουργική 
απόφαση «Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών 
νερών που προορίζονται για: «πόσιμα», «κολύμβηση», 
«διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και 
αλιεία οστρακοειδών», μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα 
δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών 
που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
75/440/ΕΟΚ, 76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ και 
79/869/ΕΟΚ».
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13. Την 145116/2011 Β΄ 354) κοινή Υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επα−
ναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων 
και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

14. Την Υιβ 2000 Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων ιδρύ−
σεων και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστά−
σεων» (ΦΕΚ Β΄ 343 /4−5−1995).

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργα−
να, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του 
Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

16. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.δ. 189/2009 «Κα−
θορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (Α΄ 221).

17. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.δ. 24/2010 
«Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και 
τροποποίηση του Π.δ. 189/2009» (Α΄ 56).

18. Το Π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α΄ 141), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Το Π.δ. 46/2014 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ−
γών» (ΦΕΚ Α΄ 79).

20. Την υπ’ αριθμ. Υ521/2014 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτού 
Υπουργού ΠΕΚΑ Νικολάου Ταγαρά» (Β΄ 2971/04−11−2014).

21. Π.δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).

22. Το Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/2014) «Οργανισμός 
Υπουργείου Υγείας, όπως ισχύει.

23. Τους Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197/Α΄/2003) για την οργά−
νωση και εκσυγχρονισμό των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγεί−
ας και Ν. 3370/2005 (ΦΕΚ 176/Α΄) για την οργάνωση και 
λειτουργία των Υπηρεσιών Δημ. Υγείας, όπως ισχύουν.

24. Την αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού των διατάξεων 
της κοινής υπουργικής απόφασης 20488/2010 σε συν−
δυασμό και με τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

25. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Η υπ’ αριθμ. 20488/2010 κοινή Υπουργική απόφαση «Κα−
θορισμός Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προτύπων στον 
ποταμό Ασωπό και Οριακών Τιμών Εκπομπών υγρών 
βιομηχανικών αποβλήτων στη λεκάνη απορροής του 
Ασωπού» (Β΄ 749) τροποποιείται ως ακολούθως: 

1. Τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 1 αντικαθίστανται 
ως εξής:

«Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προστασία, 
η αναβάθμιση και η αποκατάσταση της καλής κατάστα−
σης, οικολογικής και χημικής, των υδάτων του ποταμού 
Ασωπού, των παραποτάμων και ρεμάτων που βρίσκο−
νται στην περιοχή της λεκάνης του Ασωπού καθώς 
και των υπόγειων υδατικών συστημάτων της περιοχής. 
Το πεδίο εφαρμογής της παρούσας καθορίζεται στον 
χάρτη που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ. 

Ο σκοπός της παρούσας απόφασης επιτυγχάνεται 
μέσω του καθορισμού Ποιοτικών Περιβαλλοντικών Προ−
τύπων και Οριακών Τιμών Εκπομπών των υγρών βιομη−

χανικών αποβλήτων, βιομηχανικών και λοιπών δραστη−
ριοτήτων που βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής 
του χάρτη που επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ και 
διαθέτουν τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής τους 
διαδικασίας στο έδαφος ή στα εσωτερικά επιφανεια−
κά ύδατα. Δραστηριότητες που ασκούνται σε γήπεδο, 
τμήμα του οποίου βρίσκεται εντός των ορίων του χάρ−
τη του Παραρτήματος Γ, εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης. Λαμβάνονται υπόψη:»… 

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Θεσπίζονται Οριακές Τιμές Εκπομπών για τις ουσίες 
προτεραιότητας και ορισμένους άλλους ρύπους (Πα−
ράρτημα Β, Πίνακας 4), καθώς και για λοιπές ουσίες 
και φυσικοχημικές παραμέτρους (Παράρτημα Β, Πίνακες 
5−6) που αφορούν στα υγρά απόβλητα που προέρχο−
νται από βιομηχανικές και λοιπές δραστηριότητες που 
βρίσκονται εντός των ορίων της περιοχής του χάρτη 
του Παραρτήματος Γ και διαθέτουν τα επεξεργασμένα 
υγρά απόβλητα της παραγωγικής τους διαδικασίας στο 
έδαφος ή σε εσωτερικά επιφανειακά ύδατα (ποταμός 
Ασωπός, παραπόταμοι, ρέματα).» 

