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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Αρ. Φύλλου 2261

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

20 Οκτωβρίου 2015
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα που κωδικοποιήθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών
καθηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων ειδι−
κών φρουρών........................................................................................
Άδεια χορήγησης Βουπρενορφίνης από την Μονάδα
Σωματικής Αποτοξίνωσης του Τμήματος Αποκατά−
στασης Εξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ» του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑ−
ΝΙΚΟΛΑΟΥ» − Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης......................................................
Τροποποίηση του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών (απόφαση ΑΧΣ 1100/1987, ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987)
όπως ισχύει, καθώς και τροποποίηση της απόφασης
ΑΧΣ 437/2004 (ΦΕΚ 1834/Β΄/09.12.2004). ............................
Τροποποίηση των άρθρων 145, 146, 147 και 148 του Κώ−
δικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (α.υ.ο. 1100/87, ΦΕΚ
788/Β΄) όπως ισχύει, τροποποίηση των αποφάσεων
ΑΧΣ 372/2002 (ΦΕΚ 1534/Β΄) και ΑΧΣ 347/91 (ΦΕΚ
667/Β΄), και κατάργηση της απόφασης ΑΧΣ 1183/79
(ΦΕΚ 791/Β΄).............................................................................................
Επιβολή πολλαπλών τελών στον ILIEV MARIYAN τoυ
MIGLENOV. ..............................................................................................
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 58
«Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού Κανονι−
σμού Λιμένων αριθμ. 14». ............................................................
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 904/2011 απόφασης ΡΑΕ,
όπως ισχύει, σχετικά με το έργο «Σύνδεση Ν. Μά−
κρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νό−
τιας Εύβοιας» ........................................................................................
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3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων
γενικών καθηκόντων και κατάργηση οργανικών
θέσεων ειδικών φρουρών
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1. Οι οργανικές θέσεις αστυφυλάκων γενικών καθη−
κόντων, που προβλέπονται από τις διατάξεις της περ.
γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 2800/2000 (Α΄ 41),
όπως διαμορφώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις,
αυξάνονται κατά χίλιες εννιακόσιες δέκα εννέα (1.919). Οι
θέσεις αυτές προέρχονται από την ένταξη στο αστυνο−
μικό προσωπικό γενικών καθηκόντων ισάριθμων ειδικών
φρουρών, σύμφωνα με τις διατάξεις της 6000/14/33/1
από 23−9−2015 απόφασης Προϊσταμένου Κλάδου Διοι−
κητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού του
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης
καταργούνται οι οργανικές θέσεις των χιλίων εννιακοσί−
ων δέκα εννέα (1.919) ειδικών φρουρών που εντάχθηκαν
στο αστυνομικό προσωπικό γενικών καθηκόντων, με την
απόφαση της προηγούμενης παραγράφου.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

