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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1484
17 Ιουνίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ−
τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας εργοστα−
σίου ή οινοποιείου για την παρασκευή συμπυκνω−
μένου γλεύκους. ..............................................................................
1
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Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπη−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 11787
(1)
Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέ−
τησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας εργοστασί−
ου ή οινοποιείου για την παρασκευή συμπυκνωμέ−
νου γλεύκους.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας
με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυ−
βερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές διατάξεις».

4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ρυθμίσεις
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01.10.2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
9. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/24.08.2010 (ΦΕΚ Β΄
1334) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι−
κονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την
πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και
την άσκησή της σε εκτέλεση του άρθρου 6 του ν. 3844/
2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
10. Την υπ’ αριθ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20.09.2010 (ΦΕΚ Β΄
1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνω−
ση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση
διαδικασιών από τα ΕΚΕ, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.16/2/οικ. 2406/30.01.2011 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 261).
11. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44) «Καθιέ−
ρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
12. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
13. Την υπ’ αριθ. 383/18.01.2010 (ΦΕΚ Β΄ 29) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

14. Την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του Α.Ν. 787/1948
(ΦΕΚ Α΄ 240) «περί συμπληρώσεως, τροποποιήσεως και
καταργήσεως ενίων διατάξεων των περί φορολογίας
της σταφιδίνης, γλυκόζης, οπωροσακχάρου, χαρουπο−
σιροπίου, αμυλοσιροπίου περί εμπορίου του οίνου και
προστασίας της οινοπαραγωγής και περί φορολογίας
του οίνου».
15. Την υπ’ αριθ. 9872/1242/1966 απόφασης του Υπουρ−
γού Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄219) «περί των όρων διατυπώ−
σεων και περιορισμών καθ’ ους επιτρέπεται η παραγωγή
και διάθεσις του συμπεπυκνωμένου γλεύκους χλωράς
σταφίδος ελευθέρου εμπορίου ή χλωρών σταφυλών».
16. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποι−
ότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.

17. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η διοικητική διαδικασία για την έκδοση «Άδειας λει−
τουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την παρα−
σκευή συμπυκνωμένου γλεύκους» μπορεί να διεκπεραι−
ώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για
τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ει−
δικό έντυπο αίτησης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της.

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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 11785
(2)
Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτη−
σης της έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας για την
παρασκευή σταφιδίνης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις».
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και λοιπές
διατάξεις».
4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ρυθμίσεις
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01.10.2002 (Φ.Ε.Κ.
Β΄ 1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκη−
σης και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του
περιεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8
του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
9. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/24.08.2010 (ΦΕΚ Β΄
1334) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι−
κονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την
πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και
την άσκησή της σε εκτέλεση του άρθρου 6 του ν. 3844/
2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).

10. Την υπ’ αριθ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20.09.2010 (ΦΕΚ Β΄
1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνω−
ση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση
διαδικασιών από τα ΕΚΕ, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/ 30.01.2011 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 261).
11. Το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44) «Καθιέ−
ρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
12. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
13. Την υπ’ αριθ. 383/18.01.2010 (ΦΕΚ Β΄ 29) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
14. Το άρθρο 9 του ν. 3501/1928 (ΦΕΚ Α΄ 198) «περί κυ−
ρώσεως και τροποποιήσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927
Ν.Δ. «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του Ν.Δ. 1) από
12 Μαΐου 1926 «περί εμπορίου του οίνου κλπ.» και 2) από
10−9−26 «περί αναστολής ισχύος των άρθρων 8 και 13 του
Ν.Δ. της 12−5−26 κλπ», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο
1 του Ν.Δ. 3419/1955 (ΦΕΚ Α΄ 282) «περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων νόμων περί εμπορίας του
οίνου και προστασίας της οινοπαραγωγής».
15. Το Διάταγμα της 23ης Μαρτίου 1932 (ΦΕΚ Α΄ 96)
«περί των όρων και διατυπώσεων υφ’ ους επιτρέπε−
ται η κατεργασία σταφίδος εν γένει προς κατασκευήν
σταφιδίνης».
16. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.
17. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η διοικητική διαδικασία για την έκδοση «Ειδικής άδειας
λειτουργίας για την παρασκευή σταφιδίνης» μπορεί να
διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτη−
σης. Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνε−
ται ειδικό έντυπο αίτησης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της.

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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 11788
(3)
Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτη−
σης της έκδοσης άδειας λειτουργίας εργαστηρίου
εμφιάλωσης οίνων και αρωματισμένων οίνων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις» .
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές
διατάξεις».
4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ρυθμίσεις
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01.10.2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
9. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/24.08.2010 (ΦΕΚ Β΄
1334) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι−
κονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την
πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και
την άσκησή της σε εκτέλεση του άρθρου 6 του ν. 3844/
2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).