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι Οριακές τιμές Εκπομπών του Παραρτήματος Β 

αποτελούν μέγιστες τιμές τις οποίες θα πρέπει να ικα−
νοποιούν σε κάθε περίπτωση τα υγρά απόβλητα της 
παραγωγικής διαδικασίας των βιομηχανικών και λοιπών 
δραστηριοτήτων που βρίσκονται εντός των ορίων της 
περιοχής του χάρτη του Παραρτήματος Γ και διαθέτουν 
τα υγρά απόβλητα της παραγωγικής τους διαδικασίας 
στο έδαφος ή σε εσωτερικά επιφανειακά ύδατα. Ειδικά 
και μόνο για την περίπτωση διάθεσης στο έδαφος επε−
ξεργασμένων υγρών αποβλήτων πτηνο−κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων ο υπολογισμός των ορίων του οργα−
νικού φορτίου και των ολικών αιωρούμενων στερεών 
μπορεί κατ’ εξαίρεση να γίνεται εφαρμόζοντας είτε τη 
μέγιστη τιμή συγκέντρωσης είτε την ελάχιστη εκατο−
στιαία μείωση των παραμέτρων σύμφωνα με τον πιν.1 
της κοινής υπουργικής απόφασης 5673/400/1997 (ΦΕΚ Β΄ 
192). Στις περιπτώσεις που, λόγω του υψηλού οργανικού 
φορτίου, επιλέγεται η ελάχιστη εκατοστιαία μείωση, οι 
μέγιστες συγκεντρώσεις BOD5, COD και ολικών στερεών 
δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν τις 
τιμές που προβλέπονται στο άρθρο 7 της Υ1β/2000/1995 
(ΦΕΚ Β΄ 343). Στη σχετική μελέτη θα πρέπει να τεκμη−
ριώνεται η μη κατείσδυση αποβλήτων στον υπόγειο 
υδροφορέα και να προβλέπεται εναλλακτικός τρόπος 
διάθεσης για τις περιπτώσεις που οι ποσότητες των 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων πλεονάζουν των 
αναγκών των φυτών (π.χ. βροχοπτώσεις, χειμώνας) ή 
για τις περιπτώσεις δυσλειτουργίας του συστήματος 
επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, καθώς η άμεση ή έμ−
μεση διοχέτευσή τους στον υπόγειο υδροφορέα απα−
γορεύεται.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Ο έλεγχος των οριακών τιμών εκπομπών θα πραγ−
ματοποιείται στο τελικό φρεάτιο εξόδου των υγρών 
αποβλήτων των βιομηχανικών και λοιπών δραστηριο−
τήτων. Οι παράμετροι, η συχνότητα παρακολούθησης 
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(π.χ. ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα μηνιαίως) και η 
μεθοδολογία λήψης του αντιπροσωπευτικού δείγμα−
τος πρέπει να καθορίζονται στην Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπων Περιβαλλοντικών 
Δεσμεύσεων της κάθε δραστηριότητας, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των 
αποβλήτων, τη διακύμανση της παροχής, τις ώρες λει−
τουργίας της εγκατάστασης, κ.λπ. 

Η μεθοδολογία λήψης του αντιπροσωπευτικού δείγ−
ματος (π.χ. 6 στιγμιαία δείγματα λαμβανόμενα ανά 
ώρα, κ.λπ.) θα πρέπει να διασφαλίζει την αντιπροσω−
πευτικότητα του δείγματος ώστε να είναι δυνατή η 
σύγκριση με τα όρια συμμόρφωσης είτε σε τακτικούς 
εσωτερικούς ελέγχους είτε στις περιπτώσεις εξωτε−
ρικών επιθεωρήσεων. 

Σε κάθε περίπτωση θα τηρούνται τα πρότυπα δειγ−
ματοληψίας κατά ISO/ΕΛΟΤ.» 

