
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 24001/
11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης (1449Β΄/
14-6-2013), «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχο-
λείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει.

2 Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με Εντο-
λή Αναπληρώτριας Υπουργού» στον Αναπληρω-
τή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, 
Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού), 
στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμε-
νο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτι-
κής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της 
Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού και στους 
Προϊσταμένους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστι-
κής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

3 Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου 
της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ.

4 Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων από τις ΜΙΥΑ υπηρε-
σιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κωδι-
κοποίηση δειγμάτων.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 27577 (1)
Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 

24001/11-6-2013 κοινής υπουργικής απόφασης 

(1449Β΄/14-6-2013), «Μεταφορά μαθητών δημό-

σιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 9 και 12 του άρθρου 2 του Ν. 1566/1985 

(ΦΕΚ 167 Α') «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»,

β) του εδαφίου δ' της παρ. 24 του άρθρου 2 του 
Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α') «Ρύθμιση θεμάτων οργάνω-
σης και λειτουργίας των ΤΕΙ κ.λπ.»,

γ) του άρθρου εβδόμου του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 
Α') «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 
(ΦΕΚ 171 Α')» και άλλες διατάξεις»,

δ) του Π.δ. 24/27.01.2015 (ΦΕΚ 20 Α') σχετικά με την 
«Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της 
Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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ε) του Π.δ. 70/28.09.2015 (ΦΕΚ 114 Α') σχετικά με «Ανα-
σύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων,...... κ.λπ».

στ) του Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α') «Οργάνωση μετα-
φορών με λεωφορεία, κ.λπ.»,

ζ) του άρθρου 83 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') «Κύ-
ρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,

η) του άρθρου 1 του Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α') Τρο-
ποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α') «Περί Ειδικών 
Τουριστικών Λεωφορείων και άλλες διατάξεις»,

θ) του Π.δ/τος 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α') «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 
2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύνα-
ψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπη-
ρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/
ΕΚ της επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 
Νοεμβρίου 2005»,

ι) του Π.δ/τος 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α') «Κανονισμός Προ-
μηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ,)»,

ια) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικο-
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98 Α'), καθώς και του Π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υπο-
χρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 194 Α'),

ιβ) της αριθ. Υ29/15 (ΦΕΚ 2168 Β') απόφασης του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπ. Οικ. 
Γ. Χουλιαράκη»,

ιγ) της αριθ. υπουργικής απόφασης οικ. 19273/565/Φ1
(ΦΕΚ 710/17.03.2016 Β') Καθορισμός αρμοδιοτήτων 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μα-
ρίνας Χρυσοβελώνη,

ιδ) της αριθμ. 240001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β') από-
φαση, όπως ισχύει,

ιε) του άρθρου 101 του Ν. 4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α') 
«Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κλη-
ρονομιών και λοιπές διατάξεις»,

ιστ) της αριθμ. 40701/10-10-2013 (ΦΕΚ 2561 Β') από-
φασης,

ιζ) της αριθμ. 32807/1-9- 2014 (ΦΕΚ 2375 Β') απόφασης,
ιη) της αριθμ. 31636/9-9-2015 (ΦΕΚ 1931 Β') απόφασης.
2. Το έγγραφο αριθ. ΓΔΟΥΔΥ/2016/33 του Γεν. Δ/ντη 

Οικ. Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπ. 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατι-
κού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών
Άρθρο μόνο

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης 24001/2013 (ΦΕΚ 1449 Β/14-6-2013), 
όπως ισχύει «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων 
από τις Περιφέρειες» προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής:

«δ. ΑΜΕΑ καθήμενων σε αμαξίδια, των οποίων η με-
ταφορά απαιτεί ειδικά διαμορφωμένα οχήματα, μεταφέ-
ρονται από ιδιοκτήτες ή μισθωτές ιδιωτικής χρήσης οχη-
μάτων τα οποία πληρούν της κατάλληλες προδιαγραφές 
(ειδικά διαμορφωμένα, ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ, κ.λπ.) με 

κόστος που μπορεί να προσαυξάνεται έως και 25% της 
μέγιστης αποζημίωσης. Προϋπόθεση για την εφαρμογή 
της παρούσας είναι η απουσία ειδικών διαμορφωμένων 
οχημάτων δημοσίας χρήσης στην Περιφερειακή Ενότη-
τα που πιστοποιείται από σχετική βεβαίωση της οικείας 
Δνσης Μεταφορών».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Παιδείας, Έρευνας
Ανασυγκρότησης  και Θρησκευμάτων
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

 Υφυπουργός
Αναπληρωτής Υποδομών, Μεταφορών 
Υπουργός Οικονομικών και Δικτύων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ MAPΙΝΑ ΧΡΥΣΟΒΕΛΩΝΗ

Ι

Αριθμ.    16547 (2)
Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «Με Εντο-

λή Αναπληρώτριας Υπουργού» στον Αναπληρω-

τή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού), 

στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής 

και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής Δι-

εύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών 

και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστά-

μενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτι-

κής, στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων της 

Κεντρικής Υπηρεσίας, στους Προϊσταμένους των 

Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού και στους 

Προϊσταμένους των Ανωτέρων Σχολών Τουριστι-

κής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων 

Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.).