΄Αρθρο 2
΄Εναρξη ισχύος

Αριθμ. 7002/2/335−μδ
(1)
Σύσταση οργανικών θέσεων αστυφυλάκων γενικών κα−
θηκόντων, κατάργηση οργανικών θέσεων ειδικών
φρουρών.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 13 παρ. 1 του N. 3686/2008 «Ρύθμιση θε−
μάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 158).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015
Ο Αρχηγός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. Γ1γ/Γ.Π. οικ.79002
(2)
Άδεια χορήγησης Βουπρενορφίνης από την Μονάδα
Σωματικής Αποτοξίνωσης του Τμήματος Αποκατά−
στασης Εξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ» του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑ−
ΝΙΚΟΛΑΟΥ» − Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό
Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 22 «Διακεκριμένες περι−
πτώσεις» του Ν. 4139/2013 (ΦΕΚ 74/τ. Α΄/20−3−2013) με
θέμα «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες
διατάξεις».
2. Το Π.δ. 106/27−8−2014 (ΦΕΚ 173/τ. Α΄/28−8−2014) με
θέμα «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
3. Το Π.δ. 73 (ΦΕΚ 116/τ. Α΄/23−9−2015) με θέμα «Διορι−
σμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Ανα−
πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Την Α2β/οικ. 3984/5−10−1987 (ΦΕΚ 577/τ. Β΄/4−11−1987)
απόφαση του Υπουργού Υγείας με θέμα «Προϋποθέσεις
φαρμακευτικής καταστολής του σωματικού στερητικού
συνδρόμου».
5. Το με αρ. πρωτ. 21890/19−11−2014 έγγραφο του Γ.Ν.Θ.
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» − Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχι−
ατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με θέμα «Έγκριση
χορήγησης Βουπρενορφίνης στη Μονάδα Σωματικής
Αποτοξίνωσης Τμήμα Αποκατάστασης Εξαρτημένων
Ιανός – Ψ.Ν.Θ.
6. Το με αρ. πρωτ. 10847/31−7−2013 έγγραφο του ΟΚΑ−
ΝΑ με θέμα «Γνωμοδότηση για τη χορήγηση βουπρε−
νορφίνης στη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης του
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.) με το
οποίο κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία μας το απόσπασμα
πρακτικού της 49ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΟΚΑΝΑ
στις 19−10−2012 (Θέμα 6ο: Σχετικά με γνωμοδότηση για
χορήγηση βουπρενορφίνης στη Μονάδα Σωματικής
Αποτοξίνωσης του Ψ.Ν.Θ.».
7. Tην από 17−11−2011 γνωμοδότηση της επιτροπής
καθορισμού του πλαισίου χορήγησης βουπρενορφίνης
στη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης του Ψυχιατρι−
κού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης, όπως αυτή συστάθηκε
με την αρ. απόφαση 295/20−7−2010 του Γενικού Δ/ντή
του ΟΚΑΝΑ, με θέμα «ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΟΥΠΡΕΝΟΡΦΙΝΗΣ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ «ΧΡΗΣΤΟΥ
ΡΟΓΚΟΤΗ» ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΞΑΡ−
ΤΗΜΕΝΩΝ ΙΑΝΟΣ,ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑ−
ΛΟΝΙΚΗΣ»
8. Το απόσπασμα πρακτικών της υπ’ αριθμ. 15/
13−11−2008 Συνεδρίασης του Δ.Σ του Ψυχιατρικού Νο−
σοκομείου Θεσσαλονίκης (Θέμα 6ο: Έγκριση για χο−
ρήγηση της ουσίας Βουπρενορφίνης για αποτοξίνωση
στη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης».
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 «Έλεγχος των δαπανών
που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις» του
Π.δ. 63 (ΦΕΚ 98/τ. Α΄/22−4−2005) με θέμα «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
Όργανα».
10. Οι ετήσιες δαπάνες που θα προκληθούν από τη
χορήγηση βουπρενορφίνης από τη Μονάδα Σωματικής
Αποτοξίνωσης του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτη−
μένων «ΙΑΝΟΣ» του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» − Ψ.Ν.Θ.
Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλο−

νίκης καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του νοσο−
κομείου και δε δύναται να υπολογιστούν επακριβώς
καθώς αναφέρονται σε τιμές ελεύθερου εμπορίου και
απασχόλησης εξωτερικών συνεργείων, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε τη χορήγηση της ουσίας βουπρενορφίνης
από τη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης του Τμήμα−
τος Αποκατάστασης Εξαρτημένων «ΙΑΝΟΣ» του Γ.Ν.Θ.
«Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» − Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχι−
ατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με τους όρους που
αναφέρονται στα ως άνω (6) και (7) σχετικά.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

