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Αντικατάσταση του άρθρου 137 «Παγωτά» του Κώδι−
κα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.87) όπως
ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 141 «Γλυκί−
σματα» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ
788/Β΄/31.12.87) όπως ισχύει ...................................................
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κείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και
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Καθορισμός του φορέα υλοποίησης των εργαστη−
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«Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιο−
χών» για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλ−
λας, Ημαθίας, Σερρών, Άρτας, Πρέβεζας, Αχαΐας,
Ηλείας και Αργολίδας................................................................
Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρό−
θεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προ−
δήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματο−
γράφησης στους ΟΤΑ Άνοιξης, Δροσιάς, Εκάλης,
Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πε−
ντέλης, Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής ..........
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 369/2011
(1)
Αντικατάσταση του άρθρου 137 «Παγωτά» του Κώδι−
κα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.87) όπως
ισχύει και τροποποίηση του άρθρου 141 «Γλυκίσματα»
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.87)
όπως ισχύει.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθμ. οικ.30/003/1332/13−12−2011 έγγραφο της
Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κρά−
τους.

2. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929
(Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του
Κράτους», όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών 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’ αριθμ. 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 39/2001 «Καθιέρωση μιας διαδικασίας πληρο−
φόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προ−
διαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες
της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς
τις Οδηγίες 98/34/Ε.Κ και 98/48/Ε.Κ.» (ΦΕΚ 28/Α/2001).
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
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγω−
νιστικότητας 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).
8. Τις διατάξεις του ν. 2741/1999 ‘’Ενιαίος Φορέας Ελέγ−
χου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας
του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις ‘’(Φ.
Ε.Κ. 199 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 37 του ν.
3066/2002 (Φ.Ε.Κ 252 Α΄) και το άρθρο 11 του ν. 3438/2006
(Φ.Ε.Κ. 33 Α΄) και ισχύει και ιδίως το άρθρο 1 παρ.5 α.
9. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.1 εδ. δ περ. ββ του
Π.Δ 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσε−
ων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων
του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων»
(Φ.Ε.Κ. 170 Α΄)
10. Το Π.Δ 110/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρων της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 243).
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11. Την υπ’ αριθμ. Y 25/08.12.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Αναπληρωτών
Υπουργών Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή
Οικονόμου»(ΦΕΚ 2792/Β/8.12.2011).
12. 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).
13. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 369/2011 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη
συνεδρίαση της 17.02.2012 και η οποία έχει ως εξής:
«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την αντικατάσταση του άρθρου 137
«Παγωτά» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/
Β΄/31.12.87) όπως ισχύει και την τροποποίηση του άρθρου
141 «Γλυκίσματα» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ
788/Β΄/31.12.87) όπως ισχύει, ως εξής:
«Άρθρο 137
Παγωτά
1. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται στα
προϊόντα που ορίζονται στο Παράρτημα Ι.
2. Οι ονομασίες προϊόντων που απαριθμούνται στο
Παράρτημα Ι χρησιμοποιούνται μόνον για τα προϊόντα
που περιλαμβάνονται σ’ αυτό.
3. Για την παρασκευή των προϊόντων που ορίζονται
στο Παράρτημα Ι επιτρέπονται οι πρώτες ύλες και οι
πρόσθετες ύλες που απαριθμούνται στο Παράρτημα
ΙΙ.
4. Οι οργανοληπτικοί χαρακτήρες των προϊόντων του
άρθρου αυτού πρέπει να είναι άμεμπτοι και να μην
παρέχουν ενδείξεις χρησιμοποιήσεως μειονεκτικών ή
αλλοιωμένων πρώτων υλών ή ατελούς επεξεργασίας.
5. Στις κατηγορίες παγωτού 2.1, 2.2 & 2.3 του Παραρτή−
ματος Ι δεν επιτρέπεται προσθήκη λιπαρών ή πρωτεϊνών
προέλευσης άλλης από αυτής του γάλακτος. Ωστόσο
για τεχνολογικούς σκοπούς μπορούν να περιέχουν:
− λίπη και πρωτεΐνες που προέρχονται από αυγά,
− υλικά που προσδίδουν γεύση και άρωμα με φυσικώς
ενυπάρχοντα φυτικά λιπαρά ή/και πρωτεΐνες,
− λιπαρά ή/και πρωτεΐνες τα οποία δικαιολογούνται
από τη χρήση των επιτρεπόμενων προσθέτων.
− ζελατίνη.
6. Όλες οι χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες στην πα−
ραγωγή των παγωτών θα πρέπει να συμμορφώνονται
ως προς τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα επιμολυντών
που καθορίζονται από την ισχύουσα σχετική νομοθε−
σία.
7. Τα παγωτά πρέπει να παρασκευάζονται με τους
όρους υγιεινής που καθορίζονται από την νομοθεσία
για την υγιεινή των τροφίμων. Ωστόσο όταν κατά την
παρασκευή των παγωτών χρησιμοποιούνται μη μεταποι−
ημένες πρώτες ύλες ζωικής προέλευσης αυτές θα ακο−
λουθούν τους ειδικούς κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα
ζωικής προέλευσης. Τα παγωτά θα πρέπει να πληρούν
τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία μικροβιολογικά
κριτήρια.

