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ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
16 Μαρτίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32670/ΕΥΘΥ 327/
23.03.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 7
του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ.
1310/Γ’ ΚΠΣ/310/17-01-2001 (ΦΕΚ 33/Β) κοινή
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και
ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 715).

2

Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ10/60899/
16.9.2016 (ΦΕΚ Β’ 3047/23.9.2016) απόφασης της
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2016 - 2017».

3

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

4

Έγκριση παροχής υπερωριών στον ΜΠΥ υπάλληλο του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά για το
Α εξάμηνο.

5

Έγκριση παροχής υπερωριών στους ΜΠΥ του
Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
Πλοηγικών Υπηρεσιών για το Α εξάμηνο 2017.

6

Έγκριση παροχής υπερωριών του Αυτοτελούς
Τμήματος Πλοηγικών Υπηρεσιών για το Α εξάμηνο 2017.

7

Έγκριση παροχής υπερωριών στον ΜΠΥ υπάλληλο του Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδα για το Α εξάμηνο.

8

Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ πρωτ.
4912/120862 /05/11/2015 υπουργική απόφαση
με θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών
καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας
(ΚΗΜΟ)» 2468 Β΄).

Αρ. Φύλλου 866

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 26765/ΕΥΘΥ 200
(1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32670/ΕΥΘΥ 327/
23.03.2015 υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του
ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 7
του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ.
1310/Γ’ ΚΠΣ/310/17-01-2001 (ΦΕΚ 33/Β) κοινής
υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί
και ισχύει» (ΦΕΚ Β’ 715).
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε για
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
2. Το ν. 4314/2014 «Για τη Διαχείριση, τον έλεγχο και
την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την
προγραμματική περίοδο 2014-2020», και ειδικότερα τα
άρθρα 4, 7, 8 και 58, αυτού.
3. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ Α’ 267), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει κάθε φορά.
4. Τον κανονισμό (ΕΕ) 1303/2013 του Συμβουλίου της
17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και την κατάργηση
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
5. Το π.δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ Α’ 185).
6. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ Α’ 208) περί ανασύστασης και
μετονομασίας υπουργείων.
7. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ Α’ 210) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.
8. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση ανάθεσης
αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή υπουργό οικονομίας
και ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση (ΦΕΚ Β’ 3722).
9. Την με α. απ. Ε(2007) Ε(2007) 5443/05-11-2007
απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση
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του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ
2007-2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.
10. Την με α. απ. E(2014) 10170/18-12-2014 απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» του ΕΣΠΑ 2014-2020,
όπως ισχύει κάθε φορά.
11. Την υπ’ αριθμ. 32670/ ΕΥΘΥ 327/23.03.2015 υπουργική απόφαση «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του ν. 4314/2014 και αντικατάσταση της αριθμ.
1310/Γ’ ΚΠΣ/310/17-01-2001 (ΦΕΚ 33/Β) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (ΦΕΚ
Β’ 715).
12. Το σχετικό αίτημα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής.
13. Την από 01.03.2017 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ.
14. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη, αποφασίζουμε:
Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 32670/ΕΥΘΥ 327
υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής (ΦΕΚ Β’
715), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Το άρθρο 5 της υπ΄αριθμ. 32670/ΕΥΘΥ 327 υπουργικής απόφασης αναδιάρθρωσης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Αττικής τροποποιείται
ως ακολούθως:
«Στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας
Το προσωπικό της Ειδικής Υπηρεσίας ανέρχεται σε 45
άτομα και κατανέμεται ως εξής:
Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), 35
άτομα.
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), 6 άτομα.
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), 4
άτομα.»
Άρθρο 2
Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η υπ’ αριθμ.
32670/ΕΥΘΥ 327 υπουργική απόφαση.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017

