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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
  Αριθμ. απόφ. 259/2013 (1)
Τροποποίηση του άρθρου 11 «Επισήμανση, παρουσίαση 

τροφίμων» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 
788/Β΄/31.12.87) όπως ισχύει, σύμφωνα με την Οδηγία 
2011/91/ΕΕ και κατάργηση των αποφάσεων του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ 1356/89, ΑΧΣ 743/91 
και ΑΧΣ 491/92. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ' αριθ. οικ. 30/003/896/22−11−2013 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.

2. Το ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» 
(ΦΕΚ 34/Α/1983), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 1440/1984 
«Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθε−
ματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 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 εργα−
σιών 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 «Περιορι−
σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι−
κών» (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 Μακεδονί−
ας−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 Υπουργείων, 
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ141/Α/2012).

10. Το Π.Δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
142/Α/2012)

11. Το Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 
(Α΄ 141) −Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι−
σμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, 
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Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δι−
κτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι−
κότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων 
αντίστοιχα» (Α΄ 152).

12. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 153).

13. 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).

14. 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).

15. 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).

16. 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. 259/2013 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 18/12/2013 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 11 «Επισή−
μανση, παρουσίαση τροφίμων» του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.87) όπως ισχύει, σύμφωνα με 
την Οδηγία 2011/91/ΕΕ και την κατάργηση των αποφά−
σεων του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου ΑΧΣ 1356/89, 
ΑΧΣ 743/91 και ΑΧΣ 491/92, ως εξής:

Ι. Η παράγραφος 13 του άρθρου 11 «Επισήμανση, πα−
ρουσίαση τροφίμων» του Κ.Τ.Π. αντικαθίσταται από το 
ακόλουθο κείμενο:

«13. α) Κατά τη διάθεση ενός τροφίμου στο εμπόριο 
πρέπει να συνοδεύεται, εκτός των λοιπών ενδείξεων του 
παρόντος άρθρου, και από ένδειξη σχετική με την ανα−
γνώριση της παρτίδας στην οποία ανήκει το τρόφιμο.

β) Κατά την έννοια της παρούσας παραγράφου ως 
«παρτίδα» νοείται το σύνολο των μονάδων πώλησης 
ενός τροφίμου, που παράγεται, παρασκευάζεται ή συ−
σκευάζεται σε συνθήκες ουσιαστικά πανομοιότυπες.

γ) Η ένδειξη της παρτίδας δεν απαιτείται:
¡) στα γεωργικά προϊόντα τα οποία ξεκινώντας από 

την γεωργική εκμετάλλευση:
− πωλούνται ή παραδίδονται σε εγκαταστάσεις απο−

θήκευσης, συντήρησης ή συσκευασίας,
− διακινούνται προς οργανώσεις παραγωγών ή
− συλλέγονται με σκοπό την άμεση ενσωμάτωσή τους 

σε ένα λειτουργικό σύστημα παρασκευής ή μεταποίησης,
ii) όταν στον τόπο πώλησης στον τελικό καταναλωτή 

τα τρόφιμα δεν είναι προσυσκευασμένα, συσκευάζονται 
αν το ζητήσει ο αγοραστής ή έχουν προσυσκευαστεί 
για να πωληθούν αμέσως,

ii¡) στις συσκευασίες ή τα δοχεία των οποίων η με−
γαλύτερη όψη έχει επιφάνεια μικρότερη από 10 cm2,

iv) στις ατομικές δόσεις παγωτών. Η ένδειξη για την 
αναγνώριση της παρτίδας πρέπει να εμφανίζεται επί 
ομαδικών συσκευασιών.

δ) Η παρτίδα καθορίζεται σε κάθε περίπτωση από 
τον παραγωγό, τον παρασκευαστή ή τον συσκευαστή 
του τροφίμου ή τον πρώτο πωλητή που είναι εγκατε−
στημένος στο εσωτερικό της Ένωσης και η ένδειξη της 
παρτίδας τοποθετείται με ευθύνη κάποιου από τους 
παραπάνω φορείς. Πριν από την ένδειξη της παρτίδας 
αναγράφεται το γράμμα −"L" εκτός από την περίπτωση 
που η ένδειξη της παρτίδας διακρίνεται καθαρά από 
τις άλλες ενδείξεις της ετικέτας.

ε) Όταν τα τρόφιμα είναι προσυσκευασμένα η έν−
δειξη της παρτίδας και ενδεχομένως το γράμμα "L" 
αναγράφονται στην προσυσκευασία ή σε μία ετικέτα 
συνδεδεμένη με αυτή. Όταν τα τρόφιμα δεν είναι προ−
συσκευασμένα η ένδειξη της παρτίδας αναγράφεται 
στη συσκευασία ή στο δοχείο ή, ελλείψει τούτου, στα 
σχετικά εμπορικά έγγραφα.

