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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 1322/0051 (1)
    Τροποποίηση της αριθ. 172/0051/14−2−2013 απόφασης 

μας «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για 
τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα δια−
χείρισης και ελέγχου του φορέα: «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑ−
ΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 
(ΦΕΚ ΥΟΔΔ 72/22−2−2013).

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρ. 15 και 16 του Ν. 3614/2007 

«Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών πα−
ρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007−2013» 
(ΦΕΚ Α΄ 267).

2. Τις διατάξεις του άρθρ. 10, παρ. 6 και 7 του 
Ν.3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007−2013 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 53).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ.1 του Ν.3492/2006 
«Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση 
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού 
Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄210).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του Ν.4024/
27−10−2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισί−
ου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015». (ΦΕΚ 
Α΄40/226/27−10−2011).

5. Την αριθ. 2/49837/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) από−
φαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων και ρύθμιση θεμάτων λειτουρ−
γίας της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου (άρθρο 
15 Ν. 3614/2007)».

6. Την αριθ. 2/49840/0004/2−7−2008 (ΦΕΚ Β΄ 1334) 
απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
σχετικά με την κατανομή των αρμοδιοτήτων των υπο−
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στηρικτικών της ΕΔΕΛ Διευθύνσεων Προγραμματισμού 
και Ελέγχων κ.λπ. (Δ51 και Δ56).

7. Την αριθ. 2/46430/0004/24−7−2012 (ΦΕΚ Β΄ 2183) από−
φαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Μετα−
βίβαση αρμοδιοτήτων και της εξουσίας να υπογράφουν 
«Με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στο Γενικό Γραμ−
ματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους 
Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενι−
κού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονο−
μικών» (Άρθρο 2, στοιχ. Β, παρ. 2, περιπτ. ιβ).

8. Την αριθ. 2/78378/0022/29−12−2011 Απόφαση του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αποζημί−
ωσης στις ελεγκτικές ομάδες της παρ. 8 του άρθρου 16 
του Ν. 3614/2007». (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 20/19−1−2012).

9. Την αριθ. 2/39054/0022/08/18−8−2009 απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός 
του ύψους εκτός έδρας αποζημίωσης και των εξόδων 
μετακίνησης των μετακινούμενων προσώπων με τα άρ−
θρα 15 και 16 του Ν. 3614/2007» (ΦΕΚ Β΄ 1850/03.09.2009), 
όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/33481/0022/27−4−2011 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Δαπάνες Μετα−
κινήσεων» (ΦΕΚ Β΄/1069/31−5−2011).

10. Την αριθ. 172/0051/14−2−2013 απόφαση μας «Σύσταση 
και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για τη διενέργεια 
ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρισης και ελέγ−
χου του φορέα: «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙ−
ΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 72/22−2−2013).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται επιπλέον δαπάνη ποσού 65,62 € 
για την ορθή αμοιβή των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών 
εισφορών, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δη−
μοσίων Επενδύσεων (Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης 
της εφαρμογής της ΕΔΕΛ −Υποπρόγραμμα Β΄).

12. Το ετήσιο Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της 
εφαρμογής Ε.Δ.ΕΛ. για το έτος 2013.

13. Την εγκεκριμένη στην αρ. 487/09−05−2012 συνεδρί−
αση της Ε.Δ.ΕΛ. Στρατηγική Ελέγχων και το εγκεκρι−
μένο στην αρ. 487/09−05−2012 συνεδρίαση Πρόγραμμα 
Ελέγχων για την ελεγκτική περίοδο 01/07/2012 έως 
30/06/2013, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθ. 172/0051/14−2−2013 απόφα−
σή μας «Σύσταση και Συγκρότηση Ομάδας Ελέγχου για 
τη διενέργεια ελέγχου της ΕΔΕΛ στο σύστημα διαχείρι−
σης και ελέγχου του φορέα: «ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ 
ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 
72/22−2−2013), αντικαθιστώντας το στοιχείο του προοι−
μίου με αριθ. 11, ως εξής:

«11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της από−
φασης προκαλείται, δαπάνη 1.142,90 € για την αμοιβή 
των ελεγκτών, πλέον εργοδοτικών εισφορών, η οποία 
βαρύνει τις πιστώσεις του Π/Υ Δημοσίων Επενδύσεων 
(Πρόγραμμα Τεχνικής Υποστήριξης της εφαρμογής της 
ΕΔΕΛ − Υποπρόγραμμα Β΄)».

Κατά τα λοιπά ισχύει η προηγούμενη απόφασή μας 
ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

*Δημοσιεύθηκε αρχικά στο ΦΕΚ 509/ΥΟΔΔ/18−10−2013

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2013

Ο Πρόεδρος
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΡΙΒΕΣΗΣ

      Αριθμ. 1881 (2)
Aπόφαση καθορισμού κατ’ αποκοπή χορηγήματος για 

καθαριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Λευκάδας έτους 2013.

  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 2 του 

Ν. 2314/1953 «Περί καθαρισμού δημοσίων καταστημά−
των» (ΦΕΚ Α΄/59).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 2072/1992 «Ρύθ−
μιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορ−
θωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης 
και άλλες διατάξεις».

3) Την αριθμ. 2/5091/0026/25.05.2012 (ΦΕΚ 1741/Β/ 
25.05.2012) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Περί 
καθορισμού διαδικασίας και δικαιολογητικών για την 
πληρωμή παγίων κατ’ αποκοπή χορηγημάτων και μι−
σθωμάτων κτιρίων Δημοσίων Δημοσίων Υπηρεσιών».

4) Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.7.2012) σχετικά με «Ενί−
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα 
Διαύγεια” και άλλες διατάξεις».

5) Την αριθμ. 2062200/6414/004/01.09.1997 (ΦΕΚ 
858/Β/1997) απόφαση του Υπ. Οικονομικών «Περί με−
ταβίβασης αρμοδιοτήτων του Υπουργού Οικονομικών 
στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών 
του Γ.Λ.Κ. και της εξουσίας να υπογράφουν “Με εντο−
λή Υπουργού”, στο Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και σε 
Προϊσταμένους Δ/νσεως και Τμήματος του Γ.Λ.Κ. όπως 
τροποποιήθηκε με την αριθμ. 1121103/2068/0006Β/1998 
(ΦΕΚ 1175/Β/1998/11.11.1998) απόφαση του Υπουργού Οι−
κονομικών.

6) Την αριθμ. 2061120/26.08.1997 (ΦΕΚ 754Β/1997) από−
φαση του Υπουργού Οικονομικών «Ορισμός Κυρίων Δι−
ατακτών».

7) Την εγγεγραμμένη πίστωση στον Π/Υ της Υπηρε−
σίας μας για το έτος 2013 ποσού 1.300,00 Ευρώ, στον 
Ειδικό Φορέα 90−38/235 Κ.Α.Ε. 1232 για κατ’ αποκοπή 
χορήγημα καθαριότητας.

8) Την αρ. 61/28.01.2013 απόφασή μας σχετικά με το 
κατ' αποκοπή χορήγημα έτους 2013, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε το ύψος του κατ’ αποκοπή χορηγήματος 
για δαπάνες καθαριότητας της Υ.Δ.Ε. Νομού Λευκάδας 
του Ειδικού Φορέα 235 και Κ.Α.Ε. 1232 για το διάστημα 
από 01/11/2013 μέχρι 31/12/2013 στο ποσό των 115,00 Ευρώ.

Μετά την έκδοση και της παρούσας το συνολικό ποσό 
του κατ’ αποκοπή χορηγήματος για καθαριότητα της 
υπηρεσίας μας κατά το έτος 2013 διαμορφώθηκε σε 
1.090,00 €.

Η παραπάνω δαπάνη καταβάλλεται με χρηματικά 
εντάλματα σύμφωνα με την αρ. 2/5091/0026/25.05.2012 
(ΦΕΚ 1741/Β/25.05.2012) απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λευκάδα, 18 Οκτωβρίου 2013 

Η Προϊσταμένη
ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΓΚΑ
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      Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ 96605 (3)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 

Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 81025/2013 Υγειονομικής Διάταξης (ΦΕΚ 
2135/τ.Β΄/29−08−2013) «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυ−
λικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός 
των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που 
διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτι−
κών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης».

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/11 τ.Α΄) «Ανασυγκρότηση 

φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστα−
σης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, και Άλλες Διατάξεις», άρθρο 
43, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τον A.N. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ.Α΄) «περί Υγειο−
νομικών Διατάξεων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/00 τ.Α΄) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει.

4. Το Ν.3370/2005 (ΦΕΚ 176/τΑ/11−7−2005) «Για την ορ−
γάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
και λοιπές Διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

6. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ 153/τ.Α΄) «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών».

7. Τον Κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοι−
νής χρήσης.

8. Τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 178/2002, 852/2004, 
882/2004, 834/2007, 889/2008, του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου με τις τροποποιήσεις αυ−
τών.

9. Την κοινή υπουργική απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ/.Α.31/21220/11 
(ΦΕΚ 2496/11 τ.Β) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης 
άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, Θεάτρου και Κι−
νηματογράφου».

10. Την Υ.Δ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967(ΦΕΚ 2718/τ.Β/8−10−2012) 
με ΑΔΑ Β43ΡΘ−ΤΑΦ «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέ−
σεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και 
Άλλες Διατάξεις», όπως ισχύει.

11. Την κοινή υπουργική απόφαση 64321/Δ4/2008 
(ΦΕΚ 1003/τ.Β/30−5−2008) «Περί ανάθεσης λειτουργίας 
και εκμετάλλευσης των σχολικών κυλικείων, η οποία 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. ΚΥΑ/111526/Δ4/2010 (ΦΕΚ 
1541/τ.Β/15−9−2010».

12. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1 γ/Γ.Ποικ.93828/1−8−2006, 
(ΦΕΚ 1183/31.8.2006/τ.Β΄), αναφορικά με κανόνες υγιεινής 
και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλι−
κεία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

13. Την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/οικ. 112106/28−11−2012 απόφαση 
συγκρότησης ομάδας εργασίας για την τροποποίηση 
της Υ.Α ΔΥ1δγ/Γ.Π.οικ.93828/2006.

14. Την από 15/7/2013 αιτιολογημένη εισήγηση των Κε−
ντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

15. Την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ. 81025/2013 
(ΦΕΚ 2135/τ.Β΄/29−08−2013), αναφορικά με κανόνες υγι−
εινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων 
εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προ−

ϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και 
ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

16. Το από 11−10−2013 Ενημερωτικό Σημείωμα των Κε−
ντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

17. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζει:

Την τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 9 «Επι−
τρεπόμενα προς πώληση προϊόντα στα σχολικά κυλι−
κεία − καντίνες» της Υγειονομικής Διάταξης με αριθμ. 
Υ1γ/ΓΠ ΟΙΚ.81025/2013 (ΦΕΚ 2135/Β/29−8−2013) ως εξής:

Α. Το τελευταίο στοιχείο της περίπτωσης 1 «ΦΡΟΥΤΑ − 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων και ομοειδών 
προϊόντων, χωρίς συντηρητικά και χωρίς προσθήκη ζά−
χαρης, σε ατομική συσκευασία έως και 330 ml».

Το τέταρτο στοιχείο της περίπτωσης 4 «ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«Επιτρέπεται η διάθεση τυρόπιτας−πίτας λαχανικών 
σε ατομικές μερίδες των 120 γρ. και με συγκεκριμένες 
προδιαγραφές:

Α) Η λιπαρή ύλη για τη ζύμη−φύλλο πρέπει να εί−
ναι αποκλειστικά από ελαιόλαδο, μαλακή μαργαρίνη 
ή φυτικά έλαια, όπου το τελικό προϊόν δεν πρέπει να 
ξεπερνάει το 30 % σε συνολικά λιπαρά και το 0,1% σε 
trans λιπαρά».

Το πέμπτο στοιχείο της περίπτωσης 4 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡ−
ΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» αντικαθίσταται ως εξής: 

«Πίτσα με τις παρακάτω προδιαγραφές:
Για τη βάση τα επιτρεπόμενα υλικά είναι αλεύρι, μαγιά, 

αβγό, γιαούρτι, αλάτι και μυρωδικά βότανα. Απαγορεύε−
ται η χρήση ενισχυτικών γεύσης όπως το γλουταμινικό 
μονο−νάτριο. Για τη γέμιση τα επιτρεπόμενα προϊόντα 
είναι τυρί, τομάτα, πιπεριές, μανιτάρια, κρεμμύδι, κα−
λαμπόκι. Δεν επιτρέπεται η χρήση σάλτσας και αλλα−
ντικών».

Στην περίπτωση 4 «ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ» 
προστίθεται έκτο στοιχείο ως εξής:

«Μπισκότα απλά, χωρίς γέμιση, σε ατομική συσκευασία 
(έως 60 γραμμάρια) με τις παρακάτω προδιαγραφές:

1. Η περιεκτικότητά τους σε trans λιπαρά να μην υπερ−
βαίνει το 2% των ολικών λιπιδίων.

2. Ανά 100 γραμμάρια προϊόντος: (α) η ζάχαρη να μην 
υπερβαίνει τα 10 γραμμάρια, (β) τα ολικά λιπαρά να μην 
υπερβαίνουν τα 10 γραμμάρια, (γ) τα κορεσμένα λιπαρά 
να μην υπερβαίνουν τα 5 γραμμάρια και (δ) το νάτριο 
να μην υπερβαίνει τα 0,5 γραμμάρια».

Στην περίπτωση 5 «ΣΑΝΤΟΥΙΤΣ» προστίθεται ένατο 
στοιχείο ως εξής: 

«Επιτρέπεται η χρήση τυριών όπως αναφέρονται στην 
περίπτωση 2 “ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ” στοιχείο 5».

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αρ.πρωτ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.81025/2013 
Υγειονομική Διάταξη (ΦΕΚ 2135/τ.B/29−08−2013)

Έναρξη ισχύος
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−

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

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ−ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Ανακτήθηκε από την  
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 
(http://edu.klimaka.gr)