8. Όλα τα προϊόντα του άρθρου αυτού υπάγονται στα
ευαλλοίωτα τρόφιμα, κατά την έννοια του άρθρου 20
του Κ.Τ.Π..
9. Τα υλικά συσκευασίας των παγωτών πρέπει να
πληρούν τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία
για τα υλικά σε επαφή με τρόφιμα του Κ.Τ.Π. και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10. Η επισήμανση των παγωτών πρέπει να περιλαμβά−
νει όλες τις ενδείξεις που προβλέπονται από τις σχετι−
κές διατάξεις της νομοθεσίας.
11. Ειδικότερα στην περίπτωση παγωτών που προ−
σφέρονται στην κατανάλωση με ονομασία πώλησης
συνοδευόμενη από ένδειξη ενός ή περισσοτέρων συ−
στατικών που χαρακτηρίζουν το προϊόν, εφαρμόζεται η
υποχρέωση της ποσοτικής αναγραφής του συστατικού
στον κατάλογο των συστατικών, με την επιφύλαξη των
εξαιρέσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.
12. Η ένδειξη της αναγραφής της καθαρής ποσότητας
εκφράζεται υποχρεωτικά σε μονάδες μάζας.
13. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού αφορούν στα προϊ−
όντα που παράγονται στην Ελλάδα ενώ δεν επηρεάζεται
η διάθεση στην ελληνική αγορά των αντίστοιχων προϊ−
όντων που παράγονται ή γίνονται αντικείμενο εμπορίας
σε άλλα κράτη−μέλη, στην Τουρκία, ή τα οποία παρά−
γονται σε κράτος που έχει υπογράψει την συμφωνία
για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, έστω και αν αυτά
έχουν υποβληθεί σε τρόπο επεξεργασίας διαφορετικό
από αυτόν που καθορίζεται στην παρούσα παράγραφο,
υπό την προϋπόθεση ότι παράγονται και κυκλοφορούν
νόμιμα στα εν λόγω κράτη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪ−
ΟΝΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ
Παγωτό
Παγωτό είναι το προϊόν το οποίο παράγεται με κατά−
ψυξη και στη συνέχεια αποθηκεύεται, διακινείται, μετα−
φέρεται, διανέμεται και καταναλώνεται ως κατεψυγμένο
προϊόν και για την παρασκευή του οποίου μπορεί να
χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε βρώσιμο συστατικό που
επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΓΩΤΩΝ
2.1. Παγωτό Γάλακτος
Το προϊόν που συμφωνεί με τον γενικό ορισμό και
περιέχει τουλάχιστον 2,5% λιπαρά γάλακτος και του−
λάχιστον 6% στερεό υπόλειμμα γάλακτος άνευ λίπους,
αποκλειόμενης της προσθήκης λιπαρών ή πρωτεϊνών
προέλευσης άλλης από αυτής του γάλακτος.
2.2. Παγωτό Κρέμας
Το παγωτό γάλακτος που συμφωνεί με τον γενικό
ορισμό και πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 5% λιπαρά
γάλακτος, αποκλειόμενης της προσθήκης λιπαρών ή
πρωτεϊνών προέλευσης άλλης από αυτής του γάλα−
κτος.
Στις κατηγορίες 2.1. και 2.2 επιτρέπεται η παραγωγή
και η διάθεση στην κατανάλωση παγωτών σε ποικιλία
γευστικών παραλλαγών με την προσθήκη βρώσιμων
συστατικών και ονομασία χαρακτηριστική της κάθε πε−
ρίπτωσης π.χ. παγωτό γάλακτος κακάο, παγωτό κρέμας
βανίλια, παγωτό κρέμας νοτσιόλα.
2.3. Παγωτό Καϊμάκι
Το παγωτό γάλακτος με γεύση μαστίχας, ή/και κανέ−
λας, ή/και σαλέπι που περιέχει τουλάχιστον 8% λιπαρά
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γάλακτος, στερεό υπόλειμμα γάλακτος άνευ λίπους
τουλάχιστον 7%, ολικά στερεά τουλάχιστον 34%, απο−
κλειόμενης της προσθήκης λιπαρών ή πρωτεϊνών προ−
έλευσης άλλης από αυτής του γάλακτος.
Απαγορεύεται η προσθήκη στην κυρίως μάζα του «πα−
γωτού καϊμάκι», χυμών φρούτων ή σιροπιών τους ή σπα−
σμένων ξηρών καρπών, επιτρέπεται όμως να προστίθε−
νται αυτά στο τελικό προϊόν κατά τη συσκευασία.
Απαγορεύεται η χρώση της κυρίως μάζας του πα−
γωτού για την παρασκευή του «παγωτού καϊμάκι» με
οιονδήποτε τρόπο.
2.4. Παγωτό γρανίτα ή Γρανίτα με άρωμα
Είναι το προϊόν που συμφωνεί με τον γενικό ορισμό
και περιέχει κυρίως νερό και γλυκαντικές ύλες. Σε περί−
πτωση χρησιμοποίησης αρώματος τα παγωτά αυτά θα
πρέπει να δηλώνονται με το χαρακτηριστικό άρωμα που
περιέχουν π.χ. «Γρανίτα με άρωμα λεμονιού» απαγορευ−
μένης της χρησιμοποίησης κατ’ ευθείαν του ονόματος
του φρούτου π.χ. «Γρανίτα λεμόνι», προς αποφυγή πα−
ραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού.