Η ένδειξη της παρτίδας αναγράφεται πάντοτε με τρό−
πο ώστε να είναι ευδιάκριτη, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη.

στ) Η ένδειξη που επιτρέπει την αναγνώριση της 
παρτίδας είναι προαιρετική στην περίπτωση που στην 
ετικέτα αναγράφεται η ημερομηνία ελάχισιης διατηρη−
σιμότητας ή η τελευταία ημερομηνία ανάλωσης, με την 
προϋπόθεση ότι η ημερομηνία αυτή συμπεριλαμβάνει 
ένδειξη σαφή και κατά σειρά τουλάχιστον της ημέρας 
και του μήνα.

η) Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται με την επι−
φύλαξη των ενδείξεων που προβλέπονται από ειδικές 
διατάξεις.»

II. Καταργούνται οι αποφάσεις του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου:

1. Απόφ. ΑΧΣ 1356/89, ΦΕΚ 546/Β/28.8.1990 «Αντικατά−
σταση της παραγράφου 13 του άρθρου 11 του Κώδικα 
Τροφίμων σε εναρμόνιση προς την οδηγία 89/396/ΕΟΚ».

2. Απόφ. ΑΧΣ 743/91, ΦΕΚ 885/Β/30.10.1991 «Τροποποίη−
ση της παραγράφου 13 του άρθρου 11 του Κώδικα Τρο−
φίμων σε εναρμόνιση προς την οδηγία 91/238/ΕΟΚ που 
αφορά στις ενδείξεις και στα σήματα επί του τροφίμου».

3. Απόφ. Α.Χ.Σ. 491/92, ΦΕΚ 548/Β/03.09.1992 Τροποποί−
ηση της απόφασης ΑΧΣ 1356/89 (ΦΕΚ 546/Β/90) «Αντικα−
τάσταση της παραγράφου 13 του άρθρου 11 του Κώδικα 
Τροφίμων σε εναρμόνιση προς την οδηγία 89/396/ΕΟΚ», 
σε εναρμόνιση προς την οδηγία 92/11/ΕΟΚ, L65/33, 11.3.92.

 Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: Σ. Συνούρη, Δ. Τσίπη, Σ. Αντωνιάδου, Ε. Δήμα, 
Κ. Μαγουλάς, Χ. Παπαχρήστου, Θ. Στριλάκος, Ι. Σιταράς.»

Άρθρο 2

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 
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     Αριθμ. απόφ. 275/2013 (2)
Αντικατάσταση του άρθρου 124 «Διατηρημένα με απο−

στείρωση ή συμπύκνωση προϊόντα τομάτας» του 
Κ.Τ.Π. (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.87) όπως ισχύει. 

 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ' αριθ. 30/003/929/05.12.2013 έγγραφο της Δι−

εύθυνσης 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 Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α΄/1929).

4. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

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

6. 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΄/7−10−2009).

7. Το Π.Δ 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή 
αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

8. Το Π.Δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (ΦΕΚ 
142/Α/2012).

9. 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 2574/24.09.2012).

10. 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).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α΄/2005).

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ' αριθ. 275/2013 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου, 2013 και η οποία έχει 
ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ»

Εγκρίνουμε την αντικατάσταση του άρθρου 124 

«Διατηρημένα με αποστείρωση ή συμπύκνωση προϊόντα 
τομάτας» του Κ.Τ.Π. (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.87) όπως ισχύει, 
ως εξής:

Άρθρο 124
Μεταποιημένα προϊόντα τομάτας

1. Οι διατάξεις του άρθρου εφαρμόζονται στα προϊό−
ντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι.

2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα 
που περιλαμβάνονται σ' αυτό.

3. Η επισήμανση των προϊόντων που ορίζονται στο 
Παράρτημα Ι πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις υποχρε−
ωτικές ενδείξεις που προβλέπονται από τις γενικές δι−
ατάξεις επισήμανσης στον παρόντα Κώδικα και στην 
ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.1. Στην επισήμανση του προϊόντος «κέτσαπ» (Πα−
ράρτημα Ι, σημείο 3) πρέπει να αναγράφεται με στοι−
χεία ευδιάκριτα, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα η ένδει−
ξη της ποσότητας τομάτας ή/και προϊόντων τομάτας 
εκφρασμένη σε εκατοστιαία αναλογία. Ωστόσο, όταν 
η ποσότητα της αναγραφόμενης τομάτας ή/και προϊό−
ντων τομάτας στην επισήμανση υπερβαίνει το 100% η 
εκατοστιαία αναλογία αντικαθίσταται από την ένδειξη 
του βάρους της τομάτας ή/και προϊόντων τομάτας του 
χρησιμοποιηθέντος για την παρασκευή 100g ενός εκ 
των δύο τελικών προϊόντων. Η ένδειξη αυτή μπορεί να 
περιλαμβάνεται στην ονομασία πώλησης των εν λόγω 
προϊόντων, είτε να αναγράφεται κοντά στην ονομασία 
πώλησης τους είτε στον κατάλογο των συστατικών 
σε συνδυασμό με το σχετικό συστατικό ή τη σχετική 
κατηγορία συστατικών.