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 54 και 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
Α/22.04.2005) και όπως ισχύει.

β) Του άρθρου 22 του Ν. 4320/2015 «Ρυθμίσεις για 
τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρω-
πιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και 
των Κυβερνητικών οργάνων και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 29/Α'/19.03.2015).

γ) Του άρθρου 9 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 45/Α'/9.3.1999).

δ) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
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διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ 112/Α'/13.07.2010) και όπως ισχύει.

ε) Το Ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες Υπουργείου Του-
ριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/
Α'/11.10.2004).

στ) Του Ν. 4109/2013 «Κατάργηση και συγχώνευση 
νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου 
δημοσίου τομέα-Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το 
συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατά-
ξεις» άρθρο 4 (ΦΕΚ 16/Α'/23.01.2013).

ζ) Του Ν. 4179/2013 «Απλούστευση διαδικασιών για 
την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, 
αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού 
και λοιπές διατάξεις» άρθρο 17 (ΦΕΚ 175/Α'/8.08.2013).

η) Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρι-
σης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011//85/
ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» άρθρα 24, 
65 και 66 (ΦΕΚ 143/Α/28.06.2014).

θ) Του Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Του-
ρισμού» (ΦΕΚ 179/Α'/29.08.2014) όπως τροποποιήθη-
κε με το άρθρο 31 παρ. 5 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/
Α'/31.10.2014) και ισχύει.

ι) Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου 
Πολιτισμού, Παιδείας και θρησκευμάτων σε Υπουργείο 
Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, του Υπουργεί-
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού 
σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού» (ΦΕΚ 114/Α/22.09.2015).

ιβ) Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντι-
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α/23.09.2015).

2. Την υπ' αρ. Υ7/25-09-2015 (ΦΕΚ 2109/Β/29-09-2015) 
απόφαση Πρωθυπουργού περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων 
στην Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού Έλενα Κουντουρά.

3. Την υπ' αρ. Υ156/14-07-2016 (ΦΕΚ 2199/Β/
15-7-2016) απόφαση Πρωθυπουργού περί τροποποί-
ησης ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια 
Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Έλενα 
Κουντουρά.

4. Την υπ' αριθμ. 19992/29.09.2015 (ΦΕΚ 704/Β/
01-10-2015) απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί διορισμού του 
Τζιάλλα Γεωργίου του Κωνσταντίνου στη θέση μετακλη-
τού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού).

5. Την υπ' αρ. 8021/23.04.2015 (ΦΕΚ 313/Υ0ΔΔ/
05.05.2015) απόφαση του Υπουργού και της Αναπληρώ-
τριας Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και 

Τουρισμού περί διορισμού του Γεράσιμου Ζαχαράτου 
του Ανδρέα στη θέση μετακλητού Αναπληρωτή Γενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού).

6. Την υπ' αρ. 2635/11-02-2016 (ΦΕΚ 421/Β'/
22-02-2016) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Οι-
κονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «περί μεταβίβασης 
δικαιώματος υπογραφής «Με Εντολή Αναπληρώτριας 
Υπουργού» στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολι-
τικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείο Τουρισμού) και 
στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής 
Πολιτικής».

7. Την ανάγκη διασφάλισης της εύρυθμης και αποδο-
τικής λειτουργίας των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (πρώην Υπουργείου 
Τουρισμού).

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

Μεταβιβάζουμε στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού 
(Τομέας Τουρισμού), στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης, στον Προϊστάμενο της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, στους Προ-
ϊσταμένους των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας, 
στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
Τουρισμού και στους Προϊσταμένους των Ανωτέρων 
Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστι-
τούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), το δικαίωμα 
να υπογράφουν «Με εντολή Αναπληρώτριας Υπουργού» 
αποφάσεις, έγγραφα, εντολές ή άλλες διοικητικές πρά-
ξεις για τα παρακάτω θέματα ως εξής:

Άρθρο 1
Στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα 
του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης 
και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού):

1. Αποφάσεις ανάληψης υποχρεώσεων δαπανών μέχρι 
του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ κατά ΚΑΕ.

2. Αποφάσεις μερικής ή ολικής ανάκλησης αναλη-
φθέντων υποχρεώσεων δαπανών μέχρι του ποσού του 
1.000.000,00 ευρώ κατά ΚΑΕ.

3. Αποφάσεις και σύναψη συμβάσεων για προμήθεια 
αγαθών και υπηρεσιών μέχρι του ποσού των 60.000,00 
ευρώ πλέον ΦΠΑ.

4. Αποφάσεις ορισμού υπόλογων χρηματικών ενταλ-
μάτων μέχρι του ποσού των 60.000,00 ευρώ.

5. Αποφάσεις καταλογισμού αχρεωστήτως καταβληθέ-
ντων ποσών καθώς και αποφάσεις περικοπής αποδοχών 
προς εξόφληση αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών 
από μισθοδοσία.

