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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
     Αριθμ. 236/2011 (1)
Τροποποίηση του άρθρου 18 «Γνωμάτευση», του άρθρου 

3 «Διάθεση και επεξεργασία τροφίμων» και του άρ−
θρου 29 «Διάκριση και Γενικοί Όροι χρησιμοποίησης 
προσθέτων υλών», του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
(ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987) όπως ισχύει, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 
2002 (ΕΕ L 31/1.2.2002) «για τον καθορισμό των γενι−
κών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα 
τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό δι−
αδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων».

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. οικ.30/003/1032/8.9.2011 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κρά−
τους.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του 
Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 
34/Α΄/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του 
Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή 
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Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α΄/1984) καθώς και του 
άρθρου 3 του ιδίου Ν. 1338/1983 όπως αντικαταστάθηκε 
από 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 ισχύει.

4. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών 
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (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’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/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 Εμπορι−
κής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
μετονομασία του σε “Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας 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» 
(ΦΕΚ 213/Α΄/7−10−2009).

8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

9. Την υπ’ αριθμ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρω−
θυπουργού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (ΦΕΚ 2234/
Β΄/7.10.2009).

10. Την υπ’ αριθμ. 2877/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουργείων» 
(ΦΕΚ 2234/Β΄/7.10.2009).

11. Το Π.Δ 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στο Υπουργείο α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 
Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς» (ΦΕΚ 
147/Α΄/27.6.2011).

12. Το Π.Δ. 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243).

13. Την υπ’ αριθμ. Υ25/08.12.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792/Β΄/8.12.2011).

14. 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 
ΦΕΚ 98/Α΄/2005).

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

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 236/2011 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 14.9.2011 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση των άρθρων 18, 3 και 29 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987), 
όπως ισχύει, σε συμφωνία προς τον Κανονισμό (Ε.Κ) 
αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 (ΕΕ L 31/1.2.2002), 
ως εξής:

1. Στο άρθρο 3. διαγράφεται η προτελευταία περίοδος 
της παραγράφου 8:

«Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το Α.Χ.Σ. ή και 
κατά περίπτωση το ΚΕ.Σ.Υ. αποφαίνεται και για την 
επικινδυνότητα του τροφίμου για τη Δημόσια Υγεία».

2. Στο άρθρο 3, μετά την παράγραφο 8, προστίθεται 
νέα παράγραφος 9, ως ακολούθως:

«9. Για τις περιπτώσεις που τα τρόφιμα χαρακτηρί−
ζονται ως ΜΗ ΑΣΦΑΛΗ, το ΑΧΣ αποφαίνεται για το 
χαρακτηρισμό τους ως «επιβλαβή για την υγεία» ή 
«ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση», μετά από 
εκτίμηση της επικινδυνότητας και λαμβάνοντας υπόψη 
τους παράγοντες που απαριθμούνται στο άρθρο 14 του 
κανονισμού (ΕΚ) 178/2002».

Οι υφιστάμενες παράγραφοι 9 και 10, αριθμούνται 
ως 10 και 11.

3. Στο άρθρο 18, η παράγραφος 3 διαγράφεται και 
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«3. Η φράση «ΜΗ ΚΑΝΟΝΙΚΟ» μπορεί να συμπληρώνε−
ται ανάλογα με τις φράσεις:

α) «ΜΗ ΑΣΦΑΛΕΣ» όταν κρίνεται ότι προκύπτει θέμα 
ασφάλειας υπό την έννοια του άρθρου 14 του κανονι−
σμού (ΕΚ) 178/2002, ή

β) «ΝΟΘΕΥΜΕΝΟ» (τρόφιμο στο οποίο προστέθηκαν 
ύλες συνήθως ευτελέστερης αξίας για κερδοσκοπία ή 
για καλύτερη εμφάνιση του προϊόντος στην οποία δεν 
ανταποκρίνεται πραγματικά αυτό)» ή

γ) κατ’ άλλον τρόπο εφόσον με τις διατάξεις του πα−
ρόντα Κώδικα η εκτροπή που εμφανίζεται χαρακτηρίζει 
έτσι το προϊόν».

4. Στο άρθρο 29, η παράγραφος 12 αντικαθίσταται 
από το ακόλουθο κείμενο.

«Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του άρ−
θρου αυτού το Α.Χ.Σ. αποφαίνεται για τον χαρακτηρι−
σμό ως Επιβλαβούς για την υγεία ή ως Ακατάλληλον 
για ανθρώπινη κατανάλωση του τροφίμου στο οποίο 
έχει προστεθεί η πρόσθετη ύλη ή ουσία, ανάλογα με 
το είδος του τροφίμου, το είδος της πρόσθετης ύλης 
ή ουσίας και το ποσοστό προσθήκης αυτής».

 Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
 M. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη: Μ. Κοντομηνάς, Α.Ψάλτης, Γ. Σιαμαντάς, Θ. 

Πομόνης, Χ. Παπαχρήστου, Κ. Δημητρίου.»

Άρθρο 2

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



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 47

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

F
Αριθμ. 2/96072/0022 (2)

    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/7942/0022/3.3.2008 
κοινής υπουργικής απόφασης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του Ο.Α.Ε.Δ. και 

άλλες διατάξεις».
β) Του άρθρου 19 του Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α΄/1998).
γ) Του άρθρου 1 του Ν. 2434/96 (ΦΕΚ 188/Α΄/1998).,
δ) Του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της 

νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

ε) Του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α΄ 
226).

στ) Του άρθρου 18 παρ. 2 του Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/
Α΄/2001).

ζ) Του άρθρου 40 του Ν. 849/1978 (ΦΕΚ Α΄ 232) όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2129/1993 «Αύξηση 
συντάξεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 57).

2. Τις υπ’ αριθμ. 2/7942/0022/3.3.2008 και 2/86517/0022/
19.12.2008 κοινές υπουργικές αποφάσεις των Υπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών και Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας.

3. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6.12.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2792) απόφαση 
του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των 
Αναπληρωτών Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχι−
νίδη και Παντελή Οικονόμου».

4. Το υπ’ αριθμ. Β149844/14.12.2011 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. 
με το οποίο διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ. 52/8.11.2011 από−
φαση του Δ.Σ. του.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολο−
γισμού του Ο.Α.Ε.Δ. οικονομικής χρήσης 2012 ύψους 
13.500.000,00 € περίπου η οποία θα καλυφθεί από την 
πίστωση που έχει προβλεφθεί στον ΚΑΕ 4419 «Συμ−
μετοχή σε κοινές δαπάνες που πραγματοποιούνται 
από Ν.Π.Δ.Δ.» ύψους 13.500.000,00 €, και δαπάνη ύψους 
12.000.000,00 € για κάθε ένα από τα επόμενα πέντε 
τουλάχιστον οικονομικά έτη η οποία θα καλυφθεί από 
έσοδα του ΛΑΕΚ και από τις πιστώσεις που θα προ−
βλέπονται στον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ. και στον 
ΚΑΕ 4419, αποφασίζουμε: 

Α) Τροποποιούμε, εν μέρει, την υπ’ αριθμ. 2/7942/0022/
3.3.2008 κοινή υπουργική απόφαση αντικαθιστώντας 
το κεφάλαιο Α΄ αυτής, όπως αυτό ισχύει μετά την τρο−
ποποίησή του με την υπ’ αριθμ. 2/86517/0022/19.12.2008  
κοινή υπουργική απόφαση, ως εξής:

− Ορίζουμε το ύψος της αποζημίωσης σε 25,00 € για 
κάθε ένα από τους πιο κάτω περιγραφόμενους ελέγ−

χους και μέχρι την πραγματοποίηση δώδεκα (12) ελέγ−
χων κατά μήνα ανά υπάλληλο των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ 
και ΔΕ του Ο.Α.Ε.Δ. 

− Καθορίζουμε τη διαδικασία, τα όργανα, τις κατη−
γορίες και τον αριθμό των ελέγχων που διενεργούν οι 
υπάλληλοι του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού ως εξής:

1. Η διενέργεια των ελέγχων πραγματοποιείται από 
τακτικούς και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
υπαλλήλους του Ο.Α.Ε.Δ. των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και 
ΔΕ όλων των κλάδων ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας που 
υπηρετούν εκτός ωραρίου εργασίας κατά τις εργάσιμες 
ημέρες, τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες. Οι έλεγχοι 
των προγραμμάτων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης που 
ακολουθούν συγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα ενδέ−
χεται να διενεργούνται και εντός ωραρίου εργασίας.

2. Οι έλεγχοι διενεργούνται σε προγράμματα: 
− χορήγησης επιδομάτων
− επιχορήγησης επιχειρήσεων για απασχόληση ανέρ−

γων
− υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης.
Η διαδικασία διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων εξει−

δικεύεται με τις οικείες προκηρύξεις ή εγκυκλίους που 
διέπουν τα προγράμματα.