4. Για την παρασκευή των προϊόντων που ορίζονται 
στο Παράρτημα Ι επιτρέπεται η προσθήκη των συστα−
τικών και πρώτων υλών που απαριθμούνται στο Πα−
ράρτημα II.

5. Τα υλικά συσκευασίας των προϊόντων που ορίζο−
νται στο Παράρτημα Ι πρέπει να είναι σύμφωνα με τις 
διατάξεις που προβλέπονται για τα υλικά σε επαφή 
με τρόφιμα στον παρόντα Κώδικα και στην ισχύουσα 
νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν στα 
προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα, ενώ κάθε προ−
ϊόν το οποίο έχει παρασκευασθεί ή/και έχει διατεθεί 
νομίμως στο εμπόριο σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή 
σε κράτος μέλος της ΕΖΕΣ που είναι συμβαλλόμενο 
μέρος της συνθήκης του ΕΟΧ ή στην Τουρκία, μπορεί 
να διατίθεται στην αγορά στην Ελλάδα, όταν έχει πα−
ρασκευασθεί σύμφωνα με πρότυπα, προδιαγραφές ή 
και διαδικασίες παρασκευής και δοκιμών, που αποδε−
δειγμένα εγγυώνται ισοδύναμο επίπεδο ποιότητας και 
ασφάλειας με τις απαιτήσεις του παρόντος τεχνικού 
κανονισμού για την προστασία της ανθρώπινης υγείας 
και ασφάλειας καθώς και του περιβάλλοντος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τα προϊόντα τομάτας διακρίνονται σε:
1. Τοματοπολτός ή πολτός τομάτας
Το προϊόν που παρασκευάζεται με συμπύκνωση του 

σαρκώδους χυμού των νωπών καρπών της τομάτας, με 
αποβολή μέρους του νερού αυτών.

Ανάλογα με το βαθμό συμπύκνωσης διακρίνεται στους 
παρακάτω τύπους:



7864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

α) Πελτέ τύπου Θήρας, ο οποίος πρέπει να περιέχει 
στερεά συστατικά από χυμό τομάτας τουλάχιστον 40%.

β) Τοματοπολτό τριπλής συμπύκνωσης, ο οποίος πρέ−
πει να περιέχει στερεά συστατικά από χυμό τομάτας 
τουλάχιστον 36%.

γ) Τοματοπολτό διπλής συμπύκνωσης, ο οποίος πρέ−
πει να περιέχει στερεά συστατικά από χυμό τομάτας 
τουλάχιστον 28%.

δ) Τοματοπολτό απλής συμπύκνωσης, ο οποίος πρέ−
πει να περιέχει στερεά συστατικά από χυμό τομάτας 
τουλάχιστον 22%.

ε) Ημισυμπυκνωμένο τοματοπολτό, ο οποίος πρέπει 
να περιέχει στερεά συστατικά από χυμό τομάτας του−
λάχιστον 16%.

2. Ελαφρώς συμπυκνωμένος χυμός τομάτας.
Το προϊόν που παρασκευάζεται από χυμό τομάτας 

που έχει υποστεί ελαφρά συμπύκνωση, ώστε τα στε−
ρεά συστατικά που προέρχονται από το χυμό να είναι 
τουλάχιστον 6%.

3. Κέτσαπ (KETCHUP, CATCHUP, CATSUP).
Το προϊόν που παρασκευάζεται με ειδική επεξεργασία 

είτε της ακατέργαστης σάρκας της τομάτας είτε του 
τοματοπολτού.

Το προϊόν Κέτσαπ τομάτα (Tomato Ketchup), μπορεί 
να περιέχει ξύδι, αλάτι, αρτύματα, μπαχαρικά και φυσι−
κές γλυκαντικές ύλες.

Στο προϊόν που χαρακτηρίζεται γενικά απλώς ως «κέ−
τσαπ» επιτρέπεται η προσθήκη και άλλων συστατικών, 
εφόσον αυτά δεν μεταβάλλουν τη φύση του προϊόντος. 
Στην ονομασία πώλησης αυτού δεν πρέπει να γίνεται 
καμία αναφορά στη λέξη τομάτα.