6. Εκθέσεις απόψεων της Υπηρεσίας σε περιπτώσεις 
δικαστικών υποθέσεων καθώς και σε περιπτώσεις δικα-
στικής διεκδίκησης αποζημιώσεων σε θέματα αρμοδιό-
τητας της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών-Διοικητικών 
Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
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7. Αποφάσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών, 
αδειών ανατροφής τέκνου, αδειών χωρίς αποδοχές και 
λοιπών αδειών στο διοικητικό και εκπαιδευτικό προ-
σωπικό του πρώην Υπουργείου Τουρισμού, πλην του 
προσωπικού των υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική 
Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του 
ανωτέρω Υπουργείου.

8. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερι-
κό και το εξωτερικό του διοικητικού και εκπαιδευτικού 
προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών - Δι-
οικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
του πρώην Υπουργείου Τουρισμού καθώς και των κατά 
το άρθρο 4 του Ν. 4109/2013 εκπαιδευτικών μονάδων 
του ιδίου ως άνω Υπουργείου.

9. Αποφάσεις συγκρότησης Ομάδων Εργασίας για 
επεξεργασία θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Διεύ-
θυνσης Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλε-
κτρονικής Διακυβέρνησης.

10. Αποφάσεις συγκρότησης Επιτροπών για διενέργεια 
πρόχειρων και ανοικτών διαγωνισμών για προμήθεια 
αγαθών, υπηρεσιών και εργασιών επισκευής και συντή-
ρησης κτιριακών εγκαταστάσεων.

11. Αποφάσεις εκποίησης ή καταστροφής άχρηστου 
υλικού της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.

12. Αποφάσεις διάθεσης μη χρήσιμου υλικού των 
εκπαιδευτηρίων του πρώην Υπουργείου Τουρισμού σε 
φορείς του Δημοσίου, σε Ο.Τ.Α. ή Κοινωφελή Ιδρύματα.

13. Αποφάσεις της παρ. 1 του άρθρου 11 και της 
παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν. 1077/1980 «Περί απασχο-
λήσεως και εκπαιδεύσεως μισθωτών τουριστικών επι-
χειρήσεων» όπως αντικαταστάθηκαν αντίστοιχα με την 
παρ. 7β και την παρ. 7δ του άρθρου 25 του Ν. 3105/2003 - 
ΦΕΚ 29/Α/10.02.2003.

14. Αποφάσεις χορήγησης άδειας άσκησης διδα-
κτικού έργου στο προσωπικό του πρώην Υπουργείου 
Τουρισμού (παρ. 4 άρ. 1 του Ν. 1256/1982 όπως τρο-
ποποιήθηκε με την παρ. 5 άρ. 21 του Ν. 1400/1983 - 
ΦΕΚ 156/Α/24-10-1983).

15. Αποφάσεις ανάκτησης παρανόμως χορηγηθεισών 
κρατικών ενισχύσεων.

16. Απόφαση καθορισμού ανωτάτου ορίου επιτρε-
πόμενης δαπάνης για την χρήση συνδέσεων κινητής 
τηλεφωνίας.

17. Απόφαση - διάθεση και καθορισμός χρήσης Υπη-
ρεσιακών αυτοκινήτων του Υπουργείου.

18. Αποφάσεις για μεταφορά πιστώσεων σε ΚΑΕ εντός 
των μειζόνων κατηγοριών δαπανών του Τακτικού Προϋ-
πολογισμού και μέχρι του ποσού του 1.000.000,00 ευρώ.

19. Αποφάσεις ορισμού ακριβών ημερομηνιών έναρ-
ξης και λήξης διδακτικών εξαμήνων των Α.Σ.Τ.Ε., δυνα-
τότητας παράτασης της διάρκειας του εξαμήνου και 
μετάθεσης του τέλους του και των ημερομηνιών των 
εξεταστικών περιόδων σε νέες κατάλληλες ημερομηνί-
ες (παρ. 2 άρ.4 της υπ' αριθμ. 5981/29-11-2007 κοινής 
υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2340/Β'/11-12-2007).

20. Αποφάσεις ορισμού έναρξης και λήξης των εξαμή-
νων κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, αποφάσεις 
ορισμού διακεκομμένων διαστημάτων κατάρτισης με 

αθροιστική διάρκεια καθώς και αποφάσεις παράτα-
σης της διάρκειας κατάρτισης του εξαμήνου στα Ι.Ε.Κ. 
(παρ. 2, παρ. 4 παρ. 5γ αρ. 1 της υπ' αριθμ. 12315/
30-10-2007 κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2156/Β/
7-11-2007).

21. Αποφάσεις ορισμού τριμελών επιτροπών δειγματο-
ληπτικού ελέγχου εξαγωγής αποτελεσμάτων εισαγωγής 
καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ.

22. Αποφάσεις ορισμού τριμελούς επιτροπής ενστάσε-
ων επί των αποτελεσμάτων εισαγωγής καταρτιζομένων 
σε Ι.Ε.Κ.

23. Αποφάσεις επικύρωσης αποτελεσμάτων εισαγω-
γής καταρτιζομένων σε Ι.Ε.Κ.

24. Αποφάσεις για συγκρότηση επιτροπής κλήρωσης 
σε περίπτωση ισοβαθμιών υποψηφίων καταρτιζομέ-
νων για εισαγωγή τους στα Ι.Ε.Κ. (παρ. 7 άρ. 4 της υπ' 
αριθμ. 11802/27-07-2007 κοινής υπουργικής απόφασης - 
ΦΕΚ 1547/Β'/17-08-2007).