Τεύχος Β’ 866/16.03.2017

32 παρ. 1 και 5, 35 και 36 του ν. 4129/2013 «Κύρωση του
Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» (ΦΕΚ Α' 52),
όπως ισχύουν.
2. Τις διατάξεις των άρθρων 8 του ν. 2741/1999, 2 του
ν. 3060/2002 και 57 παρ.1 του ν. 3659/2008.
3. Τις 48208/1965 (ΦΕΚ Β' 274), 7818/1979 (ΦΕΚ Β'
420), 5152/1982 (ΦΕΚ Β' 109), 18621/1990 (ΦΕΚ Β' 628),
9627/1991 (ΦΕΚ Β' 366), ΦΓ8/22401/1996 (ΦΕΚ Β' 1154),
ΦΓ8/16805/1999 (ΦΕΚ Β' 1970) και ΦΓ10/64369/23.9.2014
(ΦΕΚ Β' 2552) αποφάσεις της Ολομέλειας περί συστάσεως και αρμοδιοτήτων των Κλιμακίων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 5 της ΦΓ8/65456/
24.9.2014 απόφασης της Ολομέλειας «Κανονισμός
Λειτουργίας Ελεγκτικού Συνεδρίου» (ΦΕΚ Β' 3139/
21.11.2014).
5. Τα πρακτικά της 2ης/29.6.2016 Συνεδρίασης της
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (σε Συμβούλιο).
6. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας, αποφασίζουμε:
Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την ΦΓ10/
60899/16.9.2016 (ΦΕΚ Β’ 3047/23.9.2016) απόφαση
μας «Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2016 - 2017», για το
υπόλοιπο του δικαστικού έτους 2016 - 2017, ήτοι μέχρι
15.9.2017, ως εξής:
Τοποθετούμε την Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Βιολέττα Τηνιακού στο Α’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντί της Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Άννας Παπαπαναγιώτου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Μαρτίου 2017
Η Πρόεδρος
ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ
Ι

Αριθμ. 2/18160/0004
(3)
Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας υπαλλήλων
της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ
Ι

Αριθμ. απόφ. ΦΓ10/13617
(2)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ10/60899/
16.9.2016 (ΦΕΚ Β’ 3047/23.9.2016) απόφασης της
Προέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου «Περί συγκροτήσεως των Κλιμακίων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το δικαστικό έτος 2016 - 2017».
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 1 και 3, 8 παρ. 3,

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/
τ.Α΄/16-12-2015) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/
τ.Α΄/22-4-2005).
3. Το π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178/τ.Α΄/29-08-2014).

Τεύχος Β’ 866/16.03.2017
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4. Την αριθμ. 2/30508/0004/5-05-2015 απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων
και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Υπουργού»,
στους Γενικούς Γραμματείς και στον Ειδικό Γραμματέα του
Υπουργείου Οικονομικών, πλην της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων, στους Προϊσταμένους των υπαγόμενων σε αυτούς οργανικών μονάδων καθώς και στους
Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών» (ΦΕΚ 785/
τ.Β΄/5-05-2015).
5. Την αριθμ. πρωτ. 2/31029/Δ Ε Π/6-05-2016 εγκύκλιο
της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ0ΝΜ).
6. Το αριθμ. πρωτ. Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0001335 ΕΞ 2017/
25-01-2017 έγγραφο της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων
και Διαχείρισης Κινητών Αξιών, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών,
με το οποίο μας γνωστοποιείται ότι παρίσταται ανάγκη
παροχής εργασίας πέρα από το κανονικό ωράριο, στους
υπαλλήλους της ανωτέρω Μονάδας προκειμένου να διεκπεραιωθεί ο μεγάλος όγκος εργασίας για την παρακολούθηση, προώθηση και υποστήριξη των διαδικασιών
αποκρατικοποίησης καθώς και των διαδικασιών που
απαιτούνται για την εγκαθίδρυση και λειτουργία της
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, κατά
το Α' εξάμηνο του έτους 2017.
7. Το αριθμ. πρωτ. 2/7630/0004/31-01-2017 έγγραφο
της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και
Οργάνωσης.
8. Την αριθ. πρωτ. ΔΟΔΑ4003163ΕΞ2017/16.02.2017
απόφαση δέσμευσης πίστωσης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Οικονομικών, που
αφορά στην υπερωριακή εργασία υπαλλήλων της Μονάδας Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών
Αξιών, της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας
του Υπουργείου Οικονομικών (ΑΔΑ: 64ΞΒΗ-ΒΑ4).
9. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται συνολική δαπάνη έξι χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ
(6.300 €) περίπου, η οποία θα καλυφθεί από την εγγεγραμμένη πίστωση Ειδικού Φορέα 23-170 και ΚΑΕ 0511
του Υπουργείου Οικονομικών, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε την καθιέρωση απογευματινής υπερωριακής εργασίας, για εννέα (9) υπαλλήλους της Μονάδας
Αποκρατικοποιήσεων και Διαχείρισης Κινητών Αξιών, της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας σε ΦΕΚ έως τις 30-06-2017 και
για μέχρι εκατόν είκοσι (120) ώρες συνολικά ο καθένας.
2. Οι ανωτέρω υπάλληλοι δικαιούνται υπερωριακής
αποζημίωσης, μόνο στην περίπτωση που δεν είναι δικαιούχοι άλλης υπερωριακής αποζημίωσης από οποιονδήποτε φορέα για το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στην ανωτέρω υπερωριακή εργασία, η οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες, μπορούν να μετέχουν και αποσπασμένοι υπάλληλοι εντός του ανωτέρω
ορίου αριθμού ωρών, που εγκρίνονται με την παρούσα
απόφαση.
3. Η κατανομή των ωρών, η συγκρότηση του συνεργείου και η περιγραφή των συγκεκριμένων εργασιών
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που θα πραγματοποιηθούν θα γίνει με ευθύνη του Προϊσταμένου της ανωτέρω Μονάδας. Η σχετική απόφαση
θα κοινοποιηθεί στο Γραφείο της Γενικής Γραμματέως
Δημόσιας Περιουσίας και στην Αυτοτελή Διεύθυνση
Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης.
Με την ολοκλήρωση της υπερωριακής εργασίας, η
εκτέλεση των προαναφερόμενων εργασιών και η παράδοση του έργου θα βεβαιώνεται εγγράφως στην Αυτοτελή Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης
με ευθύνη του Προϊσταμένου της ανωτέρω Μονάδας.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2017
Με εντολή Υπουργού
Η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας
ΘΕΟΠΙΣΤΗ ΠΕΡΚΑ
Ι

Αριθμ. 2860.10-14/16287/2017
(4)
Έγκριση παροχής υπερωριών στον ΜΠΥ υπάλληλο του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά για το
Α εξάμηνο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής
Υπηρεσίας» (Α' 43).
β) Του από 29-3-1958 β.δ/τος «Περί εκτελέσεως του
ν. 3142/1955» (Α' 44).
γ) Του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»(Α' 19).
δ) Του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη» (Α' 141).
ε) Του π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α 170) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
στ) Του π.δ. 113/10 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες» (Α 194) όπως αντικαταστάθηκε με το
π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145).
ζ) Του π.δ. 73/23-09-2015 (ΦΕΚ Α 116/2015) Διορισμός
Αντιπροέδρου....κλπ).
η) Του π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ Α 114/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Τουρισμού).
θ) Την αριθ. 1000.0/35289 απόφαση (Β 2582/1-12-2015)
μεταβίβασης αρμοδιότητας και δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γ.Γ.ΥΝΑΝΠ και σε Υπηρ. Οργαναν του ΥΝΑΝΠ όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική
απόφαση 1000.0/104/334/2016) ΦΕΚ Β 3987/2016».
ι) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση ωραρίου».
2. Την αριθ. 16/2016 Θέμα 7ον γνωμοδότηση ΣΠΥ
όπως εγκρίθηκε από τον ΓΓΛΛΠΝΕ.
3. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του ΚΠΥ έτους 2017.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

7446

4. Την με Α/Α 74/2017 δέσμευση πίστωσης ΥΝΑΝΠ/
ΓΔΟΥ/ΑΤΟΔΠΥ, αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμαστε την αριθ. 16/19-12-2016 (Θέμα 7ον)
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και
εγκρίνουμε πίστωση ποσού εξακοσίων ευρώ (600.00 €)
για την αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης στον ΜΠΥ
υπάλληλο του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά για το Α εξάμηνο 2017.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0261,0561
α6,0561 β1 του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας χρήσης 2017.
3. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Μαρτίου 2017
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 2860.10-14/16284/2017
(5)
Έγκριση παροχής υπερωριών στους ΜΠΥ του
Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης
Πλοηγικών Υπηρεσιών για το Α εξάμηνο 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής
Υπηρεσίας» (Α' 43).
β) Του από 29-3-1958 β.δ/τος «Περί εκτελέσεως του
ν. 3142/1955» (Α' 44).
γ) Του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α' 19).
δ) Του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη» (Α' 141).
ε) Του π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α 170) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
στ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες» (Α 194), όπως αντικαταστάθηκε με το
π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145).
ζ) Του π.δ. 73/23-09-2015 (ΦΕΚ Α 116/2015) Διορισμός
Αντιπροέδρου....κλπ).
η) Του π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ Α 114/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Τουρισμού).
θ) Την αριθ. 1000.0/35289 απόφαση (Β 2582/1-12-2015)
μεταβίβαση αρμοδιότητας και δικαιώματος υπογραφής Με εντολή Υπουργού στο Γ.Γ.ΥΝΑΝΠ και σε Υπηρ. Οργαναν του ΥΝΑΝΠ όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική
απόφαση 1000.0/104/334/2016) ΦΕΚ Β 3987/16».
ι) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση
ωραρίου».
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2. Την αριθ. 17/2016 Θέμα 2ον γνωμοδότηση ΣΠΥ,
όπως εγκρίθηκε από τον ΓΓΛΛΠΝΕ.
3. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του ΚΠΥ έτους 2017.
4. Την με Α/Α 75/2017 δέσμευση πίστωσης ΥΝΑΝΠ/
ΓΔΟΥ/ΑΤΟΔΠΥ, αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμαστε την αριθ. 17/20-12-2016 (Θέμα 2ον)
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και
εγκρίνουμε πίστωση ποσού τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (4.800.00 €) για την αμοιβή υπερωριακής
απασχόλησης στους επτά (07) μόνιμους υπαλλήλους
του τμήματος ΓΔΟΥ/ ΑΤΟΔΠΥ για το Α εξάμηνο 2017.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0261,056
1Β1,0562Β,0564Δ,0564Ε,0566Α,0566Β, του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας χρήσης 2017.
Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Μαρτίου 2017
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 2860.10-14 /16283/2017
(6)
Έγκριση παροχής υπερωριών του Αυτοτελούς
Τμήματος Πλοηγικών Υπηρεσιών για το Α εξάμηνο 2017.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής
Υπηρεσίας» (Α' 43).
β) Του από 29-3-1958 β.δ/τος «Περί εκτελέσεως του
ν. 3142/1955» (Α' 44).
γ) Του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Α 19).
δ) Του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη» (Α 141).
ε) Του π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α 170) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
στ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες» (Α 194).), όπως αντικαταστάθηκε με το
π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145).
ζ) Του π.δ. 73/23-09-2015 (ΦΕΚ Α 116/2015) Διορισμός
Αντιπροέδρου....κλπ).
η) Του π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ Α 114/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Τουρισμού).
θ) Την αριθ. 1000.0/35289 απόφαση (Β 2582/1-12-2015)
μεταβίβαση αρμοδιότητας και δικαιώματος υπογραφής-
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Με εντολή Υπουργού στο Γ.Γ.ΥΝΑΝΠ και σε Υπηρ. Οργαναν του ΥΝΑΝΠ όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική
απόφαση 1000.0/104/334/2016) ΦΕΚ Β 3987/2016».
ι) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση ωραρίου».
2. Την αριθ. 16/2016 Θέμα 6ον γνωμοδότηση ΣΠΥ,
όπως εγκρίθηκε από τον ΓΓΛΛΠΝΕ.
3. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του ΚΠΥ έτους 2017.
4. Την με Α/Α 72 /2017 δέσμευση πίστωσης ΥΝΑΝΠ/
ΓΔΟΥ/ΑΤΟΔΠΥ, αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμαστε την αριθ. 16/19-12-2016 (Θέμα 6ον)
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας και
εγκρίνουμε πίστωση ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων
ευρώ (3.500.00 €) για την αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης στους τέσσερις υπάλληλους του τμήματος ΑΤΠΥ
για το Α εξάμηνο 2017.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0261,0561
β1,0564δ,0566α,0561 α5,0565α1 του προϋπολογισμού
του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας χρήσης 2017.
3. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Μαρτίου 2017
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 2860.10-14/16279/2017
(7)
Έγκριση παροχής υπερωριών στον ΜΠΥ υπάλληλο του Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδα για το Α
εξάμηνο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 25 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής
Υπηρεσίας» (Α' 43).
β) Του από 29-3-1958 β.δ/τος «Περί εκτελέσεως του
ν. 3142/1955» (Α 44).
γ) Του ν. 2286/1995 «Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»(Α 19).
δ) Του ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και
Ευθύνη» (Α 141).
ε) Του π.δ. 103/2014 (ΦΕΚ Α 170) «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
στ) Του π.δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες» (Α 194) όπως αντικαταστάθηκε με το
π.δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α 145).
ζ) Του π.δ. 73/23-09-2015 (ΦΕΚ Α 116/2015) Διορισμός
Αντιπροέδρου....κλπ).
η) Του π.δ. 70/22-9-2015 (ΦΕΚ Α 114/2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Τουρισμού).
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θ) Την αριθ. 1000.0/35289 απόφαση (Β 2582/1-12-2015)
μεταβίβασης αρμοδιότητας και δικαιώματος υπογραφής-Με εντολή Υπουργού στο Γ.Γ.ΥΝΑΝΠ και σε
Υπηρ. Οργαναν του ΥΝΑΝΠ όπως τροποποιήθηκε με
την υπουργική απόφαση 1000.0/104/334/2016) ΦΕΚ Β
3987/2016».
ι) Του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 «Αποζημίωση ωραρίου».
2. Την αριθ. 16/2016 Θέμα 8ον γνωμοδότηση ΣΠΥ
όπως εγκρίθηκε από τον ΓΓΛΛΠΝΕ.
3. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον
προϋπολογισμό του ΚΠΥ έτους 2017.
4. Την με Α/Α 73/2017 δέσμευση πίστωσης ΥΝΑΝΠ/
ΓΔΟΥ/ΑΤΟΔΠΥ, αποφασίζουμε:
1. Αποδεχόμαστε την αριθ. 16/19-12-2016 (Θέμα δον)
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Πλοηγικής Υπηρεσίας
και εγκρίνουμε πίστωση ποσού επτακοσίων είκοσι ευρώ
(720.00 €) για την αμοιβή υπερωριακής απασχόλησης
στον ΜΠΥ υπάλληλο του Πλοηγικού Σταθμού Χαλκίδας
για το Α εξάμηνο 2017.
2. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ
0261,0564δ,0566α του προϋπολογισμού του Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας χρήσης 2017.
3. Οι ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν
μπορεί να υπερβαίνουν τις εκατόν είκοσι (120) ώρες ανά
υπάλληλο.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 3 Μαρτίου 2017
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΙΡΑΣ
Ι

Αριθμ. 345/23924
(8)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ πρωτ.
4912/120862 /05/11/2015 υπουργική απόφαση
με θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας
(ΚΗΜΟ)» 2468 Β΄).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 56 παρ. 2 και 62 παρ. 5 περ. β΄ του
ν. 4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και
της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων» Α΄32), τα οποία τροποποιήθηκαν από το
άρθρο 46 του ν. 4384/2016 (78 Α΄).
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β) Του άρθρου 46 παράγραφος 2 και της παραγράφου 3
περ.β του ν. 4384/2016 «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και
άλλες διατάξεις» Α΄78).
γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, όπως κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά
όργανα» Α΄98).
2. Τους Κανονισμούς, όπως ισχύουν:
α) (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για
τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων (ΕΕ L 031/1.2.2002, σ.1).
β) (ΕΚ) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την
υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139/30.4.2004, σ.1).
γ) (ΕΕ) αριθ. 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους
καταναλωτές, την τροποποίηση των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ.
1924/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1925/2006 και την κατάργηση
της οδηγίας 87/250/ΕΟΚ της Επιτροπής, της οδηγίας
90/496/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της οδηγίας 1999/10/ΕΚ
της Επιτροπής, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, των οδηγιών της Επιτροπής 2002/67/ΕΚ και 2008/5/ΕΚ και του κανονισμού
(ΕΚ) αριθ. 608/2004 της Επιτροπής (ΕΕ L 304, 22.11.2011,
σ.18).
3. Το π.δ. 70 (ΦΕΚ 114/Α/2015) «Περί ανασύστασης
Υπουργείων».
4. Την αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Πιστοποιητικό
υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος», Β΄199/11.04.2012).
5. Την αριθμ. 3724/162303/22.12.2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Εθνικά μέτρα και παρεκκλίσεις στον
τομέα των τροφίμων ζωικής προέλευσης σε εφαρμογή των Κανονισμών ( ΕΚ) 852/2004 και ( ΕΚ ) 853/2004»
ΦΕΚ 3438 Β΄).
6. Τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
7. Τους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.ΠΥ της υπουργικής απόφασης
Α2-718/2014 ( ΦΕΚ 2090/Β/31-7-2014).
8. Το π.δ. 73 (ΦΕΚ 116/Α/2015) «Περί διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,Υπουργών, Αναπληρωτών
και Υφυπουργών».
9. Την αριθμ. πρωτ. 4912/120862/5.11.2015, υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός των όρων και των
απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων Οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης
των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)» Β΄ 2468).
10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
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Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τα άρθρα 1, 3, 7, 9
και 10 της αριθμ. πρωτ: 4912/120862/5.11.2015, απόφασης μας με θέμα «Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων Οικοτεχνικής
παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)» Β΄ 2468) και προσθέτουμε
τα άρθρα 6Α και 12 Α, ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης ισχύουν
οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Προϊόντα οικοτεχνικής παρασκευής» Προϊόντα τα
οποία παράγονται από τη μεταποίηση, μικρής κλίμακας,
αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά ιδίας παραγωγής,
από τον επαγγελματία αγρότη, στη μονάδα προϊόντων
οικοτεχνικής παρασκευής, τα οποία προορίζονται για
τα σημεία διάθεσης.
β) «Μεταποίηση μικρής κλίμακας»:
αα) οι μεταποιητικές δραστηριότητες οι οποίες ασκούνται σε εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ
που δεν ξεπερνά τα 10 kw, σύμφωνα με την περ. ιγ΄
της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3982/2011 (Α΄143),
όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 44 του
ν. 4155/2013 (Α΄120). Στο όριο του πρώτου εδαφίου
δεν περιλαμβάνεται η εγκατεστημένη κινητήρια ισχύς
η οποία δεν σχετίζεται άμεσα με την παραγωγική διαδικασία, καθώς και η ισχύς μηχανολογικής εγκατάστασης
προορισμένης αποκλειστικά να προστατεύει το περιβάλλον από την ασκούμενη δραστηριότητα και
ββ) οι υπηρεσίες προετοιμασίας (όπως συσκευασίας και συντήρησης) προς αποθήκευση αγροτικών
προϊόντων έως 50.000 m3, σύμφωνα με την αριθ. οικ.
3137/191/Φ.15/21.3.2012 απόφαση των Υπουργών
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β΄1048/04.04.2012),
όπως ισχύει, γ) «Μονάδα προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής» ο χώρος της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της
αγροτικής κατοικίας όπου παρασκευάζονται προϊόντα
οικοτεχνικής παρασκευής.
δ) «Πρωταρχικό συστατικό» το συστατικό ή τα συστατικά προϊόντος που αντιστοιχούν σε περισσότερο από
το 50% αυτού ή τα οποία συνήθως συνδέονται από τον
καταναλωτή με την ονομασία του προϊόντος και για τα
οποία,στις περισσότερες περιπτώσεις, απαιτείται ποσοτική αναγραφή.
ε) «Αγροτική κατοικία» η ιδιωτική κατοικία του παραγωγού.
στ) «Υπεύθυνος μονάδας προϊόντος οικοτεχνικής παρασκευής» Το φυσικό πρόσωπο, επαγγελματίας αγρότης
που διαθέτει μονάδα προϊόντος οικοτεχνικής παρασκευής και είναι υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων της
παρούσας απόφασης και των Καν. 178/2002, 852/2004
και 1169/2011.
ζ) Έδρα μονάδας προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής: αυτή που θα ορίσει ο παραγωγός στο χώρο της αγροτικής κατοικίας ή/και της αγροτικής εκμετάλλευσης.
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η) «Σημεία διάθεσης» η έδρα της μονάδας προϊόντων
οικοτεχνικής παρασκευής, οι περιοδικές τοπικές διοργανώσεις (όπως εμποροπανηγύρεις και δημοτικές εκδηλώσεις), οι λαϊκές αγορές, οι αγορές παραγωγών και
οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου και μαζικής εστίασης
Άρθρο 3
Είδη, συσκευασίες και ποσότητες προϊόντων
οικοτεχνικής παρασκευής
1. Τα είδη των προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής
είναι:
Α. Προϊόντα δημητριακών π.χ. πλιγούρι, μπομπότα,
Β. Αρτοσκευάσματα π.χ. παξιμάδια φρυγανιές, αρτίδια, σταφιδόψωμα, κριτσίνια, βουτήματα, λουκουμάδες
με μέλι, κουλούρια, λαγάνες, διπυρίτης άρτος (γαλέτα)
φύλλο κρούστας, σφολιάτα, πίτες (αλμυρές και γλυκές),
Γ. Ζυμαρικά π.χ. τραχανάς, χυλοπίτες, λαζάνια, ξυνόχονδρος,
Δ. Γλυκίσματα π.χ. χαλβάς με σιμιγδάλι, σάμαλι, ραβανί,
Ε. Προϊόντα φυτικής προέλευσης με ή χωρίς γλυκαντικές ύλες, π.χ. γλυκά κουταλιού, μαρμέλαδες, κομπόστες,
ζελέ φρούτων, γλυκά αλείμματα και γλυκές πάστες φρούτων και λαχανικών, φρουι γλασέ, πετιμέζι, μουσταλευριά,
αμυγδαλωτά, εργολάβους, χαρουπόμελο,προϊόντα από
σουσάμι,
ΣΤ. Προϊόντα με extra παρθένα και παρθένα ελαιόλαδα που έχουν προστεθεί αρωματικά φυτά, μπαχαρικά,
αιθέρια έλαια, κ.α. σε συσκευασία έως δύο (2) λίτρων,
Ζ. Προϊόντα φυτικής προέλευσης διατηρημένα με
αλάτι, ξύδι και λάδι, επιτραπέζιες ελιές, πάστες ελιάς,
τουρσιά, σάλτσες.
Η. Αποξηραμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης φρούτα και λαχανικά, ξηροί καρποί, όσπρια, αρωματικά φυτά.
Θ. Προϊόντα με μέλι που έχουν προστεθεί ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μαστίχα, κρόκος κ.α. τρόφιμα.
Ι. Γαλακτοκομικά προϊόντα, π.χ. τυρί, βούτυρο, γιαούρτι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται
στη με αριθμ. 3724/162303/22.12.14 κοινή υπουργική
απόφαση (ΦΕΚ 3438/Β/2014).
ΙΑ. Λοιπά τρόφιμα, π.χ. ξύδι, χυμοί φρούτων και λαχανικών σε συσκευασία έως ενός (1) λίτρου.
ΙΒ. Προϊόντα σαπωνοποιίας από ελαιόλαδο.
Άρθρο 6
Έναρξη λειτουργίας μονάδων προϊόντων
οικοτεχνικής παρασκευής - Διαδικασία εγγραφής
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας
(ΚΗΜΟ)
4. Ο αιτών υποβάλλει τα δικαιολογητικά του άρθρου
7 στην αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. εντός είκοσι (20 ) εργασίμων
ημερών από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής Αίτησης Εγγραφής. Η αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. διενεργεί
διοικητικό έλεγχο των στοιχείων του άρθρου 8 που δηλώνονται στην Αίτηση Εγγραφής της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, με τα στοιχεία του Μητρώου Αγροτών και
Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του ν. 3874/2010
(Α΄151), όπως ισχύει, καθώς και με τα στοιχεία που είναι
δηλωμένα στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και
Ελέγχου (ΟΣΔΕ).
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Άρθρο 6Α
Ανανέωση Εγγραφής στο Κεντρικό
Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας
1) Η βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό
Μητρώο Οικοτεχνίας ισχύει για τρία (3) χρόνια από την
ημερομηνία έκδοσή της.
2) Για την ανανέωση της εγγραφής ο ενδιαφερόμενος
προσκομίζει στην αρμόδια ΔΑΟΚ τα δικαιολογητικά του
άρθρου 7 της αριθμ. πρωτ: 4912/120862/5.11.2015 απόφασης ένα μήνα πριν την λήξη της ισχύος της βεβαίωσης
εγγραφής, ταυτόχρονα δύναται να αιτηθεί και την προσθήκη νέων προϊόντων καθώς και την διαγραφή προϊόντων που δεν επιθυμεί πλέον να παράγει. Η αρμόδια
ΔΑΟΚ ακολουθεί την διαδικασία του άρθρου 6.
3) Ο Αριθμός ανανέωσης της Εγγραφής παραμένει ο
ίδιος με τον αρχικό.
4) Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει αίτηση ανανέωσης της εγγραφής, διαγράφεται
από το ΚΗΜΟ και ενημερώνεται εγγράφως από την
ΔΑΟΚ για την διαγραφή του. Ο Αριθμός Εγγραφής του
δεν δίνεται σε άλλο ενδιαφερόμενο αλλά παραμένει διαθέσιμος,στην περίπτωση που θέλει να επαναγραφθεί
στο ΚΗΜΟ μελλοντικά.
Άρθρο 7
Δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας
μονάδων προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής
και την εγγραφή τους στο ΚΗΜΟ
2. Το προσωπικό της μονάδας προϊόντων οικοτεχνικής
παρασκευής διαθέτει πιστοποιητικά υγείας τα οποία φυλάσσονται στην επιχείρηση. και επιδεικνύονται σε κάθε
έλεγχο των αρμοδίων Υπηρεσιών.
Άρθρο 9
Υποβολή και εξέταση ενστάσεων επί των
Αιτήσεων Εγγραφής στο ΚΗΜΟ
9. Η τριμελής επιτροπή εξέτασης των ενστάσεων συστήνεται από τον Προϊστάμενο της ΔΑΟΚ. Οι επιτροπές
που έχουν συσταθεί με βάση διατάξεις της παρούσας
απόφασης συνεχίζουν να λειτουργούν.
10. Ο αρμόδιος υπάλληλος που έχει εξετάσει την αρχική αίτηση δεν συμμετέχει στην Επιτροπή Εξέτασης των
Ενστάσεων.
11. Οι ΔΑΟΚ θα ενημερώνουν το ηλεκτρονικό σύστημα
ΚΗΜΟ με το αποτέλεσμα και τα στοιχεία της ένστασης.
Άρθρο 10
Έλεγχοι
5. Οι ΔΑΟΚ, για τους ελέγχους των, δύνανται να συστήσουν Επιτροπές Ελέγχων αποτελούμενες από τρία μέλη,
εκ των οποίων το ένα μέλος θα είναι ο υπάλληλος που
εξέτασε την ηλεκτρονική αίτηση του ενδιαφερόμενου.
6. Οι ΔΑΟΚ εφόσον το κρίνουν σκόπιμο δύνανται να
προβαίνουν σε επιτόπιο έλεγχο κατά την εξέταση της
ηλεκτρονικής αίτησης του ενδιαφερομένου.
Άρθρο 12 Α
Τροποποίηση θέματος
Τροποποιούμε το θέμα της αριθμ. 4912/120862/
5.11.2015 απόφασης ως ακολούθως ««Καθορισμός των
όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών
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καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ).
Κατά τα λοιπά η αριθμ 4912/120862/5.11.2015 απόφασης μας ισχύει ως έχει.
Άρθρο 13
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 2 Μαρτίου 2017
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
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