
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διόρθωση της υπ΄ αρ. 82/2016 απόφασης του 
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Κατάργη-
ση της υπ΄ αρ. 1901/85 απόφασης Α.Χ.Σ.» (Β΄ 49),
τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλακτος», 
του Κ.Τ.Π. (Β΄ 788) και προσθήκη άρθρου 80β 
«Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα» στον Κ.Τ.Π., σε 
εναρμόνιση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/2203 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(L 314/01-12-2015) «για την προσέγγιση των νο-
μοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις κα-
ζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται 
για την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάρ-
γηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου»
(Β΄ 3039), σύμφωνα με το διορθωτικό στην οδη-
γία (ΕΕ) 2015/2203 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου (L 244/22-09-2017).

2 Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Νοτίου 
Πηλίου.

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

3 Διόρθωση σφάλματος στην υπό στοιχεία Δ11/ οικ. 
31252/20-05-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Παιδείας και Θρησκευμάτων - Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων - Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας - Εσωτερικών - Ψηφιακής Διακυβέρνησης -
Επικρατείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερί-
δας της Κυβερνήσεως (Β΄ 2332).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 26/2020 (1)
Διόρθωση της υπ΄ αρ. 82/2016 απόφασης του 

Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Κα-

τάργηση της υπ΄ αρ. 1901/85 απόφασης Α.Χ.Σ.»

(Β΄ 49), τροποποίηση του άρθρου 80 «Είδη γάλα-

κτος», του Κ.Τ.Π. (Β΄ 788) και προσθήκη άρθρου 

80β «Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα» στον Κ.Τ.Π., 

σε εναρμόνιση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/2203 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου (L 314/01-12-2015) «για την προσέγγιση των 

νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις κα-

ζεΐνες και τα καζεϊνικά άλατα που προορίζονται 

για την ανθρώπινη κατανάλωση και την κατάρ-

γηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου» 

(Β΄ 3039), σύμφωνα με το διορθωτικό στην οδη-

γία (ΕΕ) 2015/2203 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-

ου και του Συμβουλίου (L 244/22-09-2017).

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την περίπτωση δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του

ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κρά-
τους» (Α΄ 272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του 
άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (Α΄ 211).

2. Το άρθρο 4 του β.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμ-
βουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α΄ 391).

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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3. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη-
τικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α’ 133).

4. Το Κεφάλαιο Α΄ «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμί-
σεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94), και ειδικότερα της παρ. 1
του άρθρου 2 του εδαφίου τρίτου της παρ. 2 του άρθρου 14
και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41.

5. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ-
πουργών» (Α΄ 121 και Α’ 126 για διόρθωση σφάλματος).

6. Την υπ’ αρ. 339/2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο 
Βεσυρόπουλο» (Β’ 3051).

7. Τα άρθρα 89 και 122 του π. δ. 284/1988 «Οργανι-
σμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 128), σε συν-
δυασμό με το εδάφιο τρίτο της παρ. 7 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016.

8. Την υπό στοιχεία 1078204/927/0006Α/06-08-1992 
κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονο-
μικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουρ-
γείου Οικονομικών» (Β΄ 517).

9. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005, 
Α΄ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 
του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και των παρ. 
5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και του άρθρου 
5 του «Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ)» (απόφαση 
ΑΧΣ 1100/87, Β΄ 788).

10. Της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020 από-
φασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β΄ 4738).

11. Τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1008279 ΕΞ 2020/
21-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 50) και Δ.ΟΡΓ.Β 1054178ΕΞ2020/
18-5-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 392) αποφάσεις του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών 
του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.)».

12. Την υπό στοιχεία οικ. 30/003/000/913/27-02-2020 
εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του 
Γενικού Χημείου του Κράτους «Διόρθωση της υπ΄ αρ. 
82/ 2016 (Β΄ 3039) απόφασης του Ανωτάτου Χημικού 
Συμβουλίου (ΑΧΣ)».