25. Αποφάσεις προκήρυξης για εισαγωγή καταρτιζο-
μένων σε Ι.Ε.Κ.

26. Αποφάσεις καθορισμού του εξαμήνου κατάρτισης 
σχετικά με την κατάταξη, τη μετεγγραφή και τα μαθή-
ματα καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. κατόπιν αίτησής τους 
(παρ. 4 αρ. 16 της υπ' αριθμ. 12315/30-10-2007 κοινής 
υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2156/Β/7-11-2007).

27. Αποφάσεις μετεγγραφής καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. 
(αρ. 5 της υπ' αριθμ. 12315/30-10-2007 κοινής υπουργι-
κής απόφασης - ΦΕΚ 2156/Β/7-11-2007).

28. Αποφάσεις μετεγγραφών των σπουδαστών των 
ΑΣΤΕ (παρ. 5 άρθρο 3 της υπ' αριθμ. 5981/29-11-2007 
κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2340/Β/11-12-2007).

29. Αποφάσεις κατάταξης πτυχιούχων σχολών τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής 
Εκπαίδευσης (παρ. 1 αρ. 3 του Π.δ. 44/1984 - ΦΕΚ 14 Α').

30. Αποφάσεις εγγραφής σπουδαστών των Α.Σ.Τ.Ε. 
που προέρχονται από μετεγγραφή ή κατάταξη σύμφω-
να με τις διατάξεις του κανονισμού σπουδών των Α.Σ.Τ.Ε. 
(παρ. 4 αρ. 2 της υπ' αριθμ. 5981/29-11-2007 κοινής 
υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2340/Β/11-12-2007).

31. Αποφάσεις επέκτασης της άδειας των επαγγελ-
ματιών ξεναγών και σε άλλες ξένες γλώσσες εκτός 
από εκείνες που αναγράφονται στην άδεια άσκησης 
του επαγγέλματός τους (άρ. 24 του Ν. 4276/2014 - 
ΦΕΚ 155/Β'/30-04-2014).

32. Βεβαιώσεις της παρ. 3 του άρθρου 11 του 
Ν. 710/1977 βεβαίωσης στον πάροχο υπηρεσιών ξενα-
γού σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 165255/ΙΑ/29.12.2010 
(2157 Β') κοινή υπουργική απόφαση.

33. Διοικητικές πράξεις και έγγραφα που αφορούν στη 
δημιουργία Δορυφόρου Λογαριασμού Τουρισμού και 
στην αξιοποίησή του από το Παρατηρητήριο Τουρισμού.

Άρθρο 2
Στον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής 
και Ανάπτυξης

1. Αποφάσεις συγκρότησης Ομάδων Εργασίας για 
θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής.

2. Αποφάσεις εντολής πληρωμής δαπανών χρήσης 
κινητής τηλεφωνίας του Προϊσταμένου της Επιτελικής 
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Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού) καθώς και των Προϊ-
σταμένων των Μονάδων της ιδίας ως άνω Υπηρεσίας.

3. Αποφάσεις εντολής πληρωμής δαπανών αναλώσι-
μων υλικών για την εύρυθμη λειτουργία της Επιτελικής 
Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού) μέχρι του ποσού των 
400 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

4. Αποφάσεις εντολής πληρωμής δαπανών για την πα-
ροχή υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων στέγασης της 
Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Οικονομίας, Ανά-
πτυξης και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού) μέχρι του 
ποσού των 800 ευρώ πλέον ΦΠΑ μηνιαίως.

5. Κάθε άλλη διοικητική πράξη ή απόφαση αρμοδιό-
τητας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικο-
νομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Τομέας Τουρισμού) 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 καθώς και τις 
διατάξεις του Π.δ. 4/2002 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν, σε συνδυασμό με την υπ' αριθμ.164446/23-11-2012 
(ΦΕΚ 3109 Β') υπουργική απόφαση.

6. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό όλου του προσωπικού των υπηρεσιών 
που υπάγονται στις αρμοδιότητές του.

7. Αποφάσεις χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών, 
αδειών ανατροφής τέκνου, αδειών χωρίς αποδοχές και 
λοιπών αδειών στο προσωπικό των υπηρεσιών που υπά-
γονται στις αρμοδιότητές του.

8. Αποφάσεις του άρθρου 3 παρ. Β1 της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης με α.π. 22212/2008, 2267/Β, όπως ισχύει 
σήμερα, περί έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία ειδικών 
τουριστικών λεωφορείων Δημόσιας Χρήσης (Δ.Χ.Τ.Λ.) 
ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων.

9. Κάθε διοικητική πράξη κατ' εφαρμογή του άρθρου 
13 του Ν. 4377/1929, όπως η παροχή γνώμης για την 
αναγκαστική απαλλοτρίωση κτημάτων Δήμων ή Κοι-
νοτήτων ή νομικών ή φυσικών προσώπων και πηγών 
ύδατος, η υποβολή πρότασης για την παραχώρηση δη-
μόσιου κτήματος και η παροχή σύμφωνης γνώμης για τη 
δυνατότητα χρησιμοποιήσεως κτημάτων του Δημοσίου 
ή Μονών.