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως 
εξής:

«Αν τα αποβαλλόμενα υγρά απόβλητα που περιέχουν 
τους ρύπους του Παραρτήματος Β υφίστανται επεξερ−
γασία έξω από τη βιομηχανική εγκατάσταση, σε κεντρι−
κή εγκατάσταση επεξεργασίας, οι οριακές τιμές εκπο−
μπής στο φρεάτιο εξόδου των υγρών αποβλήτων της 
δραστηριότητας θα καθορίζονται στην Περιβαλλοντική 
Αδειοδότηση της δραστηριότητας (Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές 
Δεσμεύσεις) στην οποία θα προβλέπεται η διοχέτευση 
των υγρών αποβλήτων στην κεντρική μονάδα επεξερ−
γασίας.»

6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 7αντικαθίστανται ως 
εξής:

Μετά το πέρας του προβλεπόμενου στη νέα ή αναθε−
ωρημένη περιβαλλοντική αδειοδότηση χρονικού διαστή−
ματος υλοποίησης η αδειοδοτούσα αρχή ή/και το Σώμα 
Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και 
Μεταλλείων (Γραφείο Οινοφύτων Στερεάς Ελλάδος του 
Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος) θα προβαίνει 
σε αυτοψία για τη διαπίστωση της εγκατάστασης της 
σχετικής τεχνολογίας και της λήψης και ορθής εφαρ−
μογής των προβλεπόμενων μέτρων. 

7. Ο πίνακας 6 του Παραρτήματος Β τροποποιείται 
ως εξής:

Πίνακας 6: Οριακές Τιμές Εκπομπών 
λοιπών φυσικοχημικών παραμέτρων

Α/Α Παράμετρος Μονάδες
Οριακές 
Τιμές 

Εκπομπών
109 pH 6,5−8,5
110 Διαλυμένο Οξυγόνο mg/l 4****
111 BOD5 mg/l 25
112 Ολικός Φώσφορος mg/l 5

113 Ολικό Αμμωνιακό 
Άζωτο mgΝΗ4−Ν/l 4

114 Ελεύθερη Αμμωνία mgΝΗ3/l 0,2
115 Νιτρώδη mgNO2/l 0,5
116 Νιτρικά mgNO3−N/l 11
117 Φθοριούχα mg/l 6
118 Θερμοκρασία οC 28

119 Χρώμα
Να μην είναι 

ορατό σε 
διάλυση 1:10

120 Χλωριόντα mg/l 500

121 Ολικό υπολειμματικό 
χλώριο mg/l 0,25

122 Ολικά αιωρούμενα 
στερεά mg/l 25

123 TDS mg/l 1500
124 COD mg/l 125
125 Ολικό Άζωτο mg/l 15
126 Θειούχα mg/l 2
127 Θειώδη mg/l 0,5
128 Θειικά mg/l 750
129 Λίπη και έλαια mg/l 15

130 Ορυκτέλαια − 
Υδρογονάνθρακες mg/l 10

131 Απορρυπαντικά 
(MBAS ως LAS) mg/l 2

**** ελάχιστη οριακή τιμή
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8. Στο τέλος του Παραρτήματος Β προστίθεται Παράρτημα Γ ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΟΡΩΝ 

ΚΑΙ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ (ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΥΑ) 

 

Τα σχετικά γεωχωρικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο του ΥΠΕΚΑ www.ypeka.gr.

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 15 της κοινής υπουργικής απόφασης 
145116/2011 (Β΄ 354) όπως έχει τροποποιηθεί από την κοι−
νή υπουργική απόφαση 191002/2013 (Β΄ 2220) και ισχύει 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015 οφείλουν να συμ−
μορφωθούν με τις απαιτήσεις, τους όρους και τους 
περιορισμούς της παρούσας απόφασης:

α) οι χρήστες ή φορείς διαχείρισης οι οποίοι κατά 
την έναρξη ισχύος της απόφασης επαναχρησιμοποιούν 
επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, με ανανέωση ή τροπο−
ποίηση της υφιστάμενης σχετικής άδειας,

β) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις ή δραστηριότητες 
(επεξεργασίας) παροχής και επαναχρησιμοποίησης 
επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων με αναθεώρηση/
τροποποίηση της ΑΕΠΟ ή επανεξέταση των ΠΠΔ, 

όταν οι απαιτήσεις, οι όροι και οι περιορισμοί της 
παρούσας δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη αδειο−
δότησή τους.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 9 της 
κοινής υπουργικής απόφασης 145116/2011 (Β΄ 354) όπως 
έχει τροποποιηθεί από την κοινή υπουργική απόφαση 
191002/2013 (Β΄ 2220) και ισχύει προστίθεται εδάφιο ως 
εξής:

«Ο φορέας παροχής ανακτημένου νερού υποβάλλει τη 
σχετική μελέτη επαναχρησιμοποίησης στην αρμόδια για 
την χορήγηση των ΠΠΔ αδειοδοτούσα αρχή η οποία την 
αποστέλλει για γνωμοδότηση στη Διεύθυνση Υδάτων της 
οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης προκειμένου να γνω−
μοδοτήσει για την προτεινόμενη επαναχρησιμοποίηση.»