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αρ. 26/2020 του Ανώ-

τατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 14ης Οκτωβρίου 2020 και έχει ως εξής:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ 
ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διόρθωση της υπ΄ αρ. 82/2016 απόφασης του Ανωτά-
του Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.) «Κατάργηση της υπ΄ 
αρ. 1901/85 απόφασης Α.Χ.Σ.» (Β΄ 49), τροποποίηση του 
άρθρου 80 «Είδη γάλακτος», του Κ.Τ.Π. (Β΄ 788) και προ-
σθήκη άρθρου 80β «Καζεΐνες και καζεϊνικά άλατα» στον 
Κ.Τ.Π., σε εναρμόνιση προς την οδηγία (ΕΕ) 2015/2203 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
(L 314/01-12-2015) «για την προσέγγιση των νομοθε-
σιών των κρατών μελών σχετικά με τις καζεΐνες και τα 
καζεϊνικά άλατα που προορίζονται για την ανθρώπινη 
κατανάλωση και την κατάργηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου» (Β΄ 3039), σύμφωνα με το διορθωτικό 
στην οδηγία (ΕΕ) 2015/2203 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου (L 244/22-09-2017), ως εξής:

Διορθώνεται το σημείο 4 του στοιχείου α), του Μέρους ΙΙ
του Παραρτήματος 1 του άρθρου 80β «Καζεΐνες και κα-
ζεϊνικά άλατα» του Κ.Τ.Π., ως εξής:

από: «4. Μέγιστη περιεκτικότητα σε τέφρα...»
σε: «4. Ελάχιστη περιεκτικότητα σε τέφρα...».

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας

Δ. ΤΣΙΠΗ - ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ K. ΚΑΡΥΔΗ 

Άρθρο 2
H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Ανάπτυξης
Οικονομικών και Επενδύσεων

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ

ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ     

Ι

Αριθμ. 94143 (2)
Ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στον Δήμο Νοτίου 

Πηλίου.

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 4497/2017 «Άσκηση υπαίθριων εμπορικών 

δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 171) και ιδίως της 
παρ. 4 του άρθρου 59, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2
του άρθρου 121 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την 
εφαρμογή των - Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του 
Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 5).

β. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση λει-
τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητι-
κών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» 
(Α΄ 113).
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γ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019.

δ. Tου π.δ. 147/2017«Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης» (Α΄ 192).

ε. Tου π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάρτιση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119).

στ. Tου π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄121).

2. Το υπ’ αρ. 13030/05-08-2021 αίτημα του Δήμου Νο-
τίου Πηλίου για ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στην Αργα-
λαστή του Δήμου Νοτίου Πηλίου, σύμφωνα με την παρ. 4
του άρθρου 59 του ν. 4497/2017, τη συνημμένη υπ’ αρ. 
147/2021 (ΑΔΑ: 6ΑΞΔΩΚΧ-Λ6Α) απόφαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου Νοτίου Πηλίου καθώς και το από-
σπασμα Πρακτικού της υπ’ αρ. 8ης/14-07-2021 τακτι-
κής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νοτίου
Πηλίου.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ-
καλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι-
σμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
1. Επιτρέπεται η ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς στην 

Αργαλαστή του Δήμου Νοτίου Πηλίου, πριν την πλή-
ρη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ), 
σύμφωνα με την πα. 4 του άρθρου 59 του ν. 4497/ 
2017.

2. Η ίδρυση της νέας λαϊκής αγοράς στην Αργαλαστή 
του Δήμου Νοτίου Πηλίου θα διενεργηθεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4497/2017.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 27 Αυγούστου 2021

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

Ι

 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ

  (3)

   Στην υπό στοιχεία Δ11/οικ. 31252/20-05-2021 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων -
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων - Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας - Εσωτερικών - Ψηφιακής Διακυβέρνησης -
Επικρατείας, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως (Β΄ 2332), στη σελίδα 26848, δεξιά στή-
λη, στίχο 32 του εδαφίου 5 της παρ. 5 του άρθρου 4, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «του άρθρου 13»
στο ορθό «του άρθρου 14»,
καθώς και στο στίχο 41 του εδαφίου 6 της παρ. 5 του 

άρθρου 4, διορθώνεται:
το εσφαλμένο: «την παρ. 5 του άρθρου 13»
στο ορθό: «παρ. 6 του άρθρου 14». 

 (Από το Υπουργείο
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)   
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*02040740609210004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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