10. Την κύρωση πρακτικών/αποφάσεων της σύμφωνα 
με τη διάταξη του στοιχείου δ' της παρ. 6 του άρθρου 4 
του Ν. 3270/2004 λειτουργούσας επιτροπής.

11. Εκθέσεις απόψεων της Υπηρεσίας σε περιπτώσεις 
δικαστικών υποθέσεων, που αφορούν κύρωση θεμάτων, 
των οποίων έχει επιληφθεί η επιτροπή προσφυγών της 
παρ. 6 του άρθρου 4 του Ν. 3270/2004.

12. Αποφάσεις συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων 
Ελέγχου προς διαπίστωση της συνδρομής των υποχρε-
ωτικών όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση του 
Ειδικού Σήματος Ποιότητας για την Ελληνική Κουζίνα 
καθώς και αποφάσεων χορήγησης του εν λόγω Ειδικού 
Σήματος.

Άρθρο 3
Στον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών-Διοικητικών Υπηρεσιών 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης:

1. Έγγραφα αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας Δι-
ευθύνσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

2. Έγγραφα προς Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου 
Τουρισμού και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα για θέ-
ματα αρμοδιότητάς του.

3. Αποφάσεις περικοπής αποδοχών για συμμετοχή 
σε απεργία του πάσης φύσεως προσωπικού του πρώην 
Υπουργείου Τουρισμού.

4. Αποφάσεις για εγκατάσταση νέων κύριων τηλεφωνι-
κών συνδέσεων στις υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου 
Τουρισμού.

5. Αποφάσεις χορήγησης άδειας για συμμετοχή σε σε-
μινάρια και συνέδρια στο διοικητικό και εκπαιδευτικό 
προσωπικό του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.

6. Αποφάσεις συγκρότησης επιτροπών για διαχείριση 
των δαπανών κίνησης και συντήρησης των κρατικών υπη-
ρεσιακών αυτοκινήτων του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.

7. Έγγραφα προς Υπηρεσίες και εποπτευόμενα Νομικά 
Πρόσωπα για θέματα αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 4
Στον Προϊστάμενο της 
Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής

1. Έγγραφα αρμοδιότητας περισσοτέρων της μίας Δι-
ευθύνσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητά του.

2. Έγγραφα προς Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου 
Τουρισμού και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα για θέ-
ματα αρμοδιότητάς του.

3. Εκθέσεις απόψεων της Υπηρεσίας σε όλες τις πε-
ριπτώσεις δικαστικών υποθέσεων αρμοδιότητας της 
Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής πλην των 
υποθέσεων που αφορούν θέματα των οποίων έχει επι-
ληφθεί η επιτροπή προσφυγών της παρ. 6 του άρθρου 
β4 του Ν. 3270/2004.

Άρθρο 5
Στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Διοικητικού:

1. Έγγραφα προς Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου 
Τουρισμού και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα για θέ-
ματα αρμοδιότητάς του.

2. Υπογραφή Πρωτοκόλλων Ορκωμοσίας και βεβαιώ-
σεων Ανάληψης Υπηρεσίας για το προσωπικό του πρώην 
Υπουργείου Τουρισμού.

3. Έγγραφα με τα οποία γίνεται ανακοίνωση ή κοινο-
ποίηση αποφάσεων ή εγκυκλίων.

4. Περιλήψεις αποφάσεων και πράξεων που δημοσι-
εύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Εντολές για δημοσίευση στον ημερήσιο και περι-
οδικό τύπο.

6. Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών και τις βε-
βαιώσεις προϋπηρεσίας και εργασίας του προσωπικού 
του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.

7. Ερωτήματα προς το Υπηρεσιακό Συμβούλιο για 
θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού του 
πρώην Υπουργείου Τουρισμού, εξαιρουμένων των ερω-
τημάτων για επιλογή Προϊσταμένων Διευθύνσεων και 
Τμημάτων.

8. Εντολές κίνησης και επισκευής κρατικών υπηρεσι-
ακών αυτοκινήτων του πρώην Υπουργείου Τουρισμού.

9. Παροχή στοιχείων και πληροφοριών σε θέματα 
αρμοδιότητας του κατ' εφαρμογή του άρθρου 16 του 
Ν. 1599/1986.
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10. Αποφάσεις χορήγησης αναρρωτικών αδειών κα-
θώς και αποφάσεις χορήγησης αδειών κύησης και λο-
χείας στο πάσης φύσεως προσωπικό του πρώην Υπουρ-
γείου Τουρισμού.

11. Αποφάσεις χορήγησης μισθολογικών κλιμακίων 
και βαθμολογικής κατάταξης στο πάσης φύσεως προ-
σωπικό του πρώην Υπουργείου Τουρισμού καθώς και 
στους διορισθέντες μετακλητούς υπαλλήλους με το 
Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-2005).

12. Πράξεις προαγωγής των υπαλλήλων του πρώην 
Υπουργείου Τουρισμού.