F
Αριθμ. 89/2015
(3)
Τροποποίηση του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και
Ποτών (απόφαση ΑΧΣ 1100/1987, ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987)
όπως ισχύει, καθώς και τροποποίηση της απόφασης
ΑΧΣ 437/2004 (ΦΕΚ 1834/Β΄/09.12.2004).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. οικ. 30/003/000/3097/02.09.2015 έγγραφο
της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γενικού
Χημείου του Κράτους.
2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/1929
(ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του
άρθρου 11 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α΄/1995).
3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών
του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 391).
4. Το Π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως ισχύει.
5. Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29−8−2014), «Οργανισμός
του Υπ. Οικονομικών», όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006Α/6−8−1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(ΦΕΚ Β΄ 517).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 {άρθρο 3, παράγρα−
φος Γ (Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρω−
τικών Μεταρρυθμίσεων), σημείο 4.2,i, } «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη−
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94 Α΄).
8. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 89/2015 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου 2015 και η οποία έχει
ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την έκδοση απόφασης για την τροποποί−
ηση του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
(απόφαση ΑΧΣ 1100/1987, ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987) όπως
ισχύει, καθώς και την τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ
437/2004 (ΦΕΚ 1834/Β΄/09.12.2004), ως εξής:
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 149 «Νερό» αντικαθί−
σταται ως εξής:
«1. Το «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» πρέπει να πλη−
ροί όλους τους όρους και τις διατάξεις που διαλαμβά−
νονται στην ειδική γι’ αυτό Νομοθεσία».
2. Η παράγραφος 2 του εν λόγω άρθρου αντικαθί−
σταται ως εξής:
«2. Τα νερά κάθε είδους που διατίθενται στην κα−
τανάλωση πρέπει να πληρούν όλους τους όρους και
τις διατάξεις που διαλαμβάνονται στην ειδική γι’ αυτό
Νομοθεσία».
3. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 3 του εν λόγω άρ−
θρου αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Τα Αεριούχα Νερά κάθε είδους (σόδες, σελτς,
κ.λπ.), που διατίθενται στην κατανάλωση, με εξαίρεση
τα φυσικά μεταλλικά νερά, πρέπει να παρασκευάζονται
με εισπίεση διοξειδίου του άνθρακα σε νερό ανθρώπινης
κατανάλωσης, στο οποίο προηγούμενα προστέθηκε ή
όχι μικρό ποσό όξινου ανθρακικού νατρίου».
4. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 3 του εν λόγω άρ−
θρου καταργείται.
5. Η παράγραφος 3(δις) του εν λόγω άρθρου, αντικα−
θίσταται ως εξής:
«3 (δις). Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέ−
πεται η χρήση των πρόσθετων που αναφέρονται στον
κανονισμό (ΕΚ) 1333/2008, Παράρτημα II, Μέρος Ε, κα−
τηγορία 14.1, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους
χρήσης».
6. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 4 του εν λόγω άρ−
θρου αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Ο πάγος, που προσφέρεται στην κατανάλωση για
οποιαδήποτε χρήση και αν προορίζεται, με εξαίρεση τις
χρήσεις που μνημονεύονται στο Π.δ. 412/1994 (ΦΕΚ 232/
Α΄/27.12.1994), πρέπει να παρασκευάζεται από νερό αν−
θρώπινης κατανάλωσης, το οποίο πρέπει να είναι σύμ−
φωνο με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις».
7. Η πρώτη περίοδος της απόφασης ΑΧΣ 437/2004
«Τροποποίηση του άρθρου 149 του Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών «Νερό»» (ΦΕΚ 1834/Β΄) καταργείται.
Η Πρόεδρος
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η Γραμματέας
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: Δ. Τσίπη, Σ. Σάμιος, Ε. Δήμα, Ι. Χροναίος,
Α. Πρεβενά, Κ. Μαγουλάς,
Χ. Παπαχρήστου, Ι. Σαρακατσιάνος.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευση της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