2.5 Παγωτό γρανίτα φρούτου ή γρανίτα φρούτου
Είναι το προϊόν που συμφωνεί με τον ορισμό της
παραγράφου 2.4 και περιέχει τουλάχιστον 15% φρούτα.
Το ποσοστό αυτό μπορεί να ελαττωθεί στο 10% στην
περίπτωση:
α. εσπεριδοειδών
β. άλλων όξινων φρούτων, ήτοι φρούτων ή μιγμάτων
φρούτων, ο χυμός των οποίων έχει οξύτητα εκφρασμένη
σε κιτρικό οξύ τουλάχιστον 2,5%
γ. εξωτικών φρούτων ή ειδικών φρούτων που έχουν
δυνατό άρωμα ή/και υψηλό ιξώδες, όπως ανανάς, μπα−
νάνα, ακτινίδιο, μαρακούγια, γκουάβα κλπ.
Το ποσοστό αυτό μπορεί να ελαττωθεί στο 5% στην
περίπτωση ξηρών καρπών.
Τα παγωτά αυτά μπορεί να προσφέρονται στην κα−
τανάλωση με ονομασίες που δηλώνουν σαφώς την
προέλευση του χρησιμοποιηθέντος για την παρασκευή
τους φρούτου π.χ. «Παγωτό γρανίτα λεμόνι», «Γρανίτα
φράουλα» κ.λπ.
2.6 Παγωτό Σορμπέ
Είναι το προϊόν που συμφωνεί με τον ορισμό της πα−
ραγράφου 2.4 και περιέχει τουλάχιστον 25% φρούτα.
Το ποσοστό αυτό μπορεί να ελαττωθεί στο 15% στην
περίπτωση:
α. εσπεριδοειδών
β. άλλων όξινων φρούτων, ήτοι φρούτων ή μιγμάτων
φρούτων, ο χυμός των οποίων έχει οξύτητα εκφρασμένη
σε κιτρικό οξύ τουλάχιστον 2,5%
γ. εξωτικών φρούτων ή ειδικών φρούτων που έχουν
δυνατό άρωμα ή/και υψηλό ιξώδες, όπως ανανάς, μπα−
νάνα, ακτινίδιο, μαρακούγια, γκουάβα κλπ.
Το ποσοστό αυτό μπορεί να ελαττωθεί στο 7% στην
περίπτωση ξηρών καρπών.
Τα παγωτά αυτά μπορεί να προσφέρονται στην κα−
τανάλωση με ονομασίες που δηλώνουν σαφώς την
προέλευση του χρησιμοποιηθέντος για την παρασκευή
τους φρούτου π.χ. «Σορμπέ λεμόνι», «Σορμπέ φράουλα»
κ.λπ.
Στο παγωτό σορμπέ δεν επιτρέπεται η προσθήκη λι−
παρών υλών.
Στην περίπτωση σύνθετων προϊόντων οι ορισμοί 2.1
έως 2.6 αφορούν στην «κυρίως μάζα του παγωτού».
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Kυρίως μάζα παγωτού είναι η μάζα που προέρχεται
από το αρχικό μίγμα του παγωτού μετά από ψύξη και
πριν την προσθήκη άλλων εδώδιμων υλικών που έχουν
σκοπό να διακοσμήσουν το παγωτό και να του προσδώ−
σουν την τελική του εμφάνιση και γεύση (όπως σιρόπια,
ξηροί καρποί, γαρνιτούρα, φρούτα, σοκολάτα, κλπ). Τα
υλικά αυτά πρέπει να δηλώνονται στον κατάλογο των
συστατικών σαφώς διαχωρισμένα από την περιγραφή
της κυρίως μάζας του παγωτού, ούτως ώστε να προκύ−
πτει το τελικό σύνθετο παγωτό όπως αυτό αποθηκεύε−
ται, διανέμεται, διακινείται και καταναλώνεται.
2.7. Παγωτό στιγμιαίας παρασκευής
Είναι το προϊόν που συμφωνεί με το γενικό ορισμό και
με την κατά περίπτωση ειδική κατηγορία παγωτού και
προσφέρεται στον καταναλωτή αμέσως μετά την παρα−
σκευή του από ειδικό μηχάνημα αυτόματης ψύξης.
2.8. Μίγμα για την παρασκευή παγωτού
Είναι προϊόντα (σε υγρή, πολτώδη, στερεή ή μορφή
σκόνης) που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή πα−
γωτού σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και τα οποία
περιλαμβάνουν πρώτες και πρόσθετες ύλες από τις
επιτρεπόμενες, κατά περίπτωση, για την παρασκευή
παγωτού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
Πρώτες ύλες
Ι. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου νοούνται
ως:
1. Γάλα όλων των κατηγοριών και προϊόντα γάλακτος
όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 9 του Κ.Τ.Π
2. Πόσιμο νερό
3. Λίπη και έλαια όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο
8 Κ.Τ.Π.
4. Γλυκαντικές ύλες, όπως ορίζονται στο κεφάλαιο 7
του Κ.Τ.Π.
5. Αυγά και προϊόντα αυγού όπως περιγράφονται στο
άρθρο 87 του Κ.Τ.Π.