4. Τομάτες ολόκληρες, σε τεμάχια ή φέτες.
Το προϊόν που αποτελείται από τομάτες ολόκληρες 

σε φυσική κατάσταση ή αποφλοιωμένες ή σε τεμάχια ή 
φέτες. Εάν οι τομάτες φέρονται σε χυμό τομάτας αυτός 
πρέπει να πληροί τους όρους που καθορίζονται για το 
χυμό τομάτας στο παρόν άρθρο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ − ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ
Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται ως:
Χυμός τομάτας, ο ασυμπύκνωτος χυμός τομάτας 

των ώριμων καρπών της τομάτας (καρποί του φυτού 
Lycopersicum esculentum P. Milt), χωρίς φλοιούς και 
σπέρματα. Οι νωπές τομάτες που προορίζονται για 
την παρασκευή των διατηρημένων προϊόντων τομάτας, 
πρέπει να είναι ώριμοι με κανονικούς μακροσκοπικούς 
και οργανοληπτικούς χαρακτήρες και να πληρούν τους 
όρους του άρθρου 119 του Κ.Τ.Π.

Ο χυμός τομάτας πρέπει να έχει στερεά συστατικά, 
προερχόμενα από τον καρπό 3−6%. Ως «στερεά συ−
στατικά από χυμό τομάτας» νοούνται τα με ειδικό δι−
αθλασίμετρο, σε θερμοκρασία 20°C, προσδιοριζόμενα 
συστατικά, προερχόμενα από χυμό τομάτας, χωρίς να 
λαμβάνονται υπόψη τα διαλυτά στερεά συστατικά των 
όποιων επιτρεπτών συστατικών ή προσθέτων που έχουν 
ενδεχομένως προστεθεί.

Επιτρεπόμενα συστατικά
• Επιτρέπεται η χρήση των προσθέτων που αναφέ−

ρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 Παράρτημα 
II, Μέρος Ε, σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους 
χρήσης.

• Επιτρέπεται η προσθήκη αλατιού. Η περιεκτικότητα 
σε χλωριούχα, εκφρασμένη σε χλωριούχο νάτριο, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το:

α) 4% για τους πελτέδες
β) 3% για τους τοματοπολτούς διπλής ή τριπλής συ−

μπύκνωσης για συσκευασία καθαρού βάρους μέχρι 10 
χιλιόγραμμων και 5% για συσκευασία καθαρού βάρους 
άνω των 10 χιλιόγραμμων.

γ) 2% για τοματοπολτό απλής συμπύκνωσης και ημι−
συμπυκνωμένο.

δ) 1% για τον ελαφρώς συμπυκνωμένο χυμό τομάτας.
ε) 3% για το κέτσαπ».
Η απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερί−

δα της Κυβερνήσεως και εφαρμόζεται κατά τρόπον ώστε:
• να επιτρέπεται η εμπορία προϊόντων που είναι σύμ−

φωνα με την παρούσα απόφαση
• να απαγορεύεται δώδεκα μήνες μετά από τη δημο−

σίευση της παρούσας απόφασης η εμπορία προϊόντων 
που δεν είναι σύμφωνα με την παρούσα απόφαση.

Ωστόσο η εμπορία προϊόντων που δεν είναι σύμφω−
να με την παρούσα απόφαση, αλλά τα οποία είχαν 
επισημανθεί πριν την παρέλευση δώδεκα μηνών από 
τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης, επιτρέπεται 
μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

 Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Χ. ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: Σ. Συνούρη, Δ. Τσίπη, Σ. Αντωνιάδου, Ε. Δήμα, 
Κ. Μαγουλάς, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Σιταράς, Θ. Στριλάκος ».

Άρθρο 2

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

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ 
F

     Αριθμ. 5119 (3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας με αμοιβή, πέραν 

του κανονικού ωραρίου, για πέντε (5) υπαλλήλους 
του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Αποκε−
ντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 4 και 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/

Α΄/27.10.2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο−βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατά−
ξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσι−
ονομικής στρατηγικής 2012−2015», όπως τροποποιήθηκε 
με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/
Α΄/11.4.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσω−
μάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»

β) των άρθρων 6 και 283 παρ. 4 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
87/Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

γ) του Π.Δ/τος 142/2010 (ΦΕΚ 235/Α΄/27.12.2010) «Οργα−
νισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας −
Θράκης».
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δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως αυτός 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ 
98/Α/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

2. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώ−
νευση....Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 147/Α΄)

3. Την υπ' αριθμ. 2/78400/0022/14.11.2011 εγκύκλιο του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

4. Την υπ' αριθ. Υ305/1.7.13 (ΦΕΚ 1628/Β΄) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου», 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. Υ 385/28.8.2013 
Απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ 2164/Β΄).