3. Οι παραπάνω έλεγχοι διενεργούνται από ζεύγος 
ελεγκτών και διακρίνονται σε πρωτοβάθμιους, δευτε−
ροβάθμιους και τριτοβάθμιους.

α) Πρωτοβάθμιοι έλεγχοι: 
Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από 

τους ανωτέρω υπαλλήλους που κατέχουν θέση μέχρι 
και Προϊσταμένου Τμήματος και ανατίθενται σύμφωνα 
με τις αντίστοιχες προκηρύξεις ή εγκυκλίους

Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι σκοπό έχουν να εξακριβώ−
σουν εάν τηρούνται οι προϋποθέσεις έγκρισης και η 
ορθή ή μη υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος 
σύμφωνα με τα όσα ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες 
διατάξεις (υπουργικές αποφάσεις ή άλλες διοικητικές 
πράξεις) που διέπουν το πρόγραμμα. 

β) Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι: 
Οι δευτεροβάθμιοι έλεγχοι εκτελούνται από τους ανω−

τέρω υπαλλήλους που είναι Προϊστάμενοι Τμήματος 
και ανατίθενται από τους Διευθυντές των αντιστοίχων 
Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με απόφασή 
τους για τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων. Στην 
αρμοδιότητα του δευτεροβαθμίου ελέγχου είναι και η 
εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι ελεγχθέ−
ντες από πρωτοβάθμιους ελέγχους. Δεν μπορούν να δι−
ενεργήσουν δευτεροβάθμιους ελέγχους οι Προϊστάμενοι 
Τμήματος που διενήργησαν πρωτοβάθμιους ελέγχους 
στον ίδιο εργοδότη. 

Κατά τους δευτεροβάθμιους ελέγχους εξετάζονται 
όλα τα στοιχεία του προηγηθέντος πρωτοβαθμίου 
ελέγχου, η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται 
στην παρούσα απόφαση για τον πρωτοβάθμιο έλεγχο, η 
έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε κατά τον πρωτοβάθμιο 
έλεγχο, καθώς και εάν τηρήθηκαν οι οικείες διατάξεις 
που διέπουν το πρόγραμμα

γ) Τριτοβάθμιοι έλεγχοι: 
Οι Τριτοβάθμιοι έλεγχοι εκτελούνται από υπαλλήλους, 

Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης κατ’ 
εντολή του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. σε οποιαδήποτε φάση 
εκτέλεσης του προγράμματος έστω και αν δεν έχει 
προηγηθεί πρωτοβάθμιος ή δευτεροβάθμιος έλεγχος. 
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Σκοπός του τριτοβαθμίου ελέγχου είναι η διαπίστω−
ση της τήρησης ή μη των προβλεπομένων διατάξεων 
τόσο της παρούσας απόφασης όσον και των οικείων 
διατάξεων που διέπουν το πρόγραμμα. Οι τριτοβάθμιοι 
έλεγχοι διενεργούνται μετά από έκδοση σχετικής από−
φασης από το Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. για τη διενέργεια 
συγκεκριμένων ελέγχων. 

Σε κάθε περίπτωση, μετά το πέρας του ελέγχου οποι−
ουδήποτε βαθμού, συντάσσεται έκθεση, η οποία υποβάλ−
λεται στην Υπηρεσία από την οποία έλαβαν την εντολή 
ελέγχου ή στο Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ. εφόσον πρόκειται 
για τριτοβάθμιους ελέγχους. Η έκθεση η οποία συντάσ−
σεται κατά τον πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο έλεγχο 
κοινοποιείται και στον ελεγχθέντα. 

Η πραγματοποίηση των πρωτοβάθμιων και δευτερο−
βάθμιων ελέγχων βεβαιώνεται από τον Προϊστάμενο 
της Υπηρεσίας που έδωσε την εντολή διενέργειάς τους, 
την δε πραγματοποίηση των τριτοβάθμιων ελέγχων 
την βεβαιώνει ο Γενικός Διευθυντής Υποστήριξης του 
Ο.Α.Ε.Δ. ή ο Διοικητής εφόσον ο Τριτοβάθμιος έλεγχος 
έχει πραγματοποιηθεί από το Γενικό Διευθυντή. 