6. Φρούτο γενικά νοείται το βρώσιμο μέρος των φρού−
των ή το ισοδύναμό τους σε χυμό, εκχύλισμα, συμπύ−
κνωμα, αφυδάτωμα κ.λπ.
Τα φρούτα, ο πουρές, ο χυμός και τα όποια άλλα
παρασκευάσματά τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν
φρέσκα ή διατηρημένα με αποδεκτή διεργασία.
7. α. Σοκολάτα, η οποία πληροί τις διατάξεις του άρ−
θρου 59 του Κ.Τ.Π.
β. Προϊόντα απομίμησης σοκολάτας, τα οποία πληρούν
τις διατάξεις του άρθρου 58 του Κ.Τ.Π. Στην περίπτωση
χρήσης προϊόντος απομίμησης σοκολάτας (π.χ. για επι−
κάλυψη) θα πρέπει πληρούνται οι όροι επισήμανσης του
άρθρου 58 του Κ.Τ.Π. (π.χ. «Η ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΪΟΝ
ΑΠΟΜΙΜΗΣΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ»).
ΙΙ. Επιτρέπεται η προσθήκη τροφίμων ή συστατικών
τροφίμων που προστίθενται για να δώσουν άρωμα, γεύ−
ση, υφή και βελτίωση των οργανοληπτικών χαρακτη−
ριστικών στο παγωτό, όπως καφές, κακάο, σοκολάτα,
μέλι, ξηροί καρποί, οίνοι, οινοπνευματώδη ποτά, σαλέπι
καθώς και οποιοδήποτε βρώσιμο συστατικό τροφίμων
που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
Επιτρεπόμενες πρόσθετες ύλες
1. Επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτήματος
I του άρθρου 33 του Κώδικα Τροφίμων, σύμφωνα με την
αρχή του quantum satis, καθώς και του παραρτήματος
ΙΙ του καν. (ΕΕ) αριθ. 1333/2008.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
(http://edu.klimaka.gr)
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Επίσης επιτρέπεται η χρήση προσθέτων του παραρτή−
ματος IV του ίδιου άρθρου σύμφωνα, κατά περίπτωση,
με τους αντίστοιχους όρους, καθώς και του παραρτή−
ματος ΙΙ του καν. (ΕΕ) αριθ. 1333/2008.
− Φωσφορικά Ε338, Ε339, Ε340, Ε341, Ε343, Ε450, Ε451,
Ε452
− Αλγινική προπανοδιόλη − 1,2 Ε405 σε παγωτά με
βάση το νερό.
− Πολυοξυαιθυλενοσορβιτάνες (polysorbates) Ε432,
Ε433, Ε434, Ε435, Ε436.
− Πολυόλες Ε420, Ε421, Ε953, Ε965, Ε966, Ε967, E968
− Εστέρες λιπαρών οξέων με σακχαρόζη Ε473, σακ−
χαρογλυκερίδια Ε474
− Εστέρες λιπαρών οξέων με προπανοδιόλη − 1,2 Ε
477
− Σορβιτάνες Ε 491, Ε 492, Ε 493, Ε 494, Ε 495
− Πυριτικά Ε 551, Ε 552, Ε 553α, Ε 553β, Ε 554, Ε 555,
Ε 556, Ε 559 σε προϊόντα σε σκόνη για παρασκευή
παγωτών
− Γλουταμινικά Ε620, Ε621, Ε 621, Ε 622, Ε623, Ε 624,
Ε 625
− Γουανιλικά Ε626, Ε627, Ε628, Ε629, ινοσινικά Ε630,
Ε631, Ε632, Ε633, άλατα των 5−ριβοζονουκλεοτιδίων
Ε634, Ε635
2. Επιτρέπεται η χρώση με τις χρωστικές και τους
όρους του παραρτήματος V, μέρη 1 και 2 του άρθρου 35
του Κώδικα Τροφίμων καθώς και με τη χρωστική Ε160β
Ανάττο σύμφωνα με τους όρους του παραρτήματος IV
του ίδιου άρθρου καθώς και του παραρτήματος ΙΙ του
καν. (ΕΕ) αριθ. 1333/2008.
3. Επιτρέπεται η χρήση γλυκαντικών (Ε420, Ε421, E950,
E951, Ε953, E954, E955, E957, E959, Ε960, Ε961, E962, Ε965,
Ε966, Ε967, Ε968) σε παγωτά με μειωμένες θερμίδες ή
χωρίς πρόσθετα σάκχαρα σύμφωνα με τους όρους του
παραρτήματος του άρθρου 68 του Κώδικα Τροφίμων και
του παραρτήματος ΙΙ του καν. (ΕΕ) αριθ. 1333/2008.
4. Επιτρέπεται η χρήση αρωματικών υλών που πλη−
ρούν τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας.»
Άρθρο 141
Γλυκίσματα
Στην παράγραφο 9 διαγράφεται το εδάφιο (δ).
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 ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ

Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ

Τα μέλη: Γ. Σιαμαντάς, Θ. Στριλάκος, Μ. Κοντομηνάς, Κ.
Δημητρίου, Σ. Συνούρη− Βρετάκου, Δ. Τσίπη,
Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου»
Άρθρο 2
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως
Αθήνα, 25 Απριλίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 47758/Γ2
(2)
Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/
17−09−2008 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1984 Β΄)
«Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου,
ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
(ΦΕΚ 1984 Β΄).