5. Το με αριθ. 7849/3.2.2014 έγγραφο της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, με τον πίνακα 
προγραμματισμού υπερωριακής εργασίας για το μόνιμο 
προσωπικό και το προσωπικό ιδιωτικού δικαίου αορί−
στου χρόνου, στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα της 
ανωτέρω Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

6. Το με αριθ. 1186/30.1.2014 έγγραφο της υπηρεσί−
ας Δημ/κού Ελέγχου στο Νομό Θεσσαλονίκης για την 
ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό 
οικ. έτους 2014 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακε−
δονίας − Θράκης.

7. Την ανάγκη απασχόλησης για το έτος 2014, πέντε 
(5) υπαλλήλων του Γραφείου του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, 
πέραν του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές 
ώρες των εργασίμων ημερών και μέχρι την 22η ώρα, 
λόγω υπηρεσιακών αναγκών.

8. Την ύπαρξη εγγεγραμμένης πίστωσης για το σκο−
πό αυτό στον ΚΑΕ 0511 Ειδικός φορέας 99723−071 του 
Τακτικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2014, 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας−Θράκης, η 
οποία ανέρχεται στο ποσό των έξι χιλιάδων Ευρώ 
(6.000 €), σε βάρος της οποίας προκαλείται δαπά−
νη τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων τεσσάρων ευρώ, 
αποφασίζουμε:

Καθιερώνουμε, υπερωριακή εργασία με αμοιβή, πέραν 
του κανονικού ωραρίου, κατά τις απογευματινές ώρες 
των εργασίμων ημερών και μέχρι την 22η ώρα, για πέντε 
(5) υπαλλήλους (δύο (2) μονίμους και τρεις (3) με σχέ−
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), που 
απασχολούνται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, 
ως εξής:

Για έναν (1) μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ, για 
έναν (1) μόνιμο υπάλληλο κατηγορίας ΔΕ, για έναν (1) 
υπάλληλο με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
κατηγορίας ΠΕ, για έναν (1) υπάλληλο με σχέση ιδιω−
τικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ και για 
έναν (1) υπάλληλο με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου κατηγορίας ΥΕ, είκοσι (20) ώρες το μήνα ανά 
υπάλληλο, σύμφωνα με τον πίνακα προγραμματισμού 
υπερωριακής εργασίας της ανωτέρω Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και μέχρι 31.12.2014.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ 
F

   Αριθμ. Δ32/Φ.3/6/οικ.3897/282 (4)
Μεταφορά ποσού στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανά−

πτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. ( Ε.Ε.Τ.Α.Α ) για τη χρη−
ματοδότηση λειτουργίας του προγράμματος «Βοή−
θεια στο σπίτι» κατά την περίοδο από 1/4/2013 έως 
30/9/2013. 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του δεύτερου άρθρου του ν. 4087/2012 

(ΦΕΚ 196/τΑ/2012) Κύρωσης της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του Προγράμματος 
Βοήθεια στο σπίτι».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Τις διατάξεις των Π.Δ/των 85/2012 (Α΄ 141) «Ίδρυση 
και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση 
υπηρεσιών» και του π.δ/τος 86/2012 (Α΄, 141) «Διορισμός 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

4. Την αριθμ. Υ48/9−7−2012 (ΦΕΚ 2105Β) απόφαση του 
Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα».

5. Τις διατάξεις του υπ' αριθ. Π.Δ. 119/25.6.2013 (ΦΕΚ 153/
Α΄) περί «Διορισμού Αντιπροέδρου Κυβέρνησης, Υπουρ−
γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 
Φ.80000/8663/1779/15−5−2012 (Β΄ 1713) « Κανονισμός Λει−
τουργίας της Ειδικής Επιτροπής Διαχείρισης ΑΚΑΓΕ»

7. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 
Φ.80000/οικ. 12445/2646/10−8−2012 (Β΄ 2371) «Κανονισμός 
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας 
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών 
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)».

8. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κανονισμού Οι−
κονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας 
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών 
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (Β΄ 2371/2012).

9. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του άρθρου 20 του 
ν. 4147/2013 (Α΄ 98), σχετικά με την παράταση του Προ−
γράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» για το χρονικό διάστημα 
από 01.04.2013 έως την 30.09.2013 με χρηματοδότηση 
από πόρους του λογαριασμού της Εισφοράς Αλληλεγ−
γύης Συνταξιούχων που τηρείται στο Ασφαλιστικό Κε−
φάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ).

10. Την με αριθμ. Φ.80.000/οικ.23837/4495 (ΦΕΚ/Β/ 
2139/30.08.2013) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον 
προσδιορισμό του ύψους χρηματοδότησης του προ−
γράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» κατά την περίοδο από 
1/4/2013 έως 30/9/2013.