Άρθρο 6
Στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών:

1. Βεβαιώσεις αποδοχών, καταβολής τρίμηνων αποδο-
χών, παρακράτησης και απόδοσης ασφαλιστικών εισφο-
ρών, κατάθεσης διπλοτύπων είσπραξης, καθορισμού 
ύψους αποζημιώσεων του Π.δ. 410/1988 και εφάπαξ του 
Ν. 103/1975.

2. Έγγραφη ενημέρωση για επιστροφή ποσών αχρε-
ωστήτως εισπραχθέντων από μισθοδοσία, παραγγελία 
επίδοσης εγγράφων με δικαστικό επιμελητή, χρηματικοί 
κατάλογοι και τριπλότυπες περιληπτικές καταστάσεις 
βεβαίωσης οφειλών.

3. Έκδοση Φύλλων Διακοπής Μισθοδοσίας.
4. Έγγραφα για την αναζήτηση από τα ασφαλιστικά 

ταμεία των εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) που 
έχουν αποδοθεί αχρεωστήτως.

5. Έγγραφη ή ηλεκτρονική διαβίβαση καταστάσεων 
εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία και καταστάσεων δα-
νείων.

6. Καταστάσεις παρακράτησης αποδοχών λόγω συμ-
μετοχής σε απεργία.

7. Έγγραφα προς Υπηρεσίες του πρώην Υπουργείου 
Τουρισμού και εποπτευόμενα Νομικά Πρόσωπα για θέ-
ματα αρμοδιότητάς του.

Άρθρο 7
Στον Προϊστάμενο της 
Διεύθυνσης Τουριστικής Εκπαίδευσης:

1. Αποφάσεις αναβολής πρακτικής άσκησης σπουδα-
στών των Α.Σ.Τ.Ε. (περ.17 κεφ. Β' της υπ' αριθμ. 4010/
06-06-2006 κοινής υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 919/
Β΄/17-7-2006).

2. Αποφάσεις επιβολής της κύρωσης «διακοπής της 
κατάρτισης από ένα έως τρία εξάμηνα» σε καταρτιζόμε-
νους των Ι.Ε.Κ. (λόγω μη προσήκουσας συμπεριφοράς) 
παρ. 7δ άρ. 19 της υπ' αριθμ. 12315/30-10-2007 κοινής 
υπουργικής απόφασης - ΦΕΚ 2156/Β΄/7-11-2007).

3. Αποφάσεις έγκρισης πραγματοποίησης των πο-
λυήμερων εκπαιδευτικών επισκέψεων -εκδρομών των 
καταρτιζομένων των Ι.Ε.Κ. (παρ. 6 άρ. 21 της υπ' αριθμ. 
12315/30-10-2007 κοινής υπουργικής απόφασης - 
ΦΕΚ 2156/Β'/7-11-2007).

4. Αποφάσεις έγκρισης πολυήμερων εκπαιδευτικών 
εκδρομών άνω των τριών (3) ημερών στο εσωτερικό 
ή στο εξωτερικό των σπουδαστών των Α.Σ.Τ.Ε. (παρ. 3
άρ. 26 της υπ' αριθμ. 5981/29-11-2007 κοινής υπουργι-
κής απόφασης - ΦΕΚ 2340/Β'/11-12-2007.

Άρθρο 8
Σε κάθε έναν από τους Προϊσταμένους 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.):

1. Αποφάσεις χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας 
στα κύρια και μη κύρια Τουριστικά καταλύματα της καθ' 
ύλην και κατά τόπο αρμοδιότητάς τους.

2. Βεβαιώσεις Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων 
λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής 
αρμοδιότητάς τους.

3. Βεβαιώσεις Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων 
λειτουργίας των καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος, κολυμβητικών δεξαμενών και παιδότοπων εντός 
κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της 
περιοχής αρμοδιότητάς τους.

4. Αποφάσεις έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία τουρι-
στικού λεωφορείου.

5. Αποφάσεις έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία τουρι-
στικού τραίνου σε ειδική διαδρομή.

6. Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και 
μέτρων στις επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων τουρι-
στικών καταλυμάτων της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

7. Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και 
μέτρων σε τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής αρ-
μοδιότητάς τους.

8. Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων και μέ-
τρων σε καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος κο-
λυμβητικές δεξαμενές και παιδότοπους που λειτουργούν 
εντός κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων.

9. Αποφάσεις σφράγισης κύριων και μη κύριων τουρι-
στικών καταλυμάτων, τουριστικών επιχειρήσεων, κατα-
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κολυμβητικών 
δεξαμενών και παιδότοπων εντός κύριων και μη κύριων 
τουριστικών καταλυμάτων.

10. Αποφάσεις βεβαίωσης μη καταβληθέντων προ-
στίμων στις αρμόδιες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

11. Γνωματεύσεις για την ίδρυση οχλουσών επιχειρή-
σεων πλησίον κύριων και μη κύριων τουριστικών κα-
ταλυμάτων.

12. Γνωμοδοτήσεις για την έκδοση Μελετών Περι-
βαλλοντικών Επιπτώσεων και Υπαγωγή σε Πρότυπες 
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, όπου απαιτείται από την 
κείμενη νομοθεσία, για έργα και δραστηριότητες της 
αρμοδιότητάς τους.

13. Βεβαιώσεις διακοπής εργασιών τουριστικών επι-
χειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και των επιχειρήσεων 
κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων της 
περιοχής αρμοδιότητάς τους.

14. Αποφάσεις συγκρότησης κλιμακίων Ελέγχου του-
ριστικών καταλυμάτων και τουριστικών επιχειρήσεων 
της περιοχής αρμοδιότητάς τους.

15. Αποφάσεις συγκρότησης κλιμακίων σφράγισης 
τουριστικών καταλυμάτων, τουριστικών επιχειρήσεων 
και καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αρμο-
διότητάς τους.

16. Εκθέσεις απόψεων σε περιπτώσεις δικαστικών υπο-
θέσεων για θέματα της αρμοδιότητάς τους.

17. Βεβαιώσεις και γενικά έγγραφες απαντήσεις σε 
αιτήματα πολιτών για θέματα της αρμοδιότητάς τους.
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18. Έκδοση διοικητικών πράξεων (όπως έγκριση 
αντικατάστασης αδειών κυκλοφορίας, έγκριση αντικα-
τάστασης ΔΧΤΛ, ανάκληση άδειας κυκλοφορίας, ετήσιος 
έλεγχος ΔΧΤΛ κ.λπ.) που αφορούν στα ειδικά τουριστικά 
λεωφορεία δημόσιας χρήσης πέραν της έγκρισης θέ-
σης 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.

19. Αποφάσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων του 
άρθρου 9 της υπ' αριθ. Α-48191/3257/31.7.2000, 1026/Β 
κοινής υπουργικής απόφασης «Τεχνικές προδιαγραφές 
τουριστικών τραίνων, προϋποθέσεις έγκρισης τύπου, 
εξειδίκευση κριτηρίων προσδιορισμού των γεωγραφι-
κών περιοχών κυκλοφορίας, προϋποθέσεις και δικαι-
ολογητικά ταξινόμησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια», 
όπως ισχύει.

20. Βεβαιώσεις συνδρομής άσκησης δραστηριότη-
τας εκμίσθωσης Επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) με 
οδηγό κατ' εφαρμογή της κοινή υπουργικής απόφασης 
15732/13-11-2012, 3053/Β.

21. Αποφάσεις του άρθρου 2 του Ν. 393/1976, 199/Α 
περί έγκρισης διακριτικών τίτλων τουριστικών γραφείων 
και καταχώρησης των συμφωνιών για τη μεταβίβαση 
αυτών.

22. 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.

23. 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.

24. Αποφάσεις υπαγωγής ξενοδοχειακών μονάδων και 
γενικά τουριστικών εγκαταστάσεων στις διατάξεις του 
Ν. 1652/1986,167/Α για τη χρονομεριστική μίσθωση και 
η ανάκληση της απόφασης αυτής (άρθρα 1 παρ.1 και 6 
παρ. 1 Ν. 1652/1986).

25. Έλεγχος και παρακολούθηση της εκτέλεσης των 
συμβάσεων χρονομεριστικής μίσθωσης (άρθρο 4 παρ. 1 
Ν. 1652/1986 και άρθρο 10 παρ. 2 της απόφασης Α 9953/
ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987, 719/Β, του Υπουργού Εθνικής Οι-
κονομίας) καθώς και θεώρηση των βιβλίων καταχώρη-
σης των συμβάσεων αυτών (άρθρο 3 παρ. 4 της προα-
ναφερόμενης υπουργικής απόφασης).

26. Παροχή αιτιολογημένης γνώμης για τον καθορι-
σμό λατομικών περιοχών (άρθρο 4 παρ. 1 εδ. τελευταίο 
Ν. 1428/1984, 43/Α, όπως ισχύει).

27. Παροχή αιτιολογημένης γνώμης για την εκμί-
σθωση δημόσιων λατομείων αδρανών υλικών ή για τη 
χορήγηση άδειας εκμετάλλευσης λατομείων αδρανών, 
υλικών, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων (άρθρο 
10 παρ. 3 Ν. 1428/1984 και άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 669/1977, 
241/Α) καθώς επίσης η πρόταση για την ανάκληση της 
άδειας εκμετάλλευσης ή για την καταγγελία της σύμβα-
σης μίσθωσης λατομείων αδρανών υλικών (άρθρο 11 
Ν. 1428/1984, όπως ισχύει).

28. Γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο σύνταξης Γενικού Πο-
λεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) σύμφωνα με το αρ. 3 παρ. 2 
Ν. 1337/1983, 33/Α, όπως ισχύει.

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

Άρθρο 9
Σε κάθε έναν από τους Προϊσταμένους 
των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης 
(Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.):

1. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και εργασίας στο με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό.

2. Σύναψη συμβάσεων πρόσληψης του με σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διοικητικού 
και εκπαιδευτικού προσωπικού.

3. Αποφάσεις αναγγελίας προσλήψεων - απολύσεων 
του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου διοικητικού και εκπαιδευτικού προσωπικού.

4. Αποφάσεις μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό 
και το εξωτερικό των υπαλλήλων των Ανωτέρων Σχολών 
Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) και των Ινστιτούτων 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)

5. Βεβαιώσεις ωρών απασχόλησης εκπαιδευτικών ανά 
μήνα και εκπαιδευτική περίοδο.

Άρθρο 10
1. Η Αναπληρώτρια Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης 

και Τουρισμού διατηρεί το δικαίωμα υπογραφής όλων 
των ανωτέρω.

2. Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Ι

    Αριθμ. 305 (3)
Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων ελέγχου 

της ΕΑΙΥΑ για την αδειοδότηση των ΜΙΥΑ .

 Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 12 παρ. 3 του Π.δ. 10/2016.
3. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3305/2005 σύμφωνα 

με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις 
για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θε-
μάτων στα οποία αναφέρεται ο Ν. 3305/2005, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Σε κάθε περίπτωση που ΜΙΥΑ υποβάλει αίτηση αδει-

οδότησης ή ανανέωσης της άδειας ή τροποποίησης/
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συμπλήρωσης των υποβαλλόμενων στοιχείων της, στον 
έλεγχο της ακρίβειας, ορθότητας και πληρότητας της 
αίτησης και του φακέλου των δικαιολογητικών και προ-
σκομιζόμενων εγγράφων προβαίνει τριμελής επιτροπή 
απαρτιζόμενη από μέλη της ΕΑΙΥΑ που ορίζονται με από-
φαση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου αυτής. Τα μέλη 
της προαναφερόμενης Επιτροπής μπορεί να διενεργούν 
και επιτόπιο έλεγχο - αυτοψία, αυτοπροσώπως ή επι-
κουρούμενα από μέλη άλλων υπηρεσιών και δημοσίων 
αρχών δυνάμει του άρθ. 22 παρ. 7 Ν. 3305/2005. Επίσης, 
μπορούν να ζητούν επιπλέον διευκρινίσεις, έγγραφα και 
στοιχεία, απαραίτητα για τον έλεγχο και τη χορήγηση της 
σχετικής έγκρισης/άδειας και ακολούθως εισηγούνται 
στην Ολομέλεια της Αρχής επί του αιτήματος της ΜΙΥΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤ. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ

Ι

    Αριθμ. 303 (4)
Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων από τις ΜΙΥΑ υπη-

ρεσιών, κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων, κω-

δικοποίηση δειγμάτων.

  Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 10 παρ. 8 του Π.δ. 10/2016.
3. Το άρθρο 20 παρ. 1 εδ. ιγ του Ν. 3305/2005 σύμφωνα 

με το οποίο η Αρχή Ι.Υ.Α. εκδίδει κανονιστικές αποφάσεις 
για τη ρύθμιση ειδικών τεχνικών και λεπτομερειακών θε-
μάτων στα οποία αναφέρεται ο Ν. 3305/2005, οι οποίες 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζει:

Άρθρο 1
Ενέργειες και διαδικασίες για τη διασφάλιση 
της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών

Οι ΜΙΥΑ στο σύστημα ποιότητας που εφαρμόζουν και 
υποβάλουν προς έγκριση, αδειοδότηση και ανανέωση 
της άδειας λειτουργίας τους, οφείλουν να αναφέρουν 
λεπτομερώς το είδος καθεμίας εκ των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών και ειδικά τη διαδικασία της διανομής γεννητικού 
υλικού, εφόσον αδειοδοτούνται ειδικώς για αυτή.

Άρθρο 2
Κατηγορίες και διαχείριση κινδύνων

Οι ΜΙΥΑ οφείλουν να ορίζουν εγγράφως και λεπτο-
μερώς τις ενέργειες και τις διαδικασίες αναφορικά με 
τον έλεγχο εφαρμογής του συστήματος ποιότητας, την 
έρευνα και την ανάλυση των αιτίων και συνθηκών τυχόν 
αλλοίωσης, απώλειας και καταστροφής του γεννητικού 
υλικού, τα συμπεράσματα της έρευνας, τη λήψη μέτρων, 
την άμεση πληροφόρηση της ΕΑΙΥΑ, των δοτών και των 
τρίτων σε περίπτωση σοβαρών ανεπιθύμητων συμβά-
ντων και αντιδράσεων. Επίσης, οι ΜΙΥΑ υποχρεούνται 
να ορίζουν μια ακριβή, ταχεία και επαληθεύσιμη διαδι-
κασία στην οποία να προβλέπεται η άμεση απόσυρση 
του γεννητικού υλικού, του προϊόντος κ.λπ. και η άμεση 
διακοπή της υπηρεσίας που μπορεί να συνδέονται με το 
ανεπιθύμητο συμβάν, αντίδραση, επεμβατική χειρουρ-
γική πράξη.

Άρθρο 3
Κωδικοποίηση δειγμάτων

Οι ΜΙΥΑ οφείλουν να τηρούν και εφαρμόζουν ειδικό 
κωδικοποιημένο σύστημα κατά τα διεθνή πρότυπα για 
την ιχνηλασιμότητα των δειγμάτων γεννητικού υλικού 
και να διασφαλίζουν το απόρρητο και την προστασία 
των προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων προ-
σώπων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Ιουλίου 2016

Ο Πρόεδρος

ΑΡΙΣΤ. ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ  

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