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 2 του ν. 2817/2000
«Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανά−
γκες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 78 Α΄), καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 18 παρ.1 περ. στ. του ν. 3475/2006
«Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελ−
ματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 146 Α΄).
2. Την υπ’ αριθμ. 36797/Γ2/02−04−2012 υπουργική από−
φαση «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄
τάξης Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ 1163 Β΄).
3. Την υπ’ αριθμ. 36799/Γ2/02−04−2012 υπουργική από−
φαση «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄
τάξης Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ 1163 Β΄).
4. Την υπ’ αριθμ. 70000/Γ2/21−06−2011 υπουργική από−
φαση «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Α΄
τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ 1557 Β΄).
5. Την υπ’ αριθμ. 36798/Γ2/02−04−2012 υπουργική από−
φαση «Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξε−
ων Β΄ και Γ’ Εσπερινού Γενικού Λυκείου» (ΦΕΚ 1163 Β΄).
6. Την υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική
απόφαση «Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού
Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.
7. Την υπ’ αριθμ 110989/Γ2/26−09−2011 υπουργική από−
φαση «Τροποποιηση−συμπλήρωση της Υ.Α. 118842/Γ2/17−
09−2008 (ΦΕΚ 1984 Β΄) για αναθέσεις μαθημάτων Γυμνα−
σίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ.» (ΦΕΚ 2313 Β΄).
8. Το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευμάτων εισήγαγε το μάθημα «Ερευ−
νητική Εργασία (Project)» στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γενικού
Λυκείου.
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 27528/ΣΤ5/15−03−2012
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα:
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστο−
φιλοπούλου» (ΦΕΚ 763 Β΄).
10. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ 98 Α΄), κατ’ εφαρμογή των οποίων βεβαιώνεται
ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
(http://edu.klimaka.gr)
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Τροποποιούμε − συμπληρώνουμε την υπ’ αριθμ. 118842/
Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄) ως
ακολούθως:
Το μάθημα «Ερευνητική εργασία (Project)», που προ−
βλέπεται ως υποχρεωτικό μάθημα στην Α΄ και Β΄ τάξη
του Γενικού Λυκείου, ορίζεται ως πρώτη ανάθεση σε
όλους τους εκπαιδευτικούς ΠΕ ανεξαρτήτως κλάδου−
ειδικότητας που διδάσκουν στο Γενικό Λύκειο.
Διδάσκεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς (συνδιδασκα−
λία), ένας εκ των οποίων είναι εκπαιδευτικός των ει−
δικοτήτων που είχαν ως πρώτη ανάθεση το μάθημα
«Τεχνολογία» της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου (υπ’
αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008 υπουργική απόφαση, ΦΕΚ
1984 Β΄), εφόσον υπηρετεί στη σχολική μονάδα.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 118842/Γ2/17−09−2008
υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1984 Β΄), όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και συμπληρωθεί.
Η υπ’ αριθμ. 110989/Γ2/26−09−2011 υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 2313 Β΄) παύει να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 27 Απριλίου 2012
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

F
Αριθμ. Υ10α/Γ.Ποικ. 42832
(3)
Απονομή τίτλου Κλινικού Καθηγητή σε Ιατρούς του
ΕΣΥ με Βαθμό Συντονιστή Διευθυντή.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ −
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 11, παρ. 15, του Ν. 2889/2001
«Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος
Υγείας και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 29, παρ. 7, του Ν. 4025/2011
«Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ−
ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες
διατάξεις».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφα−
σης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
4. Την υπ’ αριθμ. Υ188/30.11.2011 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή
Υφυπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ−
μάτων Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου», αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Προσόντα για την απονομή του τίτλου:
Υποψήφιοι για την απονομή του τίτλου του Κλινικού
Καθηγητή του Ε.Σ.Υ δύναται να είναι Συντονιστές Δι−
ευθυντές του Ε.Σ.Υ οι οποίοι:
1 .α Έχουν προϋπηρεσία στην βαθμίδα τους 3 έτη.
1.β Έχουν αξιολογηθεί τουλάχιστον μία φορά από τις
διαδικασίες του Ε.Σ.Υ.
1.γ Διαθέτουν τίτλο Διδακτορικού Διπλώματος, Ελλη−
νικής Ιατρικής Σχολής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο της
Αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλο Ακαδημαϊκών & Πληρο−
φόρησης Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
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1.δ Διευθύνουν Τμήμα το οποίο παρέχει εκπαίδευση
σε Ειδικευόμενους Ιατρούς στην κύρια Ιατρική τους Ει−
δικότητα ή σε Εξειδίκευση αυτής.
1.ε Δηλώνουν υπεύθυνα ότι θα προσφέρουν εκπαι−
δευτικές και επιστημονικές υπηρεσίες στον Φορέα που
τους απονέμει τον τίτλο.
Άρθρο 2
Φορέας απονομής:
Φορείς απονομής είναι οι Ελληνικές Ιατρικές Σχολές
των οποίων η έδρα βρίσκεται στην ίδια Υγειονομική
Περιφέρεια που υπάγεται το Νοσοκομείο στο οποίο
υπηρετεί ο υποψήφιος.