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

 ΥΓΕΙΑΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ
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Αριθμ. 1746 (4)
Καθορισμός των προδιαγραφών για τις υπηρεσίες του 

άρθρου 25 του Ν. 4276/2014 (ΦΕΚ 155/30−07−2014), 
των τεχνικών, λειτουργικών και ειδικών προδιαγρα−
φών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επι−
χειρήσεων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄/98).

2. Τον Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ−
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» (Α΄/112).

3. Τον Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου 
Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (Α΄/187).

4. Το Π.δ. 85/2012 (Α΄/141) «ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

5. Το Π.δ. 86/2012 (A΄/141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Το άρθρο 4 του Π.δ. 98/2012 (Α΄/160) «Τροποποίηση 
του Π.δ. 85/2012 (Α΄/141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

7. Το Π.δ. 112/2014 (Α΄/179) «Οργανισμός Υπουργείου 
Τουρισμού».

8. Το άρθρο 25 του Ν. 4276/2014 (Α΄/155), «Απλούστευση δια−
δικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστι−
κών δομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».

9. Την με αριθμ. 21185/13−10−2014 (Β΄/2840) Απόφαση 
Υπουργού Τουρισμού «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύ−
στημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουρ−
γικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων 
δωματίων − διαμερισμάτων».

10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 

Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για τις 
προσφερόμενες −στις οινοποιητικές/οινοπαραγωγικές 
εγκαταστάσεις− υπηρεσίες υποδοχής και ξενάγησης 
ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Μεμονωμένα ή συνδυαστικά, χώρος επισκεπτών, 
αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, χώρος γευσιγνωσίας δια−
μορφωμένος για γευστική δοκιμή, χώρος τοποθέτησης, 
παρουσίασης και πώλησης προϊόντων.

β) Ειδικότερα ο χώρος γευσιγνωσίας είναι κατ’ ελά−
χιστο εξοπλισμένος με:

− ποτήρια γευσιγνωσίας (γυάλινα, κολωνάτα, ανεξαρ−
τήτως διαστάσεων)

− πτυελοδοχεία
− ψυγεία ή/και συντηρητές που διασφαλίζουν την 

απαιτούμενη θερμοκρασία των κρασιών (θερμοκρασία 
σερβιρίσματος).

γ) Σήμανση (πινακίδα) στην είσοδο του οινοποιείου με 
χρηστικές πληροφορίες που αφορούν κατ’ ελάχιστο τις 
ώρες λειτουργίας και ημέρες επίσκεψης του οινοποιείου 
και τηλέφωνα επικοινωνίας.

δ) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο του χώρου υποδο−
χής τιμοκαταλόγου οίνων και κόστους (αν υπάρχει) της 
γευστικής δοκιμής.

ε) Ανάρτηση σε εμφανές σημείο του χώρου υποδοχής 
τιμοκαταλόγου λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών.

στ) Υποχρεωτική γνωστοποίηση −με κάθε πρόσφορο 
τρόπο και ειδικότερα με σήμανση και με διαδικτυακή ή 
τηλεφωνική ή έντυπη ενημέρωση− για την δυνατότητα του 
οινοποιείου να δεχθεί την επίσκεψη και φιλοξενία ΑΜΕΑ.

ζ) Ευδιάκριτη σήμανση των εσωτερικών και εξωτε−
ρικών χώρων της οινοποιητικής ή οινοπαραγωγικής 
εγκατάστασης.

η) Τουαλέτες (WC) για άνδρες γυναίκες και τουαλέτες 
(WC) για γυναίκες.

