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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 67/2013 (1)
  Τροποποίηση των άρθρων 126 «Χυμοί φρούτων και ορι−

σμένα ομοειδή προϊόντα» και 124 «Διατηρημένα με 
αποστείρωση ή με συμπύκνωση προϊόντα τομάτας» 
του Κ.Τ.Π. (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.87) όπως ισχύει, σε εναρ−
μόνιση προς την οδηγία 2012/12/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Απριλίου 
2012 (ΕΕ L 115/27.04.2012) για την τροποποίηση της 
οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς 
φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προο−
ρίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

    Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. οικ.30/003/199/28−02−2013 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κρά−
τους.

2. Το Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δι−
καίου» (ΦΕΚ 34/Α΄/1983), όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α΄/1984) καθώς και το 
άρθρο 65 του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄/1990).

3. 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).

4. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασι−
ών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ 391/
Α΄/1929).

5. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 128 και 165/Α΄/1988 και 
229/Α΄/1989).

6. Την υπ’ αριθ. 1078204/927/0006Α/6−8−1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(ΦΕΚ 517/Β΄/1992).

7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετο−
νομασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστι−
κότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδο−
νίας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/2009).

8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/2009).

9. Το Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουρ−
γείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141/
Α΄/2012).

10. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α΄/2012).

11. Το Π.Δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (ΦΕΚ 142/
Α΄/2012).
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12. Την υπ’ αριθ. ΥΠΟΙΚ 07927 ΕΞ/19.09.2012 απόφα−
ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών 
Γεώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄/24.09.2012).

13. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομι−
κών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουρ−
γείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 130/Β΄/28.01.2013).

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

15. 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. 67/2013 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 02/04/2013 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των άρθρων 126 «Χυ−
μοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα» και 124 
«Διατηρημένα με αποστείρωση ή με συμπύκνωση προ−
ϊόντα τομάτας» του Κ.Τ.Π. (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.87) όπως 
ισχύει, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2012/12/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης 
Απριλίου 2012 (ΕΕ L 115/27.04.2012) για την τροποποίη−
ση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους 
χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που 
προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου. ως εξής:

Ι. Το άρθρο 126 «Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή 
προϊόντα» του Κ.Τ.Π. τροποποιείται ως ακολούθως:

1. Στην παράγραφο 1 προστίθεται το ακόλουθο κεί−
μενο:

«Τα προϊόντα που ορίζονται στο παράρτημα Ι υπόκει−
νται στις διατάξεις του δικαίου της Ένωσης που ισχύουν 
για τα τρόφιμα, όπως είναι ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ−
βουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό 
των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας 
για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής 
για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό 
διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, εκτός 
εάν το παρόν άρθρο ορίζει διαφορετικά».

2. Καταργείται η παράγραφος 2.
3. Το εδάφιο γ) της παραγράφου 3 αντικαθίσταται 

από το ακόλουθο κείμενο:
«γ. Στην περίπτωση των προϊόντων που παρασκευά−

ζονται από δύο ή περισσότερα φρούτα, εξαιρουμένης 
της χρήσεως χυμού λεμονιού και/ή χυμού γλυκολέμονου 
(μοσχολέμονου) υπό τους όρους που προβλέπονται στο 
παράρτημα Ι μέρος ΙΙ σημείο 2, η ονομασία του προϊό−
ντος αποτελείται από την αναγραφή των χρησιμοποι−
ούμενων φρούτων, κατά φθίνουσα τάξη του όγκου των 
χυμών φρούτων ή των πολτών φρούτων, όπως απα−
ριθμούνται στον κατάλογο συστατικών. Ωστόσο, όταν 
πρόκειται για προϊόντα που παρασκευάζονται από τρία 
ή περισσότερα φρούτα, η μνεία των χρησιμοποιούμενων 
φρούτων μπορεί να αντικαθίσταται από την ένδειξη 

«διάφορα φρούτα», ή από ανάλογη ένδειξη ή από τον 
αριθμό των διαφόρων χρησιμοποιούμενων φρούτων.»·

4. Καταργείται το εδάφιο δ) της παραγράφου 3.
1. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο 

κείμενο:
«4. Στην ετικέτα του συμπυκνωμένου χυμού φρούτων 

που αναφέρεται στο Παράρτημα Ι μέρος Ι σημείο 2, 
ο οποίος δεν προορίζεται να παραδοθεί στον τελικό 
καταναλωτή, αναγράφεται ένδειξη για την παρουσία 
και την ποσότητα του προστιθέμενου χυμού λεμονιού 
ή χυμού γλυκολέμονου (μοσχολέμονου) ή των προστι−
θέμενων ρυθμιστών οξύτητας, που επιτρέπονται από 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων. Η ένδειξη αυτή 
εμφαίνεται σε ένα από τα ακόλουθα:

− στη συσκευασία,
− σε μια ετικέτα που να επικολλάται πάνω στη συ−

σκευασία, ή 
− σε ένα συνοδευτικό έγγραφο».
6. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που ανα−

γράφονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008, Πα−
ράρτημα II κατηγορίες 14.1.2 και 14.1.3, σύμφωνα με τους 
προβλεπόμενους όρους χρήσης, όπως προβλέπεται στο 
Παράρτημα Ι του παρόντος άρθρου.»

