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Τίτλος: Παράταση προθεσμίας εφαρμογής του κανονισμού λειτουργίας τουριστικών 
αναβατήρων και της χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις 
Χιονοδρομικών Κέντρων.  

Προοίμιο 
1. Εχοντας υπόψη : α. Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
όργανα» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Ν. 2081 /1992 (ΦΕΚ 89 
Α). β. Τις διατάξεις του Ν.1624/1951 (ΦΕΚ7/Α/8.1.1951) και του Ν.2160/1993 
«Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 118/Α/19.7.1993). γ. Τις 
διατάξεις του Ν.2636/1998 «Σύσταση εταιρειών κ.λ,π. και τροποποίηση της Νομοθεσίας 
για τον Τουρισμό» (ΦΕΚ 198/Α/27.8.1998). δ. Τον Ν.2919/2001 «Σύνδεση έρευνας 
τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 128/Α/ 25.6.2001) άρθρο 24 
παρ.4. ε. Τον Ν. 1835/1989 (ΦΕΚ 76/Α/1989) «Σύσταση Υπουργείου Τουρισμού κ.λ.π.). 
στ. Τις διατάξεις του Ν. 3270/2004 (Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής 
Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187/Α/11.10.2004). ζ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 
122/2004 «Ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ85 Α). η. Τις διατάξεις του 
Π.Δ. 123/18.3.2004 «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». 
θ. Τις διατάξεις του Π.Δ. 313/2001 (ΦΕΚ 211/Α/ 25.9.2001) «Μεταφορά αρμοδιοτήτων 
από τον EOT στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στις Περιφέρειες, σύσταση Υπηρεσιών και 
θέσεων προσωπικού στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού και στις Περιφέρειες, μεταφορά 
πόρων και ρύθμιση των αναγκαίων λεπτομερειών». ι. Τις διατάξεις του Π.Δ. 343/2001 
«Οργανισμός Διάρθρωσης Υπηρεσιών του EOT» (ΦΕΚ231/Α/11.10.2001). ια. Την υπ' 
αριθμ. Τ/10004/1.10.2002 (ΦΕΚ 1339/Β/ 16.10.2002) Απόφαση Υφυπουργού 
Ανάπτυξης περί «Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των 
παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία Χιονοδρομικών 
κέντρων». ιβ. Την υπ' αριθμ. Τ/6888/4.7.2003 (ΦΕΚ959/Β/11.7.2003) Απόφαση 
Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Καθορισμού προδιαγραφών για την ίδρυση 
Χιονοδρομικών Κέντρων». ιγ. Την υπ' αριθμ. Τ/11754/6.10.2003 (ΦΕΚ 1536/Β/ 
17.10.2003) Απόφαση Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Προϋποθέσεων έκδοσης - 
χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων». ιδ. Το 
Π.Δ. 12/9.1.2004 (ΦΕΚ7/Α/16.1.2004) περί«Εγκαταστάσεων με συρματόσχοινα για την 
μεταφορά προσώπων : Εναρμόνιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚτου Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου (L 106/3. 5.2000 της Επίσημης 
Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων)». ιε. Το με αριθμ. πρωτ. 507401/23. 12.2004 
έγγραφο του Προέδρου του EOT. Ιστ. Την ανάγκη παράτασης εφαρμογής της υπ' αριθμ. 
Τ/10004/ 1.10.2002 (ΦΕΚ 1339/Β/16.10.2002) απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί 
«Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που 
αφορούν διάσωση επιβατών και λειτουργία Χιονοδρομικών κέντρων» και της υπ' αριθμ. 
Τ/11754/6.10. 2003 (ΦΕΚ 1536/Β/17. 10.2003) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί 
«Προϋποθέσεων έκδοσης - χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις 
Χιονοδρομικών Κέντρων», ώστε να υπάρξει αφενός μεν χρονικό διάστημα προκειμένου 
να συμμορφωθούν τα χιονοδρομικά κέντρα και να αποκτήσουν το Ειδικό Σήμα 
Λειτουργίας και αφετέρου να μπορέσουν να λειτουργήσουν νόμιμα την παρούσα 
χειμερινή περίοδο. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
καμία δαπάνη, αποφασίζουμε:  
 
 



Αρθρο: 0 

Ημ/νία: 30.12.2004 

 

Κείμενο Αρθρου 

Παρατείνουμε την ημερομηνία εφαρμογής της Τ/10004/1.10.2002 (ΦΕΚ 1339/Β/ 
16.10.2002) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Έγκρισης κανονισμού λειτουργίας 
τουριστικών αναβατήρων και των παραρτημάτων που αφορούν διάσωση επιβατών και 
λειτουργία Χιονοδρομικών κέντρων» και της υπ' αριθμ. Τ/11754/6.10. 2003 (ΦΕΚ 
1536/Β/17. 10.2003) Απόφασης Υφυπουργού Ανάπτυξης περί «Προϋποθέσεων έκδοσης 
- χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας σε επιχειρήσεις Χιονοδρομικών Κέντρων», 
μέχρι 31.5.2005. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
 