ι) Πυρασφάλεια και ασφάλεια των χώρων. Κατ’ ελάχι−
στο πυροσβεστήρες (των οποίων ελέγχεται η ημερομη−
νία λήξης), σήμανση και περίφραξη επικίνδυνων χώρων 
και προστασία φρεατίων.

ια) Ορισμός υπευθύνου για την υποδοχή και ξενάγηση 
των επισκεπτών.

ιβ) Τοποθέτηση του «Σήματος Επισκέψιμου Οινοποι−
είου» στην είσοδο της εγκατάστασης της παραγράφου 
3 του άρθρου 25 του Ν. 4276/2014.

Άρθρο 2

Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές για 
τα −εντός οινοποιητικών/ οινοπαραγωγικών εγκαταστά−
σεων− ιδρυόμενα μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα 
και χώρους εστίασης ορίζονται οι ακόλουθες:

α) Σε ό,τι αφορά τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμά−
τια − διαμερίσματα της παρ. 2 υποπαρ. β στοιχείο γγ του 
άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, οι τεχνικές και λειτουργικές 
τους προδιαγραφές ορίζονται λεπτομερώς στην με αριθμ. 
21185/13−10−2014 απόφαση Υπουργού Τουρισμού (Β΄/2840).

β) Σε ό,τι αφορά τα αυτοεξυπηρετούμενα καταλύ−
ματα − τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες της παρ. 2 
υποπαρ. β στοιχείο ββ του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014 
οι τεχνικές και λειτουργικές τους προδιαγραφές ορί−
ζονται λεπτομερώς στην με αριθμ. 27715/201 απόφαση 
Υπουργού Τουρισμού (Β΄/3118).

γ) Σε ό,τι αφορά τους −εντός οινοποιητικών/ οινοπαρα−
γωγικών εγκαταστάσεων−χώρους εστίασης (όπου αυτή 
παρέχεται) ισχύουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας που 
ορίζονται στην Υ1γ/ΓΠ/οικ.96967/2012 απόφαση Υπουρ−
γού Υγείας (Β΄/2718).

Άρθρο 3

1. Αρμόδια για την έκδοση του Σήματος Επισκέψιμου Οι−
νοποιείου είναι η Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (ΠΥΤ), 
στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται η οινοποι−
ητική/ οινοπαραγωγική εγκατάσταση για την οποία υπο−
βάλλεται η αίτηση χαρακτηρισμού της ως οινοτουριστικής.

2. Η αρμόδια ΠΥΤ εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και του συ−
νόλου των προβλεπόμενων παραστατικών/ δικαιολογη−
τικών διαπιστώνει την συνδρομή των περιγραφόμενων 
στα άρθρα 1 και 2 της απόφασης αυτής προϋποθέσεων 
και χαρακτηρίζει την εγκατάσταση ως οινοτουριστική 
χορηγώντας ταυτόχρονα και το Σήμα Επισκέψιμου Οι−
νοποιείου ή σχετική βεβαίωση.

Άρθρο 4

Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ή η σχετική βεβαίωση 
ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσης του. 
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Κατά την λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υπο−
βάλλει στην αρμόδια ΠΥΤ αίτηση ανανέωσης του σή−
ματος συνοδευόμενη από όσα από τα προβλεπόμενα 
παραστατικά/ δικαιολογητικά χρήζουν ανανέωσης.  
  Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια ΠΥΤ προβαίνει στην 
ανανέωση του Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου ή της 
σχετικής βεβαίωσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2015 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
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 ΑΔΑ: 

          
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:  Σέβη Μακροπούλου
Τηλ.: 210 3736142
email:  makropoulou_s@mintour.gr

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα,  30.07.2018
Α. Π. :  13143

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ.  1746/21.01.2015  (Β’  135)  Κ.Υ.Α  των  Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουρισμού «Καθορισμός των προδιαγραφών για
τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν.4276/2014 (Α’ 155), των τεχνικών, λειτουργικών και
ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων».   

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις
1. Της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4276/2014 «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας

τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και
άλλες διατάξεις» (Α’ 155).

2. Του  ν.3270/2004  «Αρμοδιότητες  Υπουργείου  Τουριστικής  Ανάπτυξης  και  θέματα
τουρισμού» (Α΄ 187).

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

4.  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).