4. Έλεγχος φυσικού αρχείου προγραμμάτων κατάρτισης
Οι προαναφερθέντες υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. των 

κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και ανε−
ξαρτήτως του βαθμού που κατέχουν πραγματοποιούν 
σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3762/2009, ελέγ−
χους στο φυσικό αρχείο των προγραμμάτων. 

Έλεγχο φυσικού αρχείου για την διαπίστωση της ορ−
θής τήρησης των όρων των σχετικών αποφάσεων που 
διέπουν την υλοποίηση των προγραμμάτων διενεργείται 
επίσης οποιαδήποτε χρονική στιγμή κρίνει σκόπιμο ο 
Ο.Α.Ε.Δ. και αφού προηγηθεί σχετική ενημέρωση προς 
την επιχείρηση ως προς τον χρόνο και τον τόπο της 
διενέργειας του ελέγχου.

Σ’ αυτή την περίπτωση η επιχείρηση οφείλει να ορί−
σει Υπεύθυνο Υλοποίησης των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 
το όνομα του οποίου καταχωρείται στην ηλεκτρονική 
καρτέλα με τα στοιχεία της επιχείρησης. Την ευθύνη 
της τήρησης του φυσικού αρχείου σύμφωνα με την παρ. 
2 του άρθρου 15 του Ν. 3762/2009 φέρει ο παραπάνω 
Υπεύθυνος, ο οποίος οφείλει να το τηρεί στο χώρο 
εργασίας του. Ο οριζόμενος ως Υπεύθυνος Υλοποίησης 
προγραμμάτων ΛΑΕΚ για κάθε επιχείρηση πρέπει να 
είναι εργαζόμενος της επιχείρησης. 

5. Για τους ελέγχους που προβλέπονται για τα συγ−
χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κατά την υλοποίηση 
των οποίων ο Οργανισμός έχει θέση Ενδιάμεσου Φορέα 
Διαχείρισης, διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στους δι−
καιούχους των προγραμμάτων, προκειμένου να διαπι−
στωθεί η τήρηση των όρων του Προγράμματος σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

Β) Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 2/7942/0022/3.3.2008 
κοινή υπουργική απόφαση.

Γ) Η απόφαση αυτή ισχύει από 1.11.2011.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ   
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

    Αριθμ. 30/077/2/2012 (3)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς απο−

σταγματοποιούς (διήμερους) του Νομού Μαγνησίας 
(Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε 

του άρθρου 7 του Ν. 2969/2001 (ΦΕΚ Α΄ 281).
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 του 

Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ Α΄ 265), όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του 
Ν. 3583/2007 (ΦΕΚ Α΄ 142).

3. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/2008 «σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών και την κατάργηση του Κανονισμού 
(ΕΟΚ) αριθμ. 1576/89 του Συμβουλίου».

4. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6.12.2011 απόφαση του πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 2792).

5. Τo υπ’ αριθμ. 30/033/2957/25.11.2011 έγγραφο της Χ.Υ. 
Βόλου με το οποίο, σε συνέχεια της διαβιβαζόμενης 
αίτησης των παραγωγών σύκων – αποσύκων της κοινό−
τητας Κεραμιδίου, της Δημοτικής Ενότητας Κεραμιδίου, 
του Δήμου Ρήγα Φερραίου, του Νομού Μαγνησίας, με 
αριθμ. πρωτ. 14407/10.10.2011, για την έκδοση άδειας για 
την απόσταξη των σύκων και αποσύκων της παραγωγής 
τους, βεβαιώνει ότι κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγμα−
τοληψίας και εξέτασής τους, τα προς απόσταξη σύκα 
και απόσυκα των εν λόγω παραγωγών είναι κατάλληλα 
για το σκοπό αυτό.

6. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των προαναφερθέντων συκοπαραγωγών του 
Νομού Μαγνησίας ως και το γεγονός ότι τα προς από−
σταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με 
το προαναφερθέν υπό στοιχείο (5) σχετικό έγγραφο 
της Χημικής Υπηρεσίας Βόλου και ότι κατά την υπό 
προϋποθέσεις απόσταξη αυτών, παράγονται προϊόντα 
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

7. Την απο 20.12.2011 σχετική εισήγηση της Διεύθυν−
σης Αλκοόλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του 
Γενικού Χημείου του Κράτους, για την έκδοση της πα−
ρούσας απόφασης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

I. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του 
Νομού Μαγνησίας (Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου) για 
την περίοδο 2011−2012, επί καταβολή του προβλεπόμε−
νου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 
παρ. 1 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄/22.11.2001) «Εθνικός 
Τελωνειακός Κώδικας» όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του 
Ν. 3563/2007 και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως 
και των λοιπών σχετικών διατάξεων του Ν. 2969/2001 
και του Καν. (ΕΚ) 110/2008.