F
Αριθμ. 90/2015
(4)
Τροποποίηση των άρθρων 145, 146, 147 και 148 του Κώ−
δικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (α.υ.ο. 1100/87, ΦΕΚ
788/Β΄) όπως ισχύει, τροποποίηση των αποφάσεων
ΑΧΣ 372/2002 (ΦΕΚ 1534/Β΄) και ΑΧΣ 347/91 (ΦΕΚ
667/Β΄), και κατάργηση της απόφασης ΑΧΣ 1183/79
(ΦΕΚ 791/Β΄).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. οικ. 30/003/000/3119/02.09.2015 έγγραφο
της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γενικού
Χημείου του Κράτους.
2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Ν. 4328/1929
(ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 του
άρθρου 11 του Ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211/Α΄/1995).
3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών
του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α΄ 391).
4. Το Π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ Α΄ 128), όπως ισχύει.
5. Το Π.δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α΄/29−8−2014), «Οργανισμός
του Υπ. Οικονομικών», όπως ισχύει.
6. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006Α/6−8−1992 απόφαση
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών»
(ΦΕΚ Β΄ 517).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 {άρθρο 3, παράγρα−
φος Γ (Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρω−
τικών Μεταρρυθμίσεων), σημείο 4.2,i,} «Συνταξιοδοτικές
διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότη−
τας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης» (ΦΕΚ 94 Α΄).
8. Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α΄/23.09.2015).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98/Α΄/2005).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 90/2015 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρίαση της 3ης Σεπτεμβρίου, 2015 και η οποία έχει
ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την έκδοση απόφασης για την τροπο−
ποίηση των άρθρων 145, 146, 147 και 148 του Κώδικα
Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (α.υ.ο. 1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄)
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όπως ισχύει, την τροποποίηση των αποφάσεων ΑΧΣ
372/2002 (ΦΕΚ 1534/Β΄) και ΑΧΣ 347/91 (ΦΕΚ 667/Β΄), και
την κατάργηση της απόφασης ΑΧΣ 1183/1979 (ΦΕΚ 791/
Β΄), ως εξής:
Α. Ι. 1. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 5 του άρθρου
145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)», αντι−
καθίσταται ως εξής:
«β) Ελεύθερα αλκοόλης ποτά που προορίζονται για
κατανάλωση χωρίς τροποποίηση και περιέχουν καφεΐνη,
από οποιαδήποτε πηγή, σε αναλογία άνω των 150 mg/l,
ή βρίσκονται σε συμπυκνωμένη ή ξηρά μορφή και μετά
την ανασύσταση περιέχουν καφεΐνη, από οποιαδήποτε
πηγή, σε αναλογία άνω των 150 mg/l, πρέπει να φέρουν
την ένδειξη «Υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Δεν συ−
νιστάται για παιδιά ή εγκύους ή θηλάζουσες», στο ίδιο
οπτικό πεδίο με την ονομασία του ποτού, ακολουθούμε−
νη από αναγραφή, σε παρένθεση, της περιεκτικότητας
σε καφεΐνη, εκφραζόμενης σε mg ανά 100 ml».
2. Η δεύτερη περίοδος της παραγράφου 6 του άρθρου
145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)», αντι−
καθίσταται ως εξής:
«Η ένδειξη «τονωτικό» χρησιμοποιείται σύμφωνα με
τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) 1924/2006 σχετικά
με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυ−
πώνονται στα τρόφιμα».
3. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 145
«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικα−
θίσταται ως εξής:
«α) Για την παρασκευή των ελευθέρων αλκοόλης πο−
τών επιτρέπεται η χρησιμοποίηση πρώτων υλών και
ουσιών, όπως ορίζεται στα αντίστοιχα κεφάλαια: Νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης, φυσικό μεταλλικό και ια−
ματικό νερό, χυμοί ή/και σιρόπια διαφόρων εδωδίμων
καρπών, ζαχαρούχες γλυκαντικές ύλες, άλλες βρώσιμες
ύλες, αρτύματα, αιθέρια έλαια, χλωριούχο νάτριο, διο−
ξείδιο του άνθρακα.»
4. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 8 του άρθρου 145
«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικα−
θίσταται ως εξής:
«β) Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται
η χρήση των πρόσθετων που αναφέρονται στον κανο−
νισμό (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα II, Μέρος Ε, κατηγορία
14.1., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης».
5. Τα εδάφια (γ) και (δ) της παραγράφου 8 του άρ−
θρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)»
καταργούνται.
6. Η πρώτη περίοδος του εδαφίου (α) της παραγράφου
9 του άρθρου 145 «Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές
διατάξεις)» αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Εφόσον στην παρασκευή των ελευθέρων αλκοόλης
ποτών χρησιμοποιείται φυσικό μεταλλικό νερό ή νερό
ορισμένης περιοχής, μπορεί στην επισήμανση, καθώς
και στη διαφήμισή τους να γίνεται αναφορά στη χρη−
σιμοποίηση των εν λόγω νερών, υπό τις αποκλειστικές
προϋποθέσεις ότι:»
7. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 9 του άρθρου 145
«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικα−
θίσταται ως εξής:
«β) Η χρησιμοποίηση του φυσικού μεταλλικού νερού
θα δηλώνεται στη συσκευασία με την ονομασία του,
και απαγορεύεται οποιαδήποτε αναφορά στις ιαματικές
του ιδιότητες»