5. Του π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α´ 157).
6. Του  π.δ.  123/2017  «Ανασύσταση  και  μετονομασία  του  Υπουργείου  Διοικητικής

Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης,  ανασύσταση  του  Υπουργείου
Τουρισμού,  σύσταση  Υπουργείου  Μεταναστευτικής  Πολιτικής  και  Υπουργείου
Ψηφιακής  Πολιτικής,  Τηλεπικοινωνιών  και  Ενημέρωσης,  μετονομασία  Υπουργείων
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α′ 208).

ΑΔΑ: 7Ζ64465ΧΘΟ-ΡΒ2



 ΑΔΑ: 

7. Του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»
(Α′ 210).

8. Του  π.δ  70/2015  «Ανασύσταση  των  Υπουργείων  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων … Μεταφορά
Γενικής  Γραμματείας  Βιομηχανίας  στο  Υπουργείο  Οικονομίας,  Ανάπτυξης  και
Τουρισμού» (Α’ 114).

9. Του π.δ 73/2015 “Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών”(Α’ 116), διόρθ. σφαλμ. (Α΄ 21).

10. Της  υπ’  αριθμ.  385951/31.08.2000  (Β’  1180)  Υπουργικής  Απόφασης του  Υπουργού
Γεωργίας «Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων
του  Κανονισμού  (ΕΚ)  αριθ.1493/1999  που  αναφέρονται  στη  διαφήμιση  των
αμπελοοινικών προϊόντων».

11. Της υπ’ αριθμ.  1746/21.01.2015 (Β’ 135) κ.υ.α των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων  και  Τουρισμού  «Καθορισμός  των  προδιαγραφών  για  τις  υπηρεσίες  του
άρθρου  25  του  Ν.4276/2014  (Α’  155),  των  τεχνικών,  λειτουργικών  και  ειδικών
προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων».

12. Το γεγονός  ότι  από τις  διατάξεις  της  απόφασης αυτής δεν  προκαλείται  δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 12834/24.07.2018
εισήγηση  της  Προϊσταμένης  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Οικονομικών  και  Διοικητικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την  τροποποίηση  της  υπ’  αριθμ.  1746/21.01.2015  (Β’  135)  Κ.Υ.Α  των  Υπουργών
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Τουρισμού «Καθορισμός των προδιαγραφών για
τις υπηρεσίες του άρθρου 25 του Ν.4276/2014 (Α’ 155), των τεχνικών, λειτουργικών και
ειδικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των οινοτουριστικών επιχειρήσεων», ως
εξής:

1. Το στοιχείο (η) του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«η)  Τουαλέτες  (WC)  για  άνδρες  (ανδρικές)  και  γυναίκες  (γυναικείες),  καθώς  και
τουαλέτες για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)».
Η παρούσα τροποποιητική διάταξη δεν καταλαμβάνει τις υφιστάμενες οινοτουριστικές
επιχειρήσεις.

2. Τα στοιχεία (ι), (ια), (ιβ) του άρθρου 1 αναριθμούνται επί το ορθό ως εξής: (θ), (ι), (ια). 
3. Προστίθεται στοιχείο (ιβ) ως εξής: 

«ιβ) Σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση των αμπελοοινικών προϊόντων, οι επιχειρήσεις τηρούν
τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 385951/2000 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1180)». 

4. Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Διαδικασία Χορήγησης Σήματος Επισκέψιμου Οινοποιείου (Σ.Ε.Ο.)

1. Οι οινοτουριστικές επιχειρήσεις  λειτουργούν με Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου που
εκδίδεται  από  την  Περιφερειακή  Υπηρεσία  Τουρισμού  (Π.Υ.Τ.)  του  Υπουργείου
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Τουρισμού,  στην  χωρική  αρμοδιότητα  της  οποίας  βρίσκεται  η  οινοποιητική/
οινοπαραγωγική εγκατάσταση για την οποία υποβάλλεται η αίτηση χαρακτηρισμού της
ως οινοτουριστικής.