11. Την με αριθμ. Φ.80.000/οικ.31362/5844 (2779/Β/1.11.2013) 
κοινή υπουργική απόφαση για την μεταφορά του 85% 
του συνολικά εκτιμώμενου κόστους του Προγράμματος 



7866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδι−
οίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για τη χρηματοδότηση λειτουρ−
γίας του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» κατά την 
περίοδο από 1/4/2013 έως 30/9/2013.

12. Την εισήγηση της Ειδικής Επιτροπής για τη δι−
αχείριση του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 
Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) όπως διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 
18η/4.2.2014 συνεδρίασή της.

13. Την ανάγκη συνέχισης των υπηρεσιών που παρέ−
χονται σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως οι 
εξαρτώμενοι ηλικιωμένοι πολίτες και ΑμεΑ που χρήζουν 
αυξημένης φροντίδας ειδικά κατά τη σημερινή περίοδο 
οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα.

14. Το γεγονός ότι με βάση το αρ. 2/28−1−2014 Πρακτικό 
της Επιτροπής Παρακολούθησης Προγραμματικής Σύμ−
βασης μεταξύ των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, Εσωτερικών και της Ελληνικής 
Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 
(Ε.Ε.Τ.Α.Α ) το εκτιμώμενο κόστος μέρους της 2ης δόσης 
(1.341.697,12 ευρώ) και μέρους της 3ης δόσης (1.112.260,83 
ευρώ) του 15% του εκτιμώμενου συνολικού ποσού ύψους 
27.711.634,64 ευρώ των παρεχόμενων υπηρεσιών του 
Προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για τους συνταξιού−
χους όλων των ασφαλιστικών φορέων και του Δημοσίου, 
ανέρχεται στο ποσό των 2.453.957,95 ευρώ.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται ουδεμία δαπάνη εις βάρος του 
Κρατικού Προϋπολογισμού δεδομένου ότι η δαπάνη 
ύψους 2.453.957,95 € θα καλυφθεί από τις πιστώσεις 
του Προϋπολογισμού του ΑΚΑΓΕ /Εισφορά Αλληλεγ−
γύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) οικονομικού έτους 2014, 
αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε τη μεταφορά του ποσού των δύο 
εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων 
εννιακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα πέντε 
λεπτών (2.453.957.95 €) στην Ελληνική Εταιρία Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) για την 
κάλυψη του κόστους μέρους της 2ης δόσης (1.341.697,12 
ευρώ) και μέρους της 3ης δόσης (1.112.260,83 ευρώ) 
του 15% του εκτιμώμενου συνολικού κόστους ποσού 
ύψους 27.711.634,64 ευρώ για τις υπηρεσίες που πα−
ρασχέθηκαν για το Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» 
για την περίοδο από 1/04/2013 έως 30/09/2013 στους 
συνταξιούχους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
και του Δημοσίου.

2. Η μεταφορά του ποσού στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ θα γίνει 
από τον Λογαριασμό Ταμειακής Διαχείρισης στην Τρά−
πεζα της Ελλάδος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλ−
ληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ.) − Εισφορά Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) αρ. λογ. 261 45 156 με την έκδοση 
επιταγής, σύμφωνα με το άρθρο 12 του «Κανονισμού 
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας 
του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών 
(Α.Κ.Α.ΓΕ.)» (ΦΕΚ/Β/2371/12).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ 

   Αριθμ. Δ28/οικ. 5916/402 (5)
Ειδική πιστοποίηση Ν.Π.Ι.Δ. ως φορέα παροχής υπηρε−

σιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−

σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 
(ΦΕΚ 98/Α).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 
41/Α΄) Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχε−
δίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθε−
ρότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου 
Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος 
και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δη−
μοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» 
και άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του 
Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236Α΄) «Ανάπτυξη του Εθνικού Συ−
στήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ.3 του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλι−
κράτης».

5. Την υπ' αριθ. Γ.Π.: Π2γ/οικ.59633/2011 (ΦΕΚ 1310Β΄) 
«Καθορισμός της μορφής του Αριθμού Μητρώου, στο 
Εθνικό Μητρώο και στο Μητρώο Περιφερειακών Ενο−
τήτων Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας Ιδιωτικού Τομέα 
Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα καθώς και στο Ειδικό 
Μητρώο Εθελοντικών μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. 
Στοιχεία και Διαδικασία Εγγραφής».

6. Την υπ' αριθ. ΓΠ:Π2γ/οικ.9287/2001 (ΦΕΚ 1268Β΄) Κοινή 
Υπουργική Απόφαση «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, 
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού 
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

7. Την υπ' αριθ. ΓΠ: Π2γ/οικ.28522/2003 (ΦΕΚ 391 Β΄) 
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας 
και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας. Τροποποίηση 
της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β΄) Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης.