8. Το εδάφιο (γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 145
«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» καταρ−
γείται.
9. Το εδάφιο (δ) της παραγράφου 9 του άρθρου 145
«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά (Γενικές διατάξεις)» αντικα−
θίσταται ως εξής:
«δ) Η χρησιμοποίηση νερού ανθρώπινης κατανάλωσης,
κατά την έννοια του άρθρου 149 του παρόντα Κώδικα, ή
τέτοιου επεξεργασμένου θεωρείται νοθεία, σύμφωνα με
το εδάφιο (β) της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του πα−
ρόντα Κώδικα, και οδηγεί σε πλάνη τους καταναλωτές»
II. 1. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 6 του άρθρου 146
«Τεχνητά ελεύθερα αλκοόλης ποτά» καταργείται.
2. Η παράγραφος 8 του άρθρου 146 «Τεχνητά ελεύθερα
αλκοόλης ποτά» αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται
η χρήση των πρόσθετων που αναφέρονται στον κανο−
νισμό (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα II, Μέρος Ε, κατηγορία
14.1., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης».
1. Το εδάφιο (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 147
«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρού−
των» αντικαθίσταται ως εξής:
«α) «Ελεύθερα Αλκοόλης Ποτά, από Φυσικούς Χυμούς
Φρούτων», νοούνται ποτά που παρασκευάζονται από
αυτούσιους χυμούς φρούτων ή με αραίωση σε νερό
ανθρώπινης κατανάλωσης συμπυκνωμένων χυμών ή σι−
ροπιών τους με τις γλυκαντικές ύλες που αναφέρονται
στο άρθρο 145, χωρίς άλλη προσθήκη, εκτός από τις
ουσίες που ρητά κατονομάζονται στο παρόν.»
2. Το εδάφιο (β) της παραγράφου 12 του άρθρου 147
«Ελεύθερα αλκοόλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρού−
των» καταργείται.
3. Η παράγραφος 17 του άρθρου 147 «Ελεύθερα αλ−
κοόλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρούτων» αντικα−
θίσταται ως εξής:
«17. Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται
η χρήση των πρόσθετων που αναφέρονται στον κανο−
νισμό (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα II, Μέρος Ε, κατηγορία
14.1., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης».
4. Η παράγραφος 18 του άρθρου 147 «Ελεύθερα αλκο−
όλης ποτά από φυσικούς χυμούς φρούτων» καταργείται.
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 148 «Ροφήματα» αντι−
καθίσταται ως εξής:
«3. Στα προϊόντα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται
η χρήση των πρόσθετων που αναφέρονται στον κανο−
νισμό (ΕΚ) 1333/2008 Παράρτημα II, Μέρος Ε, κατηγορία
14.1., σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους χρήσης».
2. Το εδάφιο (δ) της παραγράφου 5 του άρθρου 148
«Ροφήματα» αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Στη συσκευασία των έτοιμων ή ημιέτοιμων ροφη−
μάτων θα πρέπει να αναγράφονται οι υποχρεωτικές
ενδείξεις που προβλέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ)
1169/2011. Προκειμένου για τα ροφήματα καφέ, το εκ−
χύλισμα καφέ που χρησιμοποιείται θα πρέπει να αντα−
ποκρίνεται στις προδιαγραφές που καθορίζονται στις
διατάξεις του άρθρου 51 του παρόντος Κώδικα».
3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 148 «Ροφήματα» κα−
ταργείται.
1. Οι διατάξεις της απόφασης ΑΧΣ 372/2002 καταρ−
γούνται, εκτός του εδαφίου 1 και της πρώτης και τρίτης
περιόδου του εδαφίου 2 της παραγράφου II.
2. Η τρίτη περίοδος της παραγράφου 6 της απόφασης
ΑΧΣ 347/1991 καταργείται.
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3. Η απόφαση ΑΧΣ 1183/1979 καταργείται.
Η Πρόεδρος
Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ

Η Γραμματέας
Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: Δ. Τσίπη, Σ. Σάμιος, Ε. Δήμα, Ι. Χροναίος,
Α. Πρεβενά, Κ. Μαγουλάς,
Χ. Παπαχρήστου, Ι. Σαρακατσιάνος.»
Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