Η Ιατρική Σχολή κάθε εκπαιδευτικό έτος αναθέτει
στον Κλινικό Καθηγητή εκπαιδευτικά και επιστημονικά
καθήκοντα, σταθερά ή κατά περίπτωση, κατά τις ανά−
γκες και τον προγραμματισμό της.
Άρθρο 3
Τύπος του Τίτλου:
Ο τίτλος αναγράφει: Κλινικός Καθηγητής του Ε.Σ.Υ.
Την Ειδικότητα. Το Πανεπιστήμιο στο οποίο ανήκει η
Ιατρική Σχολή που απονέμει τον τίτλο.
Ο τίτλος κατέχεται όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η
υπηρεσία του Κλινικού Καθηγητή σε θέση Συντονιστή
Διευθυντή της παρ. 1δ σε Νοσοκομείο της ιδίας Υγειο−
νομικής Περιφέρειας.
Ο τίτλος αφαιρείται επί αρνητικής αξιολόγησης από
το Ε.Σ.Υ. ή την οικεία Ιατρική Σχολή.
Εάν ο τίτλος απονεμηθεί από το εκλεκτορικό σώμα
που περιγράφεται στην παράγραφο 6ζ δεν αναφέρε−
ται φορέας απονομής. Στην περίπτωση αυτή η Ιατρική
Σχολή οφείλει την ανάθεση εκπαιδευτικού και επιστη−
μονικού έργου κατά το 2. Ο τίτλος δύναται να αφαιρεθεί
ως άνω.
Η κατοχή του τίτλου του Κλινικού Καθηγητή δεν επι−
φέρει μισθολογική μεταβολή στο Συντονιστή Διευθυ−
ντή.
Άρθρο 4
Εκλεκτορικό Σώμα:
Αποτελείται από δεκαπέντε (15) Καθηγητές 1ης Βαθ−
μίδας του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου
με την Ειδικότητα του υποψηφίου, που επιλέγονται
σύμφωνα με τη διαδικασία της οικίας Ιατρικής Σχολής
για τα εκλεκτορικά της σώματα. Οι δέκα (10) εξ αυ−
τών προέρχονται από την Ιατρική Σχολή που αποτελεί
τον Φορέα απονομής και πέντε (5) από άλλες Ιατρικές
Σχολές. Ένα μέλος του εκλεκτορικού σώματος που ανή−
κει στον Φορέα απονομής και ένα που ανήκει σε άλλη
Ιατρική Σχολή ορίζονται ως Εισηγητές. Οι Εισηγητές
έχουν την ίδια ειδικότητα με τον κρινόμενο και μόνο σε
περίπτωση μη υπάρξεως Καθηγητή 1ης Βαθμίδας στον
Φορέα απονομής και τις άλλες Ιατρικές Σχολές ορίζε−
ται εισηγητής από άλλη Ειδικότητα. Στο Εκλεκτορικό
Σώμα προεδρεύει ο αρχαιότερος καθηγητής. Το Σώμα
βρίσκεται σε απαρτία με πλειοψηφία παρόντων τα 2/3
στην 1η σύγκληση και 50% + 1 στις επόμενες.
Άρθρο 5
Ειδικά Κριτήρια:
Οι υποψήφιοι κρίνονται κατά αντιστοιχία των προ−
σόντων Αναπληρωτή Καθηγητή της οικείας Ιατρικής
Σχολής.

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
(http://edu.klimaka.gr)
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Ειδική βαρύτητα κατά την κρίση δίδεται στο Κλινικό
και το εκπαιδευτικό έργο του υποψηφίου.
Ακολουθούν το Επιστημονικό και το Διοικητικό του
Έργο.
Οι λεπτομέρειες των ανωτέρω κριτηρίων καθορίζο−
νται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Οικείας
Ιατρικής Σχολής.
Άρθρο 6
Διαδικασία:
6.α Οι υποψήφιοι υποβάλλουν την αίτησή τους στη
Γραμματεία της οικείας Ιατρικής Σχολής.
Ως απαραίτητα δικαιολογητικά προσκομίζουν:
6.β Βεβαίωση του Διοικητή του Νοσοκομείου τους για
τη θέση που κατέχουν, για τον τίτλο της ειδικότητας
τους, για το χρόνο της πρώτης τοποθέτησης και την
εκπαίδευση ειδικευομένων στο τμήμα που Διευθύνει ο
υποψήφιος.
6.γ Βεβαίωση του Δ/ντή της Ιατρικής Υπηρεσίας ότι
έχει αξιολογηθεί τουλάχιστον μία φορά και τα αποτε−
λέσματα των αξιολογήσεων.
6.δ Υπεύθυνη δήλωση που αναφέρει τα της άνωθεν
παραγράφου 1ε.
6.ε Βιογραφικό Σημείωμα που περιγράφει την προ−
ϋπηρεσία και σε διακριτά κεφάλαια το κλινικό, το εκ−
παιδευτικό, το επιστημονικό και το Διοικητικό έργο
του υποψηφίου. Το βιογραφικό Σημείωμα υποβάλλεται
έντυπα και ηλεκτρονικά.
6.στ Η οικεία Ιατρική Σχολή οφείλει να ολοκλήρωση
την διαδικασία απονομής του τίτλου εντός αποκλειστι−
κού χρόνου έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης.