δ. Την υπ' αριθ. ΓΠ: Π2γ/οικ.2858/2005 (ΦΕΚ 37Β΄) Τρο−
ποποίηση της Γ.Π: Π2γ/οικ.9287/01 (ΦΕΚ 1268Β΄) Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης. «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία, 
ενιαία κριτήρια και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται προ−
κειμένου να χορηγηθεί η Ειδική Πιστοποίηση σε Φορείς 
παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού 
τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα».

9. Την εισήγηση της Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής 
Αττικής αρ.πρωτ. 5405/8−1−2014.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 και 2 εδ. Δ΄ του 
Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30Α΄) «Αναδιοργάνωση του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».
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11. Τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ.1 εδ. Α΄του Ν. 3895/ 
2010 (ΦΕΚ 206Α΄) «Κατάργηση και συγχώνευση υπηρε−
σιών, οργανισμών και φορέων του δημοσίου τομέα».

12. Το Π.Δ. 71 /2012 (ΦΕΚ 124Α΄) «Διορισμός Υπουργών».
13. Την με αρ. οικ. 22365/97 απόφαση (ΦΕΚ 1667/Β΄/

5−7−2013) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ερ−
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασίλειο 
Κεγκέρογλου».

14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προ−
καλείται καμία δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού.

15. Την απόφαση γνωμοδότησης της συνεδρίασης: 
763/5−2−2014 του Δ.Σ του Ε.Κ.Κ.Α για την ειδική πιστο−
ποίηση ΝΠΙΔ ως φορέα παροχής υπηρεσιών κοινωνι−
κής φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με θετική 
γνωμοδότηση για τον φορέα, αποφασίζουμε:

Α. Την ειδική πιστοποίηση των κάτωθι ΝΠΙΔ ως φο−
ρέων παροχής υπηρεσιών Δευτεροβάθμιας Κοινωνικής 
Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΟΗΤΙΚΑ 

ΥΣΤΕΡΟΥΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΟΙΚΟΤΡΟ−
ΦΕΙΟ−ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ».

Η διάρκεια της ειδικής πιστοποίησης είναι 4 (τέσσερα) 
έτη από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ 

F
   Αριθμ. 1637 (6)
Υπερωριακή εργασία προσωπικού Δακοκτονίας 2014. 

 Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87Α/07−06−2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκη−
σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 
Καλλικράτης».

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131 /2010 (ΦΕΚ 224/Α/ 27−12−
2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου».

3. Το άρθρο 10 του Ν. 2732/1999/ (ΦΕΚ 154 Α)
4. Το άρθρο 6 του Ν. 3833/2010, (ΦΕΚ 40 Α)
5. Το άρθρο 25 παρ. 7 του Ν. 2738/1999, (ΦΕΚ 180 Α).
6. Το υπ' αριθμ. 13124/15978/9−12−2013 έγγραφο του 

Υ.Π.Α.Α.Τ. «Έναρξη του προγράμματος δακοκτονίας 
έτους 2014.»

7. Την επιτακτική ανάγκη για απασχόληση του εμπλε−
κόμενου προσωπικού στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014, 
κατά τις εκτός ωραρίου ώρες λόγω της φύσης του 
προγράμματος.

8. Την αριθμ. 123877/24−5−2005 κοινή υπουργική από−
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύ−
θηκε στο Φ.Ε.Κ 775/9−6−2005 σύμφωνα με την οποία η 
διάρκεια της δακικής περιόδου ορίζεται από 1 Μαρτίου 
έως και 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

9. Την με αριθ. 162/5−2−2014, Α.Δ.Α ΒΙΡ87Λ1−ΕΡΡ απόφα−
ση ανάληψης υποχρέωσης, όπως καταχωρήθηκε αντί−
στοιχα στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής 
της Υ.Δ.Ε. Μεσσηνίας.

10. Την αριθμ. 970/27−1−2014 απόφασης Περιφερειάρχη 
Πελοποννήσου περί ορισμού υπευθύνων δακοκτονίας.

11. Το άρθρο 20 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α)
12. Το άρθρο 45 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α), αποφα−

σίζουμε:
Καθορίζουμε την υπερωριακή απασχόληση προσω−

πικού που απασχολείται στο πρόγραμμα Δακοκτονίας 
2014 από την δημοσίευση της παρούσας έως και 31 
Δεκεμβρίου 2014 ως κατωτέρω.

1) Διευθυντής Δακοκτονίας ή Αναπληρωτής Δ/ντής (1) 
απογευματινές ώρες 200.