7. Καταργείται η παράγραφος 9.
8. Στην παράγραφο 12 προστίθεται το ακόλουθο εδά−

φιο:
«Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στα προϊόντα που ορί−

ζονται στο παράρτημα Ι και τα οποία διατίθενται στην 
αγορά εντός της Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό 
(ΕΚ) αριθ. 178/2002.»

9. Καταργείται η παράγραφος 10.
10. Το Παραρτήματα Ι, ΙΙ, III, IV και V αντικαθίστανται 

ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ 
ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ
1. α) Χυμός φρούτων
Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνε−

ται από το βρώσιμο τμήμα υγιών και ώριμων φρούτων, 
ενός ή πολλών ειδών, νωπών ή διατηρημένων με ψύξη 
ή κατάψυξη, και έχει το χρώμα, το άρωμα και τη χα−
ρακτηριστική γεύση των χυμών των φρούτων από τα 
οποία προέρχεται.

Το άρωμα, η πούλπα και τα κύτταρα του χυμού που 
ελήφθησαν με κατάλληλα φυσικά μέσα από το ίδιο 
είδος φρούτου μπορούν να αποκαθίστανται στον χυμό 
φρούτων.

Στην περίπτωση των εσπεριδοειδών, ο χυμός φρούτων 
πρέπει να προέρχεται από το ενδοκάρπιο. Εντούτοις, ο 
χυμός του γλυκολέμονου (μοσχολέμονου) είναι δυνατόν 
να λαμβάνεται από ολόκληρο το φρούτο.

Όταν οι χυμοί έχουν παρασκευαστεί από φρούτα με 
πυρήνες, σπόρους και φλοιό, τα συστατικά ή μέρη των 
πυρήνων, των σπόρων ή του φλοιού δεν ενσωματώνο−
νται στον χυμό. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις 
περιπτώσεις που συστατικά ή μέρη των πυρήνων, των 
σπόρων ή του φλοιού δεν μπορούν να αφαιρεθούν με 
ορθές πρακτικές παρασκευής.
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Στο πλαίσιο παραγωγής χυμού φρούτων επιτρέπεται 
η μείξη χυμού φρούτων με πολτό φρούτων.

β) Χυμός φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό
Το προϊόν το οποίο λαμβάνεται με ανασύσταση συ−

μπυκνωμένου χυμού, όπως ορίζεται στο σημείο 2, με 
πόσιμο νερό το οποίο πληροί τα κριτήρια που ορίζονται 
στην κοινή υπουργική απόφαση Υ2/2600/2001 «Ποιότητα 
του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπα−
ϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998 (ΦΕΚ 892/Β΄/2001), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η περιεκτικότητα του τελικού προϊόντος σε διαλυτά 
στερεά συστατικά αντιστοιχεί στις ελάχιστες τιμές Brix 
για τους ανασυσταθέντες χυμούς, οι οποίες παρατίθε−
νται στο παράρτημα V.

Στην περίπτωση που χυμός παρασκευάζεται από 
φρούτο μη περιλαμβανόμενο στο παράρτημα V, η ελά−
χιστη τιμή Brix του ανασυσταθέντος χυμού οφείλει να 
είναι η τιμή Brix του χυμού όπως αυτός λαμβάνεται από 
το φρούτο το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή 
του συμπυκνωμένου χυμού.

Τα αρώματα, η πούλπα και τα κύτταρα που λαμβά−
νονται με κατάλληλα φυσικά μέσα από το ίδιο είδος 
φρούτου μπορούν να αποκαθίστανται στον χυμό φρού−
των από συμπυκνωμένο χυμό.

Ο χυμός φρούτων από συμπυκνωμένο χυμό παρα−
σκευάζεται με κατάλληλες διαδικασίες παραγωγής, με 
τις οποίες διατηρούνται τα ουσιώδη φυσικά, χημικά, 
οργανοληπτικά και θρεπτικά χαρακτηριστικά του μέσου 
τύπου χυμού των φρούτων από τα οποία προέρχεται.

Στο πλαίσιο παραγωγής χυμού φρούτων από συμπυ−
κνωμένο χυμό επιτρέπεται η μείξη χυμού φρούτων και/ή 
συμπυκνωμένου χυμού φρούτων με πολτό φρούτων 
και/ή συμπυκνωμένο πολτό φρούτων.

2. Συμπυκνωμένος χυμός φρούτων
Το προϊόν το οποίο λαμβάνεται από τον χυμό ενός ή 

περισσότερων ειδών φρούτων με απομάκρυνση με φυ−
σικό τρόπο συγκεκριμένου ποσοστού του περιεχομένου 
του σε νερό. Στις περιπτώσεις που το προϊόν προορίζε−
ται για άμεση κατανάλωση, πρέπει να έχει απομακρυν−
θεί τουλάχιστον το 50% της περιεκτικότητας σε νερό.

Τα αρώματα, η πούλπα και τα κύτταρα που λαμβά−
νονται με κατάλληλα φυσικά μέσα από το ίδιο είδος 
φρούτου μπορούν να αποκαθίστανται στον συμπυκνω−
μένο χυμό φρούτων.

3. Χυμός φρούτων λαμβανόμενος με υδατική εκχύλιση
Το προϊόν το οποίο προκύπτει με εξαγωγή με τη βο−

ήθεια νερού από:
− ολόκληρο φρούτο με πούλπα, ο χυμός του οποίου 

δεν είναι δυνατόν να εξαχθεί με οποιοδήποτε φυσικό 
μέσο, ή

− αφυδατωμένο ολόκληρο φρούτο.
4. Αφυδατωμένος χυμός φρούτων/σκόνη χυμού φρού−

των
Το προϊόν που λαμβάνεται από χυμό φρούτων ενός ή 

περισσότερων ειδών φρούτων με απομάκρυνση με φυσι−
κό τρόπο του συνόλου σχεδόν του περιεχομένου νερού.

5. Νέκταρ φρούτων
Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν το οποίο:
− λαμβάνεται με την προσθήκη νερού με ή χωρίς 

προσθήκη σακχάρων και/ή μελιού στα προϊόντα που 

ορίζονται στα σημεία 1 έως 4, σε πολτό φρούτων και/ή 
σε συμπυκνωμένο πολτό φρούτων και/ή σε μείγμα των 
εν λόγω προϊόντων και

− ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παραρτήματος IV.
Με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικό με τους ισχυρισμούς 
διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα, 
στις περιπτώσεις που τα νέκταρ φρούτων παρασκευά−
ζονται χωρίς την προσθήκη σακχάρων ή είναι μειωμένων 
θερμίδων, τα σάκχαρα μπορούν να αντικαθίστανται εν 
όλω ή εν μέρει από γλυκαντικά, σύμφωνα με τον κανο−
νισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

Τα αρώματα, η πούλπα και τα κύτταρα που λαμβάνο−
νται με κατάλληλα φυσικά μέσα από το ίδιο είδος φρού−
του μπορούν να αποκαθίστανται στο νέκταρ φρούτων.

II. ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ 
ΟΥΣΙΕΣ

1. Σύνθεση
Τα είδη που αντιστοιχούν στις βοτανικές ονομασίες οι 

οποίες παρατίθενται στο παράρτημα V χρησιμοποιού−
νται στην παρασκευή χυμών φρούτων, πολτών φρούτων 
και νέκταρ φρούτων που φέρουν την ονομασία προϊό−
ντος για το ανάλογο φρούτο ή την κοινή ονομασία του 
προϊόντος. Για τα φρούτα των ειδών που δεν συμπερι−
λαμβάνονται στο παράρτημα V, χρησιμοποιείται η ορθή 
βοτανική ή κοινή ονομασία.

Η τιμή Βrix για τον χυμό φρούτων είναι αυτή του χυμού 
όπως αυτός λαμβάνεται από το φρούτο και δεν μπορεί 
να τροποποιηθεί παρά μόνο με μείξη του με χυμό του 
ιδίου είδους φρούτου.

Οι ελάχιστες τιμές Βrix για ανασυσταθέντες χυμούς 
φρούτων και ανασυσταθέντα πολτό φρούτου καθορί−
ζονται στο παράρτημα V χωρίς να λαμβάνονται υπόψη 
τα διαλυτά στερεά συστατικά των όποιων επιτρεπτών 
συστατικών ή πρόσθετων υλών που έχουν ενδεχομένως 
προστεθεί.

2. Επιτρεπόμενα συστατικά
Στα προϊόντα που απαριθμούνται στο μέρος Ι μπορούν 

να προστίθενται μόνο τα ακόλουθα συστατικά:
− βιταμίνες και ανόργανα συστατικά που έχουν εγκρι−

θεί βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την προσθήκη βιταμινών 
και ανόργανων συστατικών και ορισμένων άλλων ουσιών 
στα τρόφιμα, σε ποσότητες που καθορίζονται σύμφωνα 
με τη διαδικασία του άρθρου 5 του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών, μέχρις ότου θεσπιστούν μέτρα της ένωσης 
σχετικά με τις ανώτατες ποσότητες βιταμινών και ανόρ−
γανων συστατικών οι οποίες προστίθενται στα τρόφιμα.

− πρόσθετα τροφίμων που έχουν εγκριθεί βάσει του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008.

και επιπροσθέτως:
− για χυμούς φρούτων, χυμούς φρούτων από συμπυ−

κνωμένο χυμό και συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων: 
αρωματικές ουσίες, πούλπα και κύτταρα που αποκα−
θίστανται,

− όσον αφορά μόνο τον χυμό σταφυλιού: τα άλατα 
των τρυγικών οξέων που αποκαθίστανται,

− για νέκταρ φρούτων: αρωματικές ουσίες, πούλπα και 
κύτταρα που αποκαθίστανται − προσθήκη σακχάρων 
και/ή μελιού μέχρι ποσοστού 20% του συνολικού βάρους 
των τελικών προϊόντων και/ή γλυκαντικών.
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Ισχυρισμός με τον οποίο δηλώνεται ότι στο νέκταρ 
φρούτων δεν έχουν προστεθεί σάκχαρα και οιοσδήποτε 
ισχυρισμός ενδέχεται να ερμηνεύεται κατά τον αυτό 
τρόπο από τον καταναλωτή, μπορεί να αναγράφεται 
μόνον εφόσον το προϊόν δεν περιέχει πρόσθετους 
μονοσακχαρίτες ή δισακχαρίτες ή άλλο τρόφιμο που 
χρησιμοποιείται για τις γλυκαντικές του ιδιότητες, συ−
μπεριλαμβανομένων των γλυκαντικών όπως ορίζονται 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Εάν στο νέκταρ 
φρούτων υπάρχουν φυσικώς ενεχόμενα σάκχαρα, θα 
πρέπει να αναγράφεται επίσης στην ετικέτα η ακόλουθη 
ένδειξη «περιέχει φυσικά σάκχαρα»,

− για τα προϊόντα που απαριθμούνται στο στοιχείο 
α), στο στοιχείο β) πρώτη περίπτωση, στο στοιχείο γ), 
στο στοιχείο ε) δεύτερη περίπτωση και στο στοιχείο 
η) του παραρτήματος III: σάκχαρα και/ή μέλι,

− για τα προϊόντα που ορίζονται στο μέρος Ι σημεία 1 
έως 5, όταν πρόκειται για διόρθωση της όξινης γεύσης: 
προσθήκη χυμού λεμονιού και/ή χυμού γλυκολέμονου 
(μοσχολέμονου) και/ή συμπυκνωμένου χυμού λεμονιού 
και/ή γλυκολέμονου (μοσχολέμονου), με ανώτατο όριο 
3g ανά λίτρο χυμού, εκφραζόμενο ως ανυδρίτης κιτρι−
κού οξέος

− για τοματοχυμό και σε τοματοχυμό από συμπυκνω−
μένο χυμό: προσθήκη αλατιού, καρυκευμάτων και αρω−
ματικών φυτών.

3. Επιτρεπόμενες επεξεργασίες και ουσίες
Στα προϊόντα που απαριθμούνται στο μέρος Ι μπορούν 

να πραγματοποιηθούν μόνον οι ακόλουθες επεξεργα−
σίες και μπορούν να προστεθούν μόνον οι ακόλουθες 
ουσίες:

− Οι μηχανικές μέθοδοι εξαγωγής,
− Οι συνήθεις φυσικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομέ−

νης της συνεχούς αφαίρεσης του νερού (διάχυση) από 
το βρώσιμο μέρος των φρούτων, πλην των σταφυλιών, 
για την παρασκευή συμπυκνωμένων χυμών φρούτων, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι χυμοί φρούτων που λαμβά−
νονται με τη μέθοδο αυτή ανταποκρίνονται προς τις 
απαιτήσεις του μέρους Ι σημείο 1,

− Για τον χυμό σταφυλιών, όπου έχει χρησιμοποιηθεί 
θείωση των σταφυλιών με διοξείδιο του θείου, επιτρέ−
πεται η αποθείωση με φυσικά μέσα, εφόσον η συνολική 
ποσότητα SO2 που παραμένει στο τελικό προϊόν δεν 
υπερβαίνει τα 10 mg/Ι,

− Ενζυμικά παρασκευάσματα: πηκτινάσες (για τη δι−
άσπαση της πηκτίνης), πρωτεϊνάσες (για τη διάσπαση 
των πρωτεϊνών) και αμυλάσες (για τη διάσπαση του 
αμύλου), ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1332/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για τα 
ένζυμα τροφίμων,

− Βρώσιμη ζελατίνη,
− Ταννίνες,
− Κολλοειδές διοξείδιο του πυριτίου,
− Ξυλάνθρακας,
− Άζωτο,
− Μπεντονίτης, ως προσροφητική άργιλος
− Χημικώς αδρανή βοηθητικά διήθησης και μέσα καθί−

ζησης (περιλαμβανομένων των περλίτη, πλυμένης γης 
διατομών, κυτταρίνης, αδιάλυτου πολυαμιδίου, πολυβι−
νυλοπολυπυρρολιδόνης, πολυστυρενίου) συμβατά με 
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 

2004, σχετικά με τα υλικό και αντικείμενα που προορί−
ζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα,

− Χημικώς αδρανή βοηθητικά προσρόφησης συμβατά 
προς τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004, τα οποία χρη−
σιμοποιούνται για να μειώσουν την περιεκτικότητα του 
χυμού εσπεριδοειδών σε λεμονοειδή και νερανζίνες, χω−
ρίς να επηρεάσουν σημαντικά τους γλυκοζίτες, τα οξέα, 
τα σάκχαρα (περιλαμβανομένων των ολιγοσακχαριτών) 
ή την περιεκτικότητα σε ανόργανα άλατα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ισχύουν οι 
ακόλουθοι ορισμοί:

1. Φρούτο
Όλα τα φρούτα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρ−

θρου, θεωρείται φρούτο και η τομάτα.
Το φρούτο είναι υγιές, επαρκώς ώριμο και νωπό ή 

διατηρημένο με φυσικές μεθόδους ή με επεξεργασία 
(−ες), συμπεριλαμβανομένων των επεξεργασιών μετά τη 
συγκομιδή, εφαρμοζόμενη σύμφωνα με τη νομοθεσία 
της Ένωσης.

2. Πολτός φρούτων
Το ζυμώσιμο αλλά μη ζυμωθέν προϊόν που λαμβάνεται 

με κατάλληλες φυσικές διεργασίες, όπως κοσκίνισμα, 
λειοτρίβηση ή άλεση του βρώσιμου μέρους ολόκληρων 
ή αποφλοιωμένων φρούτων, χωρίς αφαίρεση του χυμού.

3. Συμπυκνωμένος πολτός φρούτων
Το προϊόν που λαμβάνεται από πολτό φρούτου μετά 

την απομάκρυνση, με φυσικό τρόπο, ορισμένου μέρους 
του περιεχομένου νερού.

Στον συμπυκνωμένο πολτό φρούτων μπορούν να απο−
καθίστανται αρωματικές ουσίες που λαμβάνονται με 
κατάλληλα φυσικά μέσα, όπως ορίζεται στο παράρτημα 
Ι μέρος II σημείο 3 και που πρέπει να έχουν ανακτηθεί 
από το ίδιο είδος φρούτου.

4. Αρωματικές ουσίες
Τηρουμένου του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1334/2008 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Δεκεμβρίου 2008, για αρωματικές ύλες και ορι−
σμένα συστατικό τροφίμων με αρωματικές ιδιότητες 
που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων, οι 
προς αποκατάσταση αρωματικές ουσίες λαμβάνονται 
στη διάρκεια της επεξεργασίας του φρούτου με την 
εφαρμογή κατάλληλων φυσικών διεργασιών. Αυτές οι 
φυσικές διεργασίες μπορούν να εφαρμόζονται για τη 
συγκράτηση, διατήρηση ή σταθεροποίηση της αρω−
ματικής ποιότητας και περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τη 
σύνθλιψη, την εκχύλιση, την απόσταξη, τη διήθηση, την 
προσρόφηση, την εξάτμιση, την κλασματική απόσταξη 
και τη συμπύκνωση. Οι αρωματικές ουσίες λαμβάνονται 
από τα βρώσιμα μέρη των φρούτων ωστόσο, είναι δυ−
νατόν να συνίστανται σε έλαιο ψυχρής έκθλιψης από 
φλοιό εσπεριδοειδών και συστατικά από τους πυρήνες.

5. Σάκχαρα
− σάκχαρα, όπως ορίζονται στο άρθρο 64 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών,
− σιρόπι φρουκτόζης,
− σάκχαρα που λαμβάνονται από φρούτα.
6. Μέλι
Το προϊόν που ορίζεται στο άρθρο 67 του Κώδικα 

Τροφίμων και Ποτών.
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7. Πούλπα − κύτταρα
Τα προϊόντα που λαμβάνονται από τα βρώσιμα μέρη 

φρούτων του ίδιου είδους χωρίς αφαίρεση του χυμού. 
Επιπλέον, για τα εσπεριδοειδή, ως πούλπα ή κύτταρα 
νοούνται οι χυμοφόροι θύλακες του ενδοκαρπίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

α) «vruchtendrank»: για νέκταρ φρούτων·
β) «Süßmost»
Η ονομασία «Süßmost» επιτρέπεται να χρησιμοποι−

είται μόνο σε συνδυασμό με τις ονομασίες προϊόντος 
«Fruchtsaft» ή «Fruchtnektar»:

− για νέκταρ φρούτων που λαμβάνονται αποκλειστικά 
από χυμούς φρούτων, συμπυκνωμένους χυμούς φρούτων 
ή μείγματα αυτών των προϊόντων, με δυσάρεστη γεύση 
ως έχουν, εξαιτίας της υψηλής φυσικής οξύτητάς τους

− για χυμούς φρούτων που λαμβάνονται από μήλα ή 
από αχλάδια, με την προσθήκη μήλων, ανάλογα με την 
περίπτωση, αλλά χωρίς προσθήκη σακχάρων

γ) «succo e poipa» ή «sumo e polpa»: για νέκταρ φρού−
των που λαμβάνονται αποκλειστικά από πολτό φρούτων 
και/ή συμπυκνωμένο πολτό φρούτων

δ) «aeblemost»: για τον χυμό μήλου χωρίς προσθήκη 
σακχάρων

ε) − «sur ... saft», συμπληρωμένη με το όνομα (στη 
δανική γλώσσα) του φρούτου που έχει χρησιμοποιη−
θεί, για τους χυμούς που λαμβάνονται, χωρίς προσθήκη 
σακχάρων, από μαύρα φραγκοστάφυλα, κεράσια, κόκκι−
να φραγκοστάφυλα, λευκό φραγκοστάφυλα, σμέουρα, 
φράουλες ή καρπούς κουφοξυλιάς,

− «sød ... saft» ή «sødet... saft», συμπληρωμένη με το όνο−
μα (στη δανική γλώσσα) του φρούτου που έχει χρησι−
μοποιηθεί, για τον χυμό του φρούτου αυτού στον οποίο 
έχουν προστεθεί σάκχαρα σε ποσότητα μεγαλύτερη 
των 200g ανά λίτρο·

στ) «äppelmust/äpplemust», για τον χυμό μήλου χωρίς 
προσθήκη σακχάρων·

ζ) «mosto», συνώνυμο του χυμού σταφυλιών·
η) «smiltsērkšķu sula ar cukuru» ή «astelpaju mahl 

suhkruga» ή «slodzony sok z rokitnika» για τον χυμό φρού−
του seabuckthorn (καρποί ιπποφαούς του ραμνοειδούς) 
στον οποίο έχουν προοτεθεί σάκχαρα σε ποσότητα ίση 
ή μικρότερη των 140g ανά λίτρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΤΑΡ ΦΡΟΥΤΩΝ

Νέκταρ φρούτων από

Ελάχιστη 
περιεκτικότητα 
σε χυμό και /ή 

πολτό
(% κατ' όγκο του 

τελικού 
προϊόντος)

Ι. Φρούτα με όξινο χυμό, με δυσάρεστη γεύση ως 
έχει
Καρποί πασιφλόρας 25
Σολανό (Quito naranjillo) 25
Μαύρα φραγκοστάφυλα 25

Λευκά φραγκοστάφυλα 25
Κόκκινα φραγκοστάφυλα 25
Φραγκοστάφυλα του γένους 
Ριβήσιο 30

Seabuckthorn (καρποί ιπποφαούς 
του ραμνοειδούς) 25

Αγριοκορόμηλα 30
Δαμάσκηνα 30
Χονδροδαμάσκηνα 30
Καρποί σορβιάς 30
Κυνόρροδα 40
Βύσσινα 35
Κεράσια 40
Βακκίνια 40
Καρποί κουφοξυλιάς 50
Σμέουρα (φραμπουάζ) 40
Βερίκοκα 40
Φράουλες 40
Βατόμουρα και μούρα 40
Κόκκινα βακκίνια 30
Κυδώνια 50
Λεμόνια και γλυκολέμονα 
(μοσχολέμονα) 25

Άλλα φρούτα που ανήκουν στην 
κατηγορία αυτή 25

II. Φρούτα χαμηλής περιεκτικότητας σε οξέα ή 
με πολλή πούλπα ή πολύ αρωματικά, με χυμό 
δυσάρεστης γεύσης ως έχει
Μάνγκο 25
Μπανάνες 25
Γουάβα 25
Παπάγια 25
Λίτσι 25
Μόσφιλο (κουδούμηλο) 25
Αννόνα αγκαθωτή 25
Αννόνα δικτυωτή 25
Αννόνα φολιδωτή 25
Ρόδια 25
Ανακάρδιο (φιστίκι Ινδιών) 25
Ισπανικά δαμάσκηνα (Caja) 
(Spondias mombin L.) 25

Umbu (καρπός του φυτού 
σπονδίας η κονδυλώδης) 25

Άλλα φρούτα που ανήκουν στην 
κατηγορία αυτή 25

III. Φρούτα με χυμό ευχάριστης γεύσης ως έχει
Μήλα 50
Αχλάδια 50
Ροδάκινα 50
Εσπεριδοειδή, εκτός από 
λεμόνια και γλυκολέμονα 
(μοσχολέμονα)

50

Ανανάς 50
Τομάτες 50

Άλλα φρούτα που ανήκουν στην 
κατηγορία αυτή 50
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ BRIX ΓΙΑ ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΕΝΤΕΣ 
ΧΥΜΟΥΣ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΘΕΝΤΑ 

ΠΟΛΤΟ ΦΡΟΥΤΟΥ

Κοινή ονομασία 
φρούτου Βοτανική ονομασία

Ελάχιστα 
επίπεδα 

Brix

Μήλο (*) Malus domestica Borkh, 11,2

Βερίκοκο (**) Prunus armeniaca L 11,2

Μπανάνα (**)

Musa x paradisiaca L. 
(εκτός από τις μπανάνες 
του είδους των 
Αντιλλών)

21,0

Μαύρο 
φραγκοστάφυλο 
(*)

Ribes nigrum L. 11,0

Σταφύλι (*)
Vitis vinifera L. ή υβρίδια 
Vitis labrusca L. ή 
υβρίδια

15,9

Γκρέιπ−φρουτ (*) Citrus x paradisi Μacfad. 10,0

Γκουάβα (*) Psidium guajava L. 8,5

Λεμόνι Citrus limon (L.) Burm.f. 8,0

Μάνγκο (**) Mangifera indica L. 13,5

Πορτοκάλι (*) Citrus sinensis L.) Osbeck 11,2

Καρποί 
πασιφλόρας (*) Passiflora edulis Sims 12,0

Ροδάκινο (**) Prunus persica (L.) 
Batsch var. persica 10,0

Αχλάδι (*) Pyrus communis L. 11,9

Ανανάς(*) Ananas comosus (L.) 
Merr 12,8

Σμέουρο (*) Rubus idaeus L. 7,0

Βύσσινο (*) Prunus cerasus L. 13,5

Φράουλα (*) Fragaria x ananassa Duch. 7,0

Τομάτα (*) Lycopersicon 
esculentum, Mill. 5,0

Μανταρίνι (*) Citrus reticulata Blanco 11,2

Για τα προϊόντα που επισημαίνονται με έναν αστερίσκο 
(*), τα οποία παράγονται ως χυμός, καθορίζεται ελάχι−
στη σχετική πυκνότητα ως προς το νερό σε 20/20 oC.

Για τα προϊόντα που επισημαίνονται με δύο αστερί−
σκους (**), τα οποία παράγονται ως πολτός, καθορίζε−
ται μόνο μία ελάχιστη μη διορθωμένη τιμή Brix (χωρίς 
διόρθωση της οξύτητας).»

II. Το άρθρο 124 «Διατηρημένα με αποστείρωση ή με 
συμπύκνωση προϊόντα τομάτας» του Κ.Τ.Π. τροποποι−
είται ως ακολούθως:

1. Στην παράγραφο 1 διαγράφονται:
1.1. στο εδάφιο β) η αναφορά στο χυμό τομάτας
1.2. το εδάφιο γ).
2. Καταργούνται οι παράγραφοι 3 και 5.
3. Το εδάφιο δ) της παραγράφου 11 αντικαθίσταται 

ως εξής: «δ) 1% για τον ελαφρώς συμπυκνωμένο χυμό 
τομάτας.»

4. Στην παράγραφο 12 διαγράφονται:
4.1. το σημείο 1) στο εδάφιο α).
4.2. στη δεύτερη πρόταση του εδαφίου β) η αναφορά 

στο χυμό τομάτας.»
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται 
από τις 28 Οκτωβρίου 2013. Ωστόσο τα προϊόντα που 
έχουν διατεθεί στην αγορά ή έχουν επισημανθεί πριν 
από τις 28 Οκτωβρίου 2013 σύμφωνα με το άρθρο 126 
και το άρθρο 124 του Κ.Τ.Π. όπως ισχύουν, μπορούν να 
εξακολουθήσουν να διατίθενται στο εμπόριο έως 28 
Απριλίου 2015. Η ένδειξη «από 28 Απριλίου 2015 οι χυμοί 
φρούτων δεν περιέχουν πρόσθετα σάκχαρα» μπορεί να 
εμφαίνεται στην ετικέτα στο ίδιο οπτικό πεδίο με την 
ονομασία του προϊόντος που αναφέρεται στο παράρ−
τημα Ι μέρος Ι σημεία 1 έως 4 έως 28 Οκτωβρίου 2016.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ
Τα μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Δ. Τσίττη, Σ. Αντωνιάδου, Ε. 

Δήμα, Κ. Μαγουλάς, Ε. Δάφτσης, Θ. Στριλάκος, Ι. Σιτα−
ράς».