Οι εισηγητές υποβάλλουν τις εισηγήσεις τους εντός
αποκλειστικής ημερομηνίας δύο μηνών από την παρα−
λαβή. Στη εισήγηση τους καταλήγουν σε σαφή Δήλωση
αν η γνώμη τους για την απονομή του τίτλου είναι
θετική ή αρνητική. Οι εισηγητές δύνανται να καλέσουν
τον υποψήφιο για παροχή διευκρινήσεων. Οι εισηγητές
δύνανται να προβούν σε κοινή εισήγηση αν συμφωνή−
σουν. Οι εισηγήσεις γνωστοποιούνται στον υποψήφιο
ηλεκτρονικά ή ταχυδρομικά με επιβεβαίωση παραλαβής,
ο οποίος επί αρνητικής γνώμης δύναται να υποβάλλει
ένσταση εντός αποκλειστικής χρονικής περιόδου είκοσι
ημερών. Βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου, οι ειση−
γήσεις και τυχόν ενστάσεις διανέμονται ηλεκτρονικά ή
και ταχυδρομικά στα μέλη του εκλεκτορικού Σώματος,
τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν την σύγκλιση με επι−
βεβαίωση παραλαβής. Ο προεδρεύον του Εκλεκτορικού
Σώματος δύναται να καλέσει τον υποψήφιο στη συνε−
δρίαση προς συνέντευξη.
6.ζ Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσης και επί
υποβολής πολλών υποψηφιοτήτων σε κάθε ειδικότητα,
η κάθε Ιατρική Σχολή οφείλει να ολοκληρώνει την δια−
δικασία τριών (3) υποψηφιοτήτων κατά έτος, με σειρά
κρίσης την αρχαιότητα των υποψηφίων στη θέση Δ/ντη
Ε.Σ.Υ.
6. η Επί υπερβάσεως του χρόνου ολοκλήρωσης της
διαδικασίας ο υποψήφιος έχει δικαίωμα μεταφοράς της
αίτησης του στο Εκλεκτορικό Σώμα της παρ. 6Θ.
6.θ Επί αρνητικής απόφασης του Εκλεκτορικού Σώμα−
τος, ο υποψήφιος, δύναται να επανέλθει με νέα αίτηση
μετά την επόμενη αξιολόγηση του από τις διαδικασίες
του Ε.Σ.Υ.
6.ι Επί νέας απορρίψεως δύναται να προσφύγει σε
δεκαπενταμελές Εκλεκτορικό Σώμα που ορίζεται με

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλλη−
λεγγύης μετά από πρόταση του Κεντρικού Συμβουλίου
Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) και το οποίο συγκροτείται από Καθη−
γητές των Ελληνικών Ιατρικών Σχολών.
Η αίτηση του υποψηφίου υποβάλλεται στο ΚΕΣΥ.
Κατά τα λοιπά ακολουθούνται οι διαδικασίες των πα−
ραγράφων 4 και 5 και 6 της παρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

F
Αριθμ. 1767/50163
(4)
Καθορισμός του φορέα υλοποίησης των εργαστηρια−
κών ελέγχων των δικαιούχων της δράσης 2.1 «Προ−
στασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» για
τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθί−
ας, Σερρών, Άρτας, Πρέβεζας, Αχαΐας, Ηλείας και
Αργολίδας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν. 992/1979, άρθρο 22 παρ. 3 (ΦΕΚ Α΄280) «Περί
οργανώσεως των Διοικητικών Υπηρεσιών δια την εφαρ−
μογή της Συνθήκης Προσχωρήσεως της Ελλάδος εις
τας Ευρωπαϊκάς Κοινότητας και ρυθμίσεως συναφών
θεσμικών και οργανωτικών θεμάτων»
2. Το Ν. 2065/92, άρθρο 39 παρ. 10 (ΦΕΚ Α 113/1992)
«περί εγκρίσεως οικονομικών ενισχύσεων από τους
Υπουργούς Οικονομικών και Γεωργίας».
3. Το Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α 247/1995) «Περί Δημοσίου Λο−
γιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες
διατάξεις».
4. Το Ν. 3147/2003 άρθρ. 29 παραγρ. 1 (ΦΕΚ Α 135/2003)
«Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων
αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων
και άλλες διατάξεις».
5. Το Ν.Δ. 131/74 (ΦΕΚ Α 320/1974) «Περί παροχής οικο−
νομικών ενισχύσεων στη γεωργική, δασική, κτηνοτρο−
φική και αλιευτική παραγωγή», όπως τροποποιήθηκε με
το Ν. 1409/83 (ΦΕΚ Α 199/1983), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του Π.Δ 63/2005, άρθρο 90 (ΦΕΚ Α 98/
2005) «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
7. Το Π.Δ 402/88 ‘‘Οργανισμός Υπουργείου’’.
8. Του άρθρου 18 παράγραφος 3 περίπτωση γ υπο−
περίπτωση ββ της αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ Β΄ 2366)
κοινής απόφασης των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυ−
ξης − Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενι−
σχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου
2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α)
2007−2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»»
9. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για
τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Ανακτήθηκε από την
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
(http://edu.klimaka.gr)
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10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 65/2011 της Επιτροπής, για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονι−
σμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου όσον αφορά
την εφαρμογή διαδικασιών ελέγχου καθώς και την πολ−
λαπλή συμμόρφωση σε σχέση με μέτρα στήριξης της
αγροτικής ανάπτυξης.
11. Τον Κανονισμό 1974/2006 της Επιτροπής για τη
θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του Κανονι−
σμού (ΕΚ) 1698/2005.
12. Την αριθ. Ε(2007) 6015/29−11−2007 απόφαση της
Επιτροπής για την έγκριση του Προγράμματος Αγρο−
τικής Ανάπτυξης για την περίοδο προγραμματισμού
2007−2013.
13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο−
γισμού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της παρούσας,
σύμφωνα με τα αρ. 505/1534/13.1.2012, 587/1711/13.1.2012
και 1636/5908/18.1.2012 έγγραφα της Διεύθυνσης Οικο−
νομικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο−
φίμων, αποφασίζουμε
Άρθρο 1
Καθορισμός φορέα υλοποίησης
1. Καθορίζουμε ως φορέα υλοποίησης των δειγ−
ματοληπτικών εργαστηριακών ελέγχων της δρά−
σης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά
περιοχών» του Μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές
ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυ−
ξης (Π.Α.Α) τα Περιφερειακά Εργαστήρια Γεωργικών
Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ),
ως ακολούθως:
α) για τους νομούς Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας,
Ημαθίας και Σερρών, οι εργαστηριακοί έλεγχοι ανατί−
θενται στο Περιφερειακό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρ−
μογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ) Κεντρικής
Μακεδονίας, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
β) για τους νομούς Άρτας και Πρέβεζας, οι εργαστη−
ριακοί έλεγχοι ανατίθενται στο Περιφερειακό Εργαστή−
ριο Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης Λιπασμάτων
(Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ) Ιωαννίνων, με έδρα τα Ιωάννινα.
γ) για τους νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αργολίδας, οι
εργαστηριακοί έλεγχοι ανατίθενται στο Περιφερεια−
κό Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών και Ανάλυσης
Λιπασμάτων (Π.Ε.Γ.Ε.Α.Λ) Ξυλοκάστρου, με έδρα το Ξυ−
λόκαστρο.
2. Οι εργαστηριακοί έλεγχοι, όπως αυτοί προβλέ−
πονται στην παράγραφο 3γ του άρθρου 18 της αριθ.
079833/24.10.2011 ΚΥΑ, πραγματοποιούνται στα αγροτε−
μάχια των δικαιούχων της δράσης 2.1 «Προστασία των
ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» για την καλλιεργη−
τική περίοδο 2011−2012.
3. Η δράση 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά
περιοχών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για
την περίοδο προγραμματισμού 2007−2013 είναι συγχρη−
ματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).
Άρθρο 2
Πιστώσεις
Οι δαπάνες από την έκδοση της παρούσας απόφα−
σης έχουν προβλεφθεί στον υπό έγκριση προϋπολο−
γισμό του Ταμείου Γεωργίας Κτηνοτροφίας (Τ.Γ. &
Κ) Φ.110 και συγκεκριμένα στους ΚΑΕ 0274 για ποσό
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166.000,00 € (εκατόν εξήντα έξι χιλιάδες ευρώ) και
ΚΑΕ 0559 για ποσό 53.600 € (πενήντα τρεις χιλιάδες
εξακόσια ευρώ).
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημο−
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Απριλίου 2012
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

F
Αριθμ. απόφ. 543/03
(5)
Παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκπρόθε−
σμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου
σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης
στους ΟΤΑ Άνοιξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας
Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης της
Περιφέρειας Αττικής.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Χ.Ε.)
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 2 παρ. 8 εδ. στ) του ν.2308/1995, όπως
ισχύει.
2. Το άρθρο 6 παρ. 5 του ν.2308/95, όπως ισχύει.
3. Το άρθρο 13α παρ.4 του ν.2308/1995, όπως ισχύει.
4. Την υπ’ αριθμ. 500/4/14.3.2012 απόφαση του Δ.Σ. της
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. σύμφωνα με την οποία η εταιρεία
προτείνει προς τον Ο.Κ.Χ.Ε. την έκδοση απόφασης για
την παράταση των προθεσμιών για την υποβολή εκ−
πρόθεσμων δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προ−
δήλου σφάλματος κατά των στοιχείων κτηματογρά−
φησης στους ΟΤΑ Άνοιξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς,
Νέας Ερυθραίας, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης
της Περιφέρειας Αττικής. Συγκεκριμένα προτείνει την
04.09.2012 ως προθεσμία μετά την παρέλευση της οποί−
ας δεν θα είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων
δηλώσεων και αιτήσεων διόρθωσης προδήλου σφάλμα−
τος κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ
Άνοιξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας,
Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης της Περιφέρειας
Αττικής.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού
του ΟΚΧΕ.
6. Την εισήγηση της Προϊσταμένης του ΟΚΧΕ, απο−
φασίζει:
Την παράταση των προθεσμιών υποβολής εκπρόθε−
σμων δηλώσεων και διόρθωσης προδήλου σφάλματος
κατά των στοιχείων κτηματογράφησης στους ΟΤΑ Άνοι−
ξης, Δροσιάς, Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Νέας
Πεντέλης, Πεντέλης, Παλλήνης της Περιφέρειας Αττικής
έως την 04.09.2012.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Απριλίου 2012
Ο Πρόεδρος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΤΕΒΕΛΗΣ

