
 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Νομο-
παρασκευαστικής Επιτροπής, για την ενσωμάτω-
ση στην Ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 
2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου  «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό 
τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών 
και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την 
ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών 
αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 
2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου».

2 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επι-
τροπής για την προετοιμασία του νόμου για τη 
μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και του Κράτους..

3 Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες υπό τις οποί-
ες επιτρέπεται η ανάμιξη αιθυλικής αλκοόλης με 
άλλη πρώτη ύλη με σκοπό την εν συνεχεία οξο-
ποίησή της, ως και η ανάμιξη ξυδιού από αλκοόλη 
με ξύδια των υπολοίπων κατηγοριών.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 10159 ΕΞ 2020 (1)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Νομο-

παρασκευαστικής Επιτροπής, για την ενσωμά-

τωση στην Ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου  «για τη θέσπιση κανόνων με 

σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικο-

νομικών και άλλων πληροφοριών για την πρό-

ληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίω-

ξη ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της 

απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 «Εκσυγχρονισμός 

και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της αγοράς, φο-
ρολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α΄178), όπως 
αποσαφηνίστηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 
του ν. 2346/1995 (Α΄220).

β) Του άρθρου 24, παρ. 5, περ. ε) του ν. 4270/2014 
«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (εν-
σωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α΄143), όπως ισχύει.

γ) Του άρθρου 2 του ν.  3861/2010 «Ενίσχυση της 
διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοι-
κητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” 
και άλλες διατάξεις» (Α΄112), όπως ισχύει.

δ) Της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές 
διατάξεις» (Α΄131), όπως ισχύει.

ε) Του άρθρου 38 του ν.  3086/2002 «Οργανισμός 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των 
Λειτουργών και των υπαλλήλων» (Α΄ 324), όπως ισχύει.

στ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), όπως ισχύει.

ζ) Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

η) Του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α΄181), όπως ισχύει.

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

ι) Του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄123).

2. Την αριθμ. 4484 ΕΞ 2020/15.01.2020 εισήγηση της 
Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, με την οποία 
βεβαιώνεται ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφα-
σης δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό 
του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό 
έτος και για το ΜΠΔΣ 2019-2022.

3. α) Το αριθμ. 146561 ΕΞ 2019/20.12.2019 έγγραφο 
της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πολιτικής.

β) Το αριθμ. 1748/26.09.2019 έγγραφο της Γενικής 
Γραμματέως της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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γ) Το αριθμ. 4246/27.09.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.).

δ) Το αριθμ. 2152.21-2/70435/19/30.09.2019 έγγραφο 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

ε) Το αριθμ. 165807/01.10.2019 έγγραφο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

στ) Το αριθμ. 6114/2019/02.10.2019 έγγραφο της Αρ-
χής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από 
Εγκληματικές Δραστηριότητες.

ζ) Το αριθμ. 776/03.10.2019 έγγραφο της Διεύθυνσης 
Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας 
της Ελλάδος.

η) Το αριθμ. 4987/14/177-πε/30.09.2019 έγγραφο του 
Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη.

θ) Το από 04.11.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης.

ι) Το από 04.11.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Γραφείου Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ια) Το από 07.11.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και 
Προγραμματισμού Ερευνών της Γενικής Διεύθυνσης του 
Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.).

ιβ) Το από 30.12.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Οικονομικών.

4. Την ανάγκη σύστασης Νομοπαρασκευαστικής Επι-
τροπής για την ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου «για τη θέσπιση κανόνων με 
σκοπό τη διευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών 
και άλλων πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευ-
ση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και 
την κατάργηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμ-
βουλίου».

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

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Οικονομικών, Νομο-
παρασκευαστική Επιτροπή, για την ενσωμάτωση στην 
Ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1153 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη 
θέσπιση κανόνων με σκοπό τη διευκόλυνση της χρή-
σης χρηματοοικονομικών και άλλων πληροφοριών για 
την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διερεύνηση ή τη δίωξη 
ποινικών αδικημάτων και την κατάργηση της απόφασης 
2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου».

Β. α) Συγκροτούμε την ανωτέρω Επιτροπή και ορίζου-
με τα μέλη της, ως εξής:

1. Δήμητρα Λογοθέτη του Ιωάννη, υπάλληλο του 
Τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πο-
λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία υπηρετεί 
με διάθεση στο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Οικο-
νομικής Πολιτικής, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτριά της 
την Αργυρή Αποστολίδου του Αποστόλη, αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη του ίδιου ως άνω Τμήματος.

2. Κυριακή Περδικάκη του Γεωργίου, υπάλληλο του 
Τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Πο-

λιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτριά 
της την Παρασκευή Θεοδωροπούλου του Κωνσταντί-
νου, δικηγόρο με έμμισθη εντολή που υπηρετεί στο 
Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης της Γενικής 
Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών.

3. Νικόλαο Γιακουμέλο του Διονυσίου, υπάλληλο του 
Τμήματος Ε΄ της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Ατ-
τικής του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρώτριά 
του την Αγγελική Τσιάπρα του Δημητρίου, υπάλληλο του 
Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού 
και Προγραμματισμού Ερευνών της Κεντρικής Υπηρεσί-
ας Σ.Δ.Ο.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Θεόδωρο Δημητρίου του Ιωάννη, Προϊστάμενο 
του Τμήματος Β΄ της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματος (Δ.Ε.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, με 
αναπληρώτριά του την Αδαμαντία Ξουρή του Θεοδώ-
ρου, υπάλληλο του Τμήματος Δ΄ της ίδιας ως άνω Δι-
εύθυνσης.

5. Αναστάσιο Ράλλη του Δημητρίου, Πάρεδρο του Νο-
μικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που υπηρετεί 
στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικο-
νομικών, με αναπληρώτριά του τη Θεοδώρα Καραχάλιου 
του Αθανασίου, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους (Ν.Σ.Κ.), που υπηρετεί ομοίως στο Γραφείο Νο-
μικού Συμβούλου του Υπουργείου Οικονομικών.

6. Ανδρέα Μουλινό του Κωνσταντίνου, Αστυνομικό 
Υποδιευθυντή, που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμή-
ματος Οργανωμένου Οικονομικού και Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας του 
Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, με αναπληρώτριά 
του τη Ζωή Τζήκα του Αθανασίου, Αστυνόμο Α΄, που 
υπηρετεί στο ίδιο ως άνω Τμήμα.

7. Δημήτριο Καραπατάκη του Χρήστου, Αστυνόμο Α΄, 
που υπηρετεί ως Προϊστάμενος του Τμήματος Υποστήρι-
ξης και Αποστολών της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομι-
κής Συνεργασίας του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνο-
μίας, με αναπληρώτριά του την Άννα-Αννιέλα Ευθυμίου 
του Αριστείδη, Υπαστυνόμο Α΄, που υπηρετεί στο ίδιο 
ως άνω Τμήμα.

8. Όλγα-Ειρήνη Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, Δικη-
γόρο, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με αναπληρωτή της τον Κων-
σταντίνο Βουτεράκο του Γρηγορίου, ομοίως Δικηγόρο.

9. Δήμητρα Πατσούρη του Αλεξάνδρου, Πλωτάρ-
χη Λιμενικού Σώματος, που υπηρετεί στη Διεύθυνση 
Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με 
αναπληρώτριά της, τη Νίκη-Ανδριάνα Μαυροειδή του 
Γεωργίου, Ανθυποπλοίαρχο, που υπηρετεί στο Τμήμα 
Πειθαρχικών-Ποινικών Υποθέσεων της Διεύθυνσης Προ-
σωπικού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής 
του ίδιου Υπουργείου.

10. Σοφία Κάρμα του Νικολάου, υπάλληλο του Τμήμα-
τος Γ΄ της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης 
Φορολογικής Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε., με αναπληρώτριά 
της, την Πολυξένη Τσώνη του Διονυσίου, υπάλληλο του 
Τμήματος Δ΄ της ίδιας ως άνω Διεύθυνσης.

11. Καλλιόπη Αντύπα του Ευαγγελογεράσιμου, υπάλ-
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ληλο του Τμήματος Γ΄ της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τε-
λωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων της Α.Α.Δ.Ε., με 
αναπληρώτριά της την Ευφροσύνη Παπαγεωργίου του 
Γεωργίου, του ίδιου ως άνω Τμήματος.

12. Χαρίδημο Χαλόφτη του Ιωάννη, υπάλληλο του Τμή-
ματος Μελετών και Διεθνών Σχέσεων της Α΄ Μονάδας 
της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων 
από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αναπληρωτή του 
το Νικόλαο Μπαλάσκα του Βασιλείου, υπάλληλο του 
ίδιου ως άνω Τμήματος.

13. Ερρίκο Αρδίττη του Μωρίς, Επιθεωρητή του Τμή-
ματος Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Παρά-
νομες Δραστηριότητες της Διεύθυνσης Επιθεώρησης 
Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος, 
με αναπληρωτή του τον Παύλο Γινατζή του Θεοδόση, 
Επιθεωρητή του ίδιου ως άνω Τμήματος.

14. Βασίλειο Παναγιωτίδη του Γεωργίου, Διευθυντή 
της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με αναπληρωτή του, 
τον Κωνσταντίνο Ραδαίο του Παναγιώτη, Δικηγόρο της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.

β) Χρέη Γραμματέα θα ασκεί η Λήδα Τσαγκαράκη του 
Δονάτου, υπάλληλος του Τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης 
Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικο-
νομικών.

γ) Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή δύναται κατά 
περίπτωση να απευθύνει πρόσκληση και σε άλλους φο-
ρείς, που θεωρεί ότι μπορεί να την επικουρήσουν στην 
εκτέλεση του έργου της. Πέραν των ανωτέρω μελών, η 
Πρόεδρος της Επιτροπής δύναται να καλεί στις συνεδρι-
άσεις υπηρεσιακούς παράγοντες ή άλλα πρόσωπα από 
τον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα για παροχή πληροφοριών 
και προσαγωγή στοιχείων ή για διατύπωση σχετικών ει-
σηγήσεων εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

Γ. Έργο της Επιτροπής είναι η σύνταξη:
α) σχεδίου νόμου
β) αιτιολογικής έκθεσης και
γ) έκθεσης αξιολόγησης συνεπειών ρυθμίσεων για την 

ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2019/1153 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «για τη θέσπιση κανόνων με σκοπό τη δι-
ευκόλυνση της χρήσης χρηματοοικονομικών και άλλων 
πληροφοριών για την πρόληψη, την ανίχνευση, τη διε-
ρεύνηση ή τη δίωξη ποινικών αδικημάτων και την κατάρ-
γηση της απόφασης 2000/642/ΔΕΥ του