F
(5)
Επιβολή πολλαπλών τελών στον ILIEV MARIYAN τoυ
MIGLENOV.
Με την αριθ. 480/13/07−09−2015 καταλογιστική πράξη
του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης του
Α' Τελωνείου Εισαγωγών − Εξαγωγών Θεσσαλονίκης,
η οποία εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 152 παρ. 1 και
5 εδ. β΄ του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώ−
δικας» και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3008/14/918−
Α/22.03.2015 δικογραφία του Α.Τ. Λευκού Πύργου Θεσσα−
λονίκης προς τον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσσαλονίκης
που καταχωρήθηκε στο τηρούμενο από την Υπηρεσία
μας αντίστοιχο βιβλίο Πρωτοκόλλων Τελωνειακών Πα−
ραβάσεων με α/α 480/2013, επιβλήθηκαν πολλαπλά τέλη
ποσού 1.500,00 € πλέον ΤΧ/ΟΓΑ εκ ποσού 2,4% στον
ILIEV MARIYAN του MIGLENOV και της RUMENA, γεν.
στις 25−08−1992 στη Βουλγαρία, άνευ μονίμου καταλύ−
ματος και ήδη αγνώστου διαμονής, με ΑΦΜ 163754180,
για τελωνειακή παράβαση λαθρεμπορίας συνολικής
ποσότητας εξήντα τέσσερα (64) πακέτων τσιγάρων,
η οποία παράβαση προβλέπεται από τα άρ. 119Α΄ και
142 παρ. 2 του Ν. 2960/2001, «Περί Εθνικού Τελωνειακού
Κώδικα» και τιμωρείται από το άρθρο 150 παρ. 1 του
ίδιου νόμου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗΣ
F
Αριθμ. 2133.1/29522/2015
(6)
Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 58
«Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού
Λιμένων αριθμ. 14».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Tης περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
β) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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γ) Του άρθρου 2 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, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114).
δ) Της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου» (Α΄ 170).
ε) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
στ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο Πρώτο
Εγκρίνουμε τον παρακάτω Γενικό Κανονισμό Λιμένων
με αριθμό 58
«ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΙΘΜ. 58
«Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού
Λιμένων αριθμ. 14»
Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ −
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Της περίπτωσης (α) του άρθρου 156 του Κώδικα
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο
μόνον του Ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει.
β) Του Ν.δ. 444/1970 «Περί αρμοδιοτήτων Λιμενικού
Σώματος και σχέσεων προς τας αρμοδιότητας των Σω−
μάτων Ασφαλείας» (Α΄ 39).
γ) Του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
δ) Του άρθρου 2 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, Πε−
ριβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλο−
ντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας
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Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού» (Α΄ 114).
ε) Της περίπτωσης (α) της παραγράφου 4 του άρθρου
15 του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας
και Αιγαίου» (Α΄ 170).
στ) Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του Κανονισμού
αυτού δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, εκδίδουμε τον ακόλουθο Γενικό Κα−
νονισμό Λιμένων:

λιμένες στους οποίους έχει αποδεδειγμένα κινηθεί δι−
αδικασία κατασκευής, εγκατάστασης και λειτουργίας
γεφυροπλάστιγγας από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης
του λιμένα.

Άρθρο 1
Όρια ισχύος

Πειραιάς, 14 Οκτωβρίου 2015

Ο παρών Γενικός Κανονισμός Λιμένων ισχύει για τους
λιμένες, τους όρμους και τη θαλάσσια έκταση της πε−
ριοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής της χώρας,
όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις.
Άρθρο 2
Αντικατάσταση διατάξεων του Γενικού Κανονισμού
Λιμένων αριθμ. 14
1. Η παρ. 3 του άρθρου 7 του Γενικού Κανονισμού Λι−
μένων αριθμ. 14, που εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/15/96/
30−12−1996 απόφαση Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας
(Β΄ 5/1997), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Τα υπόχρεα σε ζύγιση οχήματα ζυγίζονται στις
γεφυροπλάστιγγες του λιμένα. Σε περίπτωση μη λει−
τουργίας γεφυροπλάστιγγας στο λιμένα, κατά το χρό−
νο θέσης σε ισχύ της παρούσας, το μικτό βάρος του
οχήματος υπολογίζεται από τα αναγραφόμενα στοιχεία
στα συνοδευτικά έγγραφα αυτού (όπως η φορτωτική ή
το δελτίο αποστολής) και από την άδεια κυκλοφορίας
του οχήματος.»
2. Το εδάφιο α.(1) της παραγράφου 2 του άρθρου 15
του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 14, που εγκρί−
θηκε με την αριθμ. 3131.1/15/96/30−12−1996 απόφαση
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β΄ 5/1997), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Απαγορεύεται η μεταφορά με οχηματαγωγά πλοία
οχημάτων, των οποίων το μικτό βάρος υπερβαίνει το
δέκα τοις εκατό (10%) του μέγιστου επιτρεπόμενου μι−
κτού βάρους ή της μέγιστης επιτρεπόμενης φόρτωσης
κατ’ άξονα του οχήματος, σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις περί οδικής κυκλοφορίας.».
Άρθρο 3
Διάρκεια ισχύος
Η διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρ−
θρου 7 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 14, που
εγκρίθηκε με την αριθμ. 3131.1/15/96/30−12−1996 απόφαση
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (Β' 5/1997), όπως αντι−
καθίσταται από την παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος,
ισχύει για ένα (1) έτος από τη θέση της σε ισχύ. Μετά
την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, είναι δυνατόν
αυτή να παραταθεί για ένα (1) επιπλέον έτος, με από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδο−
μών, Ναυτιλίας και Τουρισμού (του εδ. β της παρ. 1 του
άρθρου 2 του Π.δ. 24/2015), μόνον όταν πρόκειται για

Άρθρο 4
Κυρώσεις
Οι παραβάτες του Κανονισμού αυτού, ανεξάρτητα από
τις ποινικές και αστικές ευθύνες που συντρέχουν κατά
την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις διοικητικές
κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυ−
τικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του
Ν.δ. 187/1973 «Περί Κωδικός Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»
(Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Αρχηγός
Αντιναύαρχος Λ.Σ.
ΑΘ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ»
Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η εφαρμογή του Κανονισμού αυτού αρχίζει από τη
δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 15 Οκτωβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθμ. απόφ. 329/2015
(7)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 904/2011 απόφασης ΡΑΕ,
όπως ισχύει, σχετικά με το έργο «Σύνδεση Ν. Μά−
κρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νό−
τιας Εύβοιας».
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την
17η Σεπτεμβρίου 2015 και λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου,
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο−
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011,
όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999),
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ Α΄ 207/29.8.2003),
όπως ισχύει και ειδικότερα τη διάταξη του άρθρου 15.
4. Τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελλη−
νικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(εφεξής ΚΔΕΣΜΗΕ − ΦΕΚ Β΄ 103/31.1.2012), όπως ισχύει
και ειδικότερα το άρθρο 238.
5. Την υπ’ αριθμ. 155/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 908/
Β΄/23−3−2012).
6. Την υπ’ αριθμ. 470/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 1967/
Β΄/1967/18−6−2012).
7. Την υπ’ αριθμ. 552/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 2239/
Β΄/2−8−2012).
8. Την υπ’ αριθμ. 721/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 2257/
Β΄/3−8−2012).
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9. Την υπ’ αριθμ. 76/2014 (Ο−57782/07.03.2014) απόφαση
της ΡΑΕ με την οποία ανακλήθηκε η άδεια παραγωγής
υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ−890 της εταιρείας «ΑΝΑ−
ΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε.» ισχύος 1,2 MW.
10. Την υπ’ αριθμ. 159/2015 (Ο−61580/19.05.2015) απόφα−
ση της ΡΑΕ με την οποία ανακλήθηκε η άδεια παρα−
γωγής υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ−780 της εταιρείας
«AΡΧΡAN ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.» ισχύος 24 MW.
11. Την υπ’ αριθμ. 207/2014 (Ο−58444/12.05.2014) απόφα−
ση της ΡΑΕ με την οποία ανακλήθηκε η άδεια παρα−
γωγής υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ−961 της εταιρείας
«ENVIRECO ADVANCED ECOLOGICAL SYSTEMS LTD»
ισχύος 20 MW.
12. Την υπ’ αριθμ. 208/2014 (Ο−58451/12.05.2014) απόφα−
ση της ΡΑΕ με την οποία ανακλήθηκε η άδεια παρα−
γωγής υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ−516 της εταιρείας
«KAΝΗΘΟΣ Α.Ε.» ισχύος 1,8 MW.
13. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθμ.
πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 απόφασης του Υπουρ−
γού ΠΕΚΑ «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. », (ΦΕΚ Β΄ 2373)
(εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών»).
14. Την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι−197929/31−07−2015 επιστολή
της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.
15. Την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι−198014/04−08−2015 επιστολή 15
εταιρειών – χρηστών του έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πο−
λυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας».
16. Την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι−198640/08−09−2015 επιστολή
της εταιρείας Protergia.
17. Την υπ’ αριθμ. 340/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄
1778/30−6−2014), «Μεθοδολογία Υπολογισμού Απαιτούμε−
νου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας».
18. Το γεγονός ότι η παρούσα δεν βαρύνει τον κρατικό
προϋπολογισμό.
Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΡΑΕ των ανω−
τέρω σχετικών 9, 10, 11 και 12 ανακλήθηκαν οι άδειες
παραγωγής υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ−890, ΑΔ−780,
ΑΔ−961 και ΑΔ−516 αντίστοιχα, του έργου «Σύνδεση
Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης
Νότιας Εύβοιας».
Επειδή, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι−197929/