10. Την υπ’ αριθ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20.09.2010 (ΦΕΚ Β΄
1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνω−
ση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση
διαδικασιών από τα ΕΚΕ, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/ 30.01.2011 απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρο−
νικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 261).
11. Το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44) «Καθιέ−
ρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
12. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄214) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
13. Την υπ’ αριθ. 383/18.01.2010 (ΦΕΚ Β΄ 29) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
14. Την παράγραφο 2 του άρθρου 12 του ν. 396/1976
(ΦΕΚ Α΄ 198) «περί οινολογικών κατεργασιών και εμπο−
ρίας οίνων».
15. Την υπ’ αριθ. 1849/1960 απόφαση του Ανωτάτου
Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Β΄ 58/1961) «περί των όρων
ους δέον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί
των όρων εμφιαλώσεων αυτών».
16. Την υπ’ αριθ. 1554/1966 απόφαση του Ανωτάτου
Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ Β΄ 645) «περί των όρων ους
δέον να πληρώσιν οι εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των
όρων εμφιαλώσεων αυτών».
17. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της
ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πο−
λίτη.
18. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η διοικητική διαδικασία για την έκδοση «Άδειας λει−
τουργίας εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και αρωματι−
σμένων οίνων» μπορεί να διεκπεραιώνεται και μέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για τη διεκπεραίωση της
διαδικασίας συμπληρώνεται ειδικό έντυπο αίτησης το
οποίο περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Το έντυπο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

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

20206α

20206β

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20206γ

20206δ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Αριθμ. 11789
(4)
Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτη−
σης της έκδοσης ειδικής άδειας λειτουργίας για την
παρασκευή φυσικού ή τεχνητού (αεριούχου) αφρώ−
δους οίνου.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 9 και 14 του ν. 3844/2010 (ΦΕΚ Α΄ 63)
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά
και άλλες διατάξεις» .
2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές
διατάξεις».
4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του ν. 3013/2002
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 102), όπως ισχύει.
5. Το άρθρο 8 του ν. 3242/2004 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ρυθμίσεις
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».
6. Το άρθρο 8 του ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 75).
7. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 45).
8. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01.10.2002 (Φ.Ε.Κ. Β΄
1276) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης
και Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του πε−
ριεχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του
ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄ 75)».
9. Την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α./18613/24.08.2010 (ΦΕΚ Β΄
1334) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Απο−
κέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οι−
κονομικών για την απλούστευση διαδικασιών για την
πρόσβαση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και
την άσκησή της σε εκτέλεση του άρθρου 6 του ν. 3844/
2010 (ΦΕΚ Α΄ 63).
10. Την υπ’ αριθ. ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/20.09.2010 (ΦΕΚ Β΄
1561) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρω−
σης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για την οργάνω−
ση, λειτουργία και αρμοδιότητες των Ενιαίων Κέντρων
Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) και την ηλεκτρονική διεκπεραίωση
διαδικασιών από τα ΕΚΕ, όπως τροποποιήθηκε με την
υπ’ αριθ. ΔΟΛ ΚΕΠ/Φ.16/2/οικ.2406/30.01.2011 απόφαση

του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε−
κτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 261).
11. Το άρθρο 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ Α΄ 44) «Καθιέ−
ρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».
12. Το Π.Δ. 187/2009 (ΦΕΚ Α΄ 214) «Διορισμός Υπουργών
και Υφυπουργών».
13. Την υπ’ αριθ. 383/18.01.2010 (ΦΕΚ Β΄ 29) απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεο−
δώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
14. Το άρθρο 1 του ν. 3501/1928 (ΦΕΚ Α΄ 198) «περί κυ−
ρώσεως και τροποποιήσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927
Ν.Δ. «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως του Ν.Δ. 1) από
12 Μαΐου 1926 «περί εμπορίου του οίνου κλπ.» και 2) από
10−9−26 «περί αναστολής ισχύος των άρθρων 8 και 13 του
Ν.Δ. της 12−5−26 κλπ», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο
1 του Ν.Δ. 3419/1955 (ΦΕΚ Α΄ 282) «περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως διατάξεων νόμων περί εμπορίας του
οίνου και προστασίας της οινοπαραγωγής».
15. Την υπ’ αριθ. 26650/1957 (ΦΕΚ Β΄159) κοινή υπουργι−
κή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου
«περί των όρων και υποχρεώσεως υφ’ ους επιτρέπεται
η παρασκευή και διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αερι−
ούχου) αφρώδους οίνου».
16. Την υπ’ αριθ. 27030/4292/1971 (ΦΕΚ Β΄ 528) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εμπορίου «περί συμπληρώσεως της υπ’ αριθ. 26650/
13.5.1957 αποφάσεως «περί των όρων και υποχρεώσεως
υφ’ ους επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεσις φυσικού
και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου».
17. Την υπ’ αριθ. 16526/3951/1975 (ΦΕΚ Β΄1074) κοινή
υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εμπορίου «περί συμπληρώσεως της υπ’ αριθ. 26650/
13.5.1957 αποφάσεως «περί των όρων και υποχρεώσεως
υφ’ ους επιτρέπεται η παρασκευή και διάθεσις φυσικού
και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου».
18. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης και της ποι−
ότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πολίτη.
19. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Η διοικητική διαδικασία για την έκδοση «Ειδικής άδει−
ας λειτουργίας για την παρασκευή φυσικού ή τεχνητού
(αεριούχου) αφρώδους οίνου» μπορεί να διεκπεραιώ−
νεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών
που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. Για
τη διεκπεραίωση της διαδικασίας συμπληρώνεται ει−
δικό έντυπο αίτησης το οποίο περιλαμβάνει όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το έντυπο επισυνάπτεται
στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της.

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

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20206θ

20206ι

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Ιουνίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΛΙΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

20206ιβ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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 13:00
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