II. Οι χωρικά αρμόδιες Yπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. 
και του Γενικού Χημείου του Κράτους, να λάβουν όλα 
τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για 
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τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και 
την τήρηση των διατάξεων του Καν. (ΕΚ) 110/2008. 

Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη−
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», 
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φό−
ρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοο−
λικό βαθμό 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο 
Τελωνείο Βόλου, η Χημική Υπηρεσία Βόλου έχει ήδη 
προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα προς 
απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, (εκφραζομένου 
ως ιμβερτοσακχάρου).

Ως συντελεστής αποδόσεως σε αλκοόλη, θα ληφθεί ο 
ισχύων για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απρι−
λίου 1953 Β.Δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

F
    Αριθμ. 30/077/1/2012 (4)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς απο−

σταγματοποιούς (διήμερους) του Νομού Λάρισας 
(Δήμος Αγιάς).

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε 

του άρθρου 7 του Ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄/18.12.2001) 
«Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82 
του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄/22.11.2001) «Εθνικός Τε−
λωνειακός Κώδικας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με 
τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του 
Ν. 3563/2007 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού 
Κώδικα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α΄/25.6.2007).

3. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/2008 «Σχετικά με τον 
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των 
αλκοολούχων ποτών», που αντικατέστησε τον Καν.(ΕΟΚ) 
1576/1989.

4. Την υπ’ αριθμ. Υ25/6.12.2011 απόφαση του πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών 
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή 
Οικονόμου» (ΦΕΚ Β΄ 2792).

5. Τo υπ’ αριθμ. 14697/23.11.2011 έγγραφο του Τελω−
νείου Λάρισας με το οποίο διαβιβάζει η υπ’ αριθμ. 
14420/16.11.2011 αίτηση του Δήμου Αγιάς του Νομού 
Λάρισας, που αφορά αίτηση των παραγωγών σύκων – 
αποσύκων του εν λόγω Δήμου, με την οποία αιτούνται 
την άδεια για την απόσταξη των σύκων και αποσύκων 
της παραγωγής τους.

6. Το υπ’ αριθμ. 30/052/2300/13.12.2011 έγγραφο της 
Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο τα 
προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παρα−
γωγών, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και 
εξέτασής τους που διενήργησε, είναι κατάλληλα για το 
σκοπό αυτό. 

7. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των συκοπαραγωγών της περιοχής Αγιάς του 
Νομού Λάρισας, ως και το γεγονός ότι τα προς από−
σταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με 
το προαναφερθέν υπό στοιχείο (6) σχετικό έγγραφο 
της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας και ότι κατά την υπό 
προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα 
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

8. Την απο 20.12.2011 εισήγηση της Διεύθυνσης Αλκο−
όλης, Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γενικού 
Χημείου του Κράτους, για την έκδοση της παρούσας 
απόφασης.

9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων 
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του 
Νομού Λάρισας (Δήμος Αγιάς), για την περίοδο 2010−
2011, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του Ν. 2960/2001 
(ΦΕΚ 265/Α΄/22.11.2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», 
όπως αυτές έχουν τροποποιήθει και ισχύουν και υπό την 
προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών δι−
ατάξεων του ν.2969/2001, ως και του Καν.(ΕΚ)110/2008.

ΙΙ. Οι χωρικά αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. 
και του Γενικού Χημείου του Κράτους, να λάβουν όλα 
τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για 
τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και 
την τήρηση των διατάξεων του Καν.(ΕΚ)110/2008. 

Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότη−
τας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», 
η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φό−
ρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλ/μα προϊόντος με αλκοο−
λικό βαθμό 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο 
Τελωνείο Λάρισας, η Χημική Υπηρεσία Λάρισας έχει 
ήδη προβεί στον προσδιορισμό του ενεχόμενου στα 
προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σακχάρου, τούτου 
εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου, θα ληφθεί δε ως 
συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων, για τα σύκα και 
απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 Β.Δ. «Περί 
διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2011 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ  
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• 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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