2) Επόπτες Δακοκτονίας (4) ή οι κατά περίπτωση ανα−
πληρωτές, απογευματινές ώρες ανά επόπτη 200.

3) Λογιστής Δακοκτονίας (1) απογευματινές ώρες 200.
4) Γραμματέας Δακοκτονίας (1) απογευματινές ώρες 

120.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/ 

2011 (ΦΕΚ 226/Α) ο αριθμός των ωρών απογευματινής 
υπερωριακής με αμοιβή εργασίας, δεν μπορεί να υπερ−
βαίνει τις (20) ώρες ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Η κατανομή των ωρών υπερωριακής απασχόλησης 
ανά υπάλληλο, θα γίνει με απόφαση του Διευθυντή 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Μεσσηνίας 
ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής με αμοιβή εργασί−
ας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 ώρες ανά υπάλληλο 
μηνιαίως.

Η δαπάνη που θα προκληθεί εκ ποσού (9.000 €), 
θα αντιμετωπισθεί από τις πιστώσεις έτους 2014 του 
Υπουργείου Εσωτερικών, Υ.ΑΠ 2751/10.2.2014, ΑΔΑ ΒΙΡ5Ν−
03Ψ, για το πρόγραμμα Δακοκτονίας 2014, που έχουν 
περιληφθεί στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου στον Φορέα 5295 Κ.Α.Ε. 0511.0001.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δημοσί−
ευσή της. 

 Καλαμάτα, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ο Περιφερειάρχης
ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ 

F
   Αριθμ. 2131 (7)
Αναθεώρηση της άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας «Μι−

κτού Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντί−
δας Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας», στην Λαμία 
και στην οδό Λ. Ειρήνης 11A Παγκράτι. 

 Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010) 

άρθρο 186 παρ. ΙΙ τομέας Ζ, περίπτωση II αριθ. 1 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρω−
μένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241/Α/27−12−2010) «Οργανισμός 
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

3. Την αριθμ. οικ: 4756/140/31.1.13 (ΦΕΚ 175/31.1.2013 τ.Β΄) 
απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε μέλος του Πε−
ριφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.»

4. Το αρθ. 10 του Ν. 2072/92 (ΦΕΚ 125 τ.Α΄) «Κέντρα 
Αποθεραπείας και Αποκατάστασης».

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 395/93 (ΦΕΚ 166/28.9.93 τ.Α΄) 
«Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για ίδρυση − λει−
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τουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ.».

6. Την αριθμ. Π4α/οικ.4633/1993 (ΦΕΚ 789/6.10.93 τ.Β) 
Υπ. Απ. «Προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Αποθε−
ραπείας και Αποκατάστασης για την παροχή ιατρικών 
και λοιπών φροντίδων καθώς και την διημέρευση των 
ατόμων που περιγράφονται στο άρθ. 10 παρ. 1 του 
N. 2072/92».

7. Την αριθμ. 1298/6.4.11 απόφαση μας, «περί χορήγη−
σης άδειας ίδρυσης και Λειτουργίας Μικτού Κέντρου 
Ατόμων με Αναπηρία».

8. Την αριθμ. 1511/18−12−2012 απόφασή μας «περί Ανα−
θεώρησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μικτού Κέ−
ντρου Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων 
με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας».

9. Την αριθμ. 1857/28.11.2013 απόφασή μας, «περί τρο−
ποποίησης της αριθμ. (7) σχετικής.

10. Το από 11/12/13 Αίτηση του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων ΑΜΕΑ Ν. Φθιώτιδας.

11. Το από 18.02.2014 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτρο−
πής, αποφασίζουμε:

1. Αναθεωρούμε την αριθμ. πρωτ. 1298/06.04.2011 από−
φαση του Περιφερειάρχη «χορήγηση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Μικτού Κέντρου Διημέρευσης και Ημερήσι−
ας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία Ν. Φθιώτιδας», στην 
Λαμία και στην οδό Λ. Ειρήνης 11A Παγκράτι, αυξάνοντας 
τη δυναμικότητα του εν λόγω κέντρου από (60) εξήντα 
άτομα σε (80) και με ωράριο λειτουργίας σε δύο βάρ−
διες, ήτοι: 1η βάρδια, από 06:00 π.μ. έως 14:00μ.μ. και 2η 
βάρδια από 14:00 μ.μ. έως 22:00 μ.μ.

2. Υπεύθυνος ιατρός παραμένει ο Γαλάνης Κων/νος 
του Γεωργίου, με ειδικότητα Ορθοπαιδικού.

3. Διοικητικός Διευθυντής ο Μανούκας Γεώργιος του 
Χρήστου.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Λαμία, 24 Φεβρουαρίου 2014

Ο Αρμόδιος Περιφερειακός Σύμβουλος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ  
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