Άρθρο 2

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσί−
ευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

   Αθήνα, 14 Μαΐου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΙΔΑΚΗΣ

F
Αριθμ. Υ4ε/οικ.44387 (2)
    Άδεια Καταλληλότητας ιδ. Κλινικής για τη διενέργεια 

Στερεοτακτικών Ακτινοχειρουργικών και Ακτινοθε−
ραπευτικών Πράξεων με τη μέθοδο x− Knife.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

     Έχοντας υπόψη:
1. 1. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν. 2071/1992 

(Φ.Ε.Κ. 123/Α΄/92).
2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 53 του 

Ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ/101/Α΄/90).
3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2000 (ΦΕΚ 98/Α΄) 
και το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται επί πλέον δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού προϋπολογισμού.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 4 παρ. 1 του 
Ν. 1278/1982 (ΦΕΚ 105/Α΄/82) «Για σύσταση Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας» (ΦΕΚ 105/Α΄/82) όπως επαναφέρ−
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θηκε σε ισχύ με το άρθρο 1 του Ν. 2194/1994 (ΦΕΚ 34/
Α΄/94) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και άλλες διατάξεις».

4. Την αριθμ. Υ4α/οικ.100760/26.9.05 (ΦΕΚ 1378/Β΄/2005) 
κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός όρων, προϋπο−
θέσεων και ενδείξεων για τη διενέργεια της Στερεοτα−
κτικής Ακτινοχειρουγικής πράξης με την τεχνική γ− Knife 
σε Νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές και καθορισμός 
νοσηλίου εκτέλεσης αυτών.

5. Την υπ' αριθμ. 36 απόφαση της 235ης/05.04.2012 
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ η οποία έγινε αποδεκτή με την 
αρ. Υ4ε/οικ. 44374/17.5.2013 απόφαση του Υπουργού, 
αποφασίζουμε:

Η Ιδ. κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ» κρί−
νεται κατάλληλη για τη διενέργεια Στερεοτακτικών− 
Ακτινοχειρουργικών και Ακτινοθεραπευτικών πράξεων 
με τη μέθοδο x− Knife. Επιστημονικά Υπεύθυνοι για τη 
λειτουργία του Τμήματος Στερεοτακτικής Ακτινοχει−
ρουργικής και Ακτινοθεραπείας ορίζονται οι ιατροί 
Ρολόγης Δημήτριος Νευροχειρουργός, Δημόπουλος 
Αθανάσιος Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Ζαβερδινός 
Παναγιώτης Ακτινοφυσικός.

Σε περίπτωση αποχώρησης των επιστημονικά Υπευ−
θύνων ιατρών (ή ενός εκ των δυο), η Ιδιωτική Κλινική 
έχει την υποχρέωση να το γνωρίσει στο Υπουργείο 
Υγείας και αναστέλλεται η σχετική άδεια, προκειμένου 
να ορισθούν από την Ιδ. Κλινική «ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕ−
ΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ», ο νέος ή οι νέοι επιστημονικά υπεύθυνος 
(οι), ώστε να επαναξιολογηθεί (ούν) από το Κεντρικό 
Συμβούλιο Υγείας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Μαΐου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ

F

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
(3))

       Στην υπ’ αριθμ. Δ10Β 1075164/2439 ΕΞ2013/02−05−2013 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών 
που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1094/02.05.2013 (τεύχος Β΄):

• στη σελίδα 18207 στην Β΄ στήλη, στον 20 στίχο εκ 
των άνω διορθώνεται το εσφαλμένο «....τέσσερα (4)....» 
στο ορθό «....τρία (3)....»,

• στη σελίδα 18207 στην Β΄ στήλη, στον 3 στίχο εκ των 
κάτω μετά την φράση «....εντός 7 εργασίμων ημερών....» 
προστίθεται η φράση «....από τη λήψη του σχεδίου....»,

• στη σελίδα 18208 στην Α΄ στήλη, στον 6 στίχο εκ των 
άνω μετά την φράση «....διαπιστώνει ότι....» προστίθεται 
η λέξη «....δεν....»,

• στη σελίδα 18208 στην Α΄ στήλη, στον 16 στίχο 
εκ των κάτω μετά την φράση «....με κάθε πρόσφορο 
μέσο....» προστίθεται η φράση «....π.χ. τηλεομοιοτυπία, 
e−mail κλπ....»,

• στη σελίδα 18208 στην Β΄ στήλη, στον 19 στίχο εκ 
των κάτω πριν τον αριθμό (3) προστίθεται η λέξη «....
τρία....».

  (Από το Υπουργείο Οικονομικών)  
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

      

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 € 30 € − 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.

  . . .

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Δ΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.Δ. 10 €

Τεύχος Έντυπη μορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

Δ.Δ.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

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)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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