31−07−2015 επιστολή της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., οι εργασίες κατα−
σκευής του έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος
και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας» ολοκληρώ−
θηκαν και το έργο έχει ηλεκτρισθεί και τεθεί σε δοκι−
μαστική λειτουργία από τις 24 Ιουλίου 2015.
Επειδή, με τα υπ’ αριθμ. πρωτ. Ι−198014/04.08.2015 και
Ι−198640/08.09.2015 έγγραφα εταιρειών−Χρηστών του
Έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη − Πολυπόταμος και Δίκτυο
Υψηλής Τάσης Ν. Εύβοιας» διατυπώνεται αίτημα παρά−
τασης της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 5 της
υπ’ αριθμ. 155/2012 απόφασης ΡΑΕ, λόγω των έκτακτων
ανατροπών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σύμφωνα
με την οποία εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
θέσης του Έργου σε δοκιμαστική λειτουργία απαιτεί−
ται η υποβολή αιτήσεων για την σύναψη Συμβάσεων
Σύνδεσης.
Επειδή, λόγω των πραγματικών, δυσχερών και έκτα−
κτων οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν κατά την
περίοδο θέσης σε δοκιμαστική λειτουργία του Έργου
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«Σύνδεση Ν. Μάκρη − Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής
Τάσης Ν. Εύβοιας», αλλά και λόγω της ανάγκης αποφυ−
γής μετακύλισης του κόστους του ως άνω έργου στους
καταναλωτές, κρίνεται εύλογη η οριστική τροποποίηση
της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 155/2012 από−
φασης ΡΑΕ ως προς την προθεσμία υποβολής αιτήσε−
ων για την σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης, παρέχοντας
την χρονική δυνατότητα στους Χρήστες του Έργου να
προβούν στις αναγκαίες ενέργειες για την υπογραφή
των συμβάσεων.
Επειδή, βάσει της νέας Μεθοδολογίας Υπολογισμού
του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του Ελλη−
νικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(σχετικό 17), κρίνεται σκόπιμη η επικαιροποίηση των
όρων που αναφέρονται στην υπ’ αριθμ. 904/2011 από−
φαση της ΡΑΕ, όπως ισχύει, αναφορικά με τον προσδι−
ορισμό του Απαιτούμενου Εσόδου του Διαχειριστή του
ΕΣΜΗΕ, αποφασίζει:
1. Την τροποποίηση της 904/2011 απόφασης ΡΑΕ «Αντι−
κατάσταση της απόφασης ΡΑΕ υπ’ αριθ. 2069/2010 σχε−
τικά με την εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 272 του
Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β΄ 655/17−05−2005) για το
έργο «Σύνδεση Ν. Μάκρη – Πολυπόταμος και Δίκτυο
Υψηλής Τάσης Νότιας Εύβοιας», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, ως εξής:
Α. Την διαγραφή στο άρθρο 2 "Χρήστες του Έργου"
από τον Πίνακα 1 του Χρήστη ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α.Ε., κάτοχο της Άδειας Παραγωγής υπ’
αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ−890 και από τον Πίνακα 2
των Χρηστών:
1. «ΑΡΧΡΑΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε», κάτοχο της Άδειας Παρα−
γωγής υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ−780,
2. «ENVIRECO ADNANCED ECOLOGICAL SYSTEMS
LTD», κάτοχο της Άδειας Παραγωγής υπ’ αριθμ. ειδ.
πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ−961,
3. «ΚΑΝΗΘΟΣ Α.Ε.», κάτοχο της Άδειας Παραγωγής
υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΑΔ−516.
B. Την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου
5 ως εξής: «Μετά την έκδοση των αδειών του άρθρου 4,
σύμφωνα και με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5
του άρθρου 8 του Ν. 3468/2006, όπως ισχύει, οι Χρήστες
που αναφέρονται στους Πίνακες 1 και 2 του άρθρου 2,
υποχρεούνται να υποβάλλουν στον ΑΔΜΗΕ αίτηση που
συνοδεύεται από πλήρη φάκελο για την σύναψη Συμβά−
σεων Σύνδεσης το αργότερο μέχρι τις 31.12.2015 και να
προβούν στη υπογραφή των συμβάσεων το αργότερο
μέχρι τις 31.01.2016.»
Γ. Την αντικατάσταση των όρων στα άρθρα 7 και 8:
α) «ετήσιο κόστος του Συστήματος» από τον όρο
«απαιτούμενο έσοδο του Διαχειριστή του Ελληνικού
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» και
β) «Ε2» από τον όρο «Κ».
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ΡΑΕ 904/2011, όπως
έχει τροποποιηθεί.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2015
Ο Πρόεδρος
NΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ
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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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

• 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

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02022612010150008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004