2. Για  τη  χορήγηση  του  Σήματος  Επισκέψιμου  Οινοποιείου  υποβάλλονται  τα  κάτωθι
δικαιολογητικά:
α) Αίτηση-Δήλωση η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8
του ν. 1599/1986, στην οποία αναγράφονται:
i)  τα στοιχεία του αιτούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο Αριθμός Φορολογικού
Μητρώου (ΑΦΜ) και η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) στην οποία υπάγεται.
ii) ο ορισμός του υπευθύνου για την υποδοχή και ξενάγηση των επισκεπτών. 
iii) η τήρηση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών του άρθρου 1 της παρούσης.
β)  Αντίγραφο  της  άδειας  λειτουργίας  της  εγκατάστασης  ή  έναρξη  λειτουργίας
επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 32790/392/Φ015/2017 απόφασης
(Β’1061). 
γ)  Αντίγραφο  της  δήλωσης  παραγωγής  και  κατά  περίπτωση  δήλωση
επεξεργασίας/εμπορίας αμπελοοινικών προϊόντων που υποβάλλονται στις κατά τόπους
Διευθύνσεις  Αγροτικής  Οικονομίας  και  Κτηνιατρικής  (ΔΑΟΚ)  των  Περιφερειακών
Ενοτήτων.
δ) Απόδειξη κατάθεσης παραβόλου ύψους 150 €.  Το ως άνω παράβολο κατατίθεται
υπέρ Ελληνικού Δημοσίου σε οποιαδήποτε Δ.Ο.Υ. στον Κ.Α.Ε. 3741.
Όταν  η  επιχείρηση  ασκείται  από  νομικό  πρόσωπο,  τα  ανωτέρω  δικαιολογητικά
υποβάλλονται  από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης.  Επίσης υποβάλλονται  ως
δικαιολογητικά και τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και λειτουργία
του νομικού προσώπου. 

3. Η αρμόδια Π.Υ.Τ.  εντός είκοσι  οκτώ (28)  ημερών από την ημερομηνία υποβολής της
σχετικής αίτησης και του συνόλου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών/ παραστατικών
χορηγεί  Σήμα  Επισκέψιμου  Οινοποιείου  (Σ.Ε.Ο.).  Αν  παρέλθει  άπρακτη  η  ανωτέρω
προθεσμία τεκμαίρεται η χορήγηση του Σ.Ε.Ο., σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14
του ν. 3844/2010 (Α’ 63) και ο αιτών μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την Π.Υ.Τ.. 

4. Το  Σήμα  Επισκέψιμου  Οινοποιείου  ανακαλείται  από  την  αρμόδια  Π.Υ.Τ.  σε  κάθε
περίπτωση  που  διαπιστωθεί  ότι  η  επιχείρηση  δεν  εφαρμόζει  τις  απαιτούμενες
προδιαγραφές. 

5. Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου (WINERY OPEN TO THE PUBLIC)  και  ειδικότερα η
μορφή  και  ο  τύπος  αυτού  είναι  αυτά  που  αποτυπώνονται  στο  παράρτημα  που
ακολουθεί και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης. 

6. Το Σήμα Επισκέψιμου Οινοποιείου ισχύει για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία έκδοσής
του. Κατά την λήξη της πενταετίας η επιχείρηση υποβάλλει στην αρμόδια Π.Υ.Τ. αίτηση
ανανέωσης του σήματος συνοδευόμενη από όσα από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά
χρήζουν  ανανέωσης,  και  την  απόδειξη  κατάθεσης  παραβόλου  ίσου  με  το  20%  του
αρχικού ποσού.
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7. Οποιαδήποτε  αλλαγή  στο  φυσικό  ή  νομικό  πρόσωπο  που  διαχειρίζεται  την
οινοτουριστική επιχείρηση συνεπάγεται έκδοση νέου Σ.Ε.Ο. με μόνη την υποβολή του
δικαιολογητικού  α’,  και  την  απόδειξη  κατάθεσης  παραβόλου  ίσου  με  το  20%  του
αρχικού ποσού.

8. Στο  Υπουργείο  Τουρισμού  τηρείται  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Οινοτουριστικών
Επιχειρήσεων,  όπου  καταχωρούνται  όλοι  οι  κάτοχοι  Σήματος  Επισκέψιμου
Οινοποιείου.»

5. Το άρθρο 4 καταργείται. 

Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ   

         ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ                                                             ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

    

     ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ      ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ             
       

\

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Εθνικό Τυπογραφείο (για δημοσίευση)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
4. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
5. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
6. Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ 
7. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
8. ΕΥΠΑΤΕ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΣΗΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΥ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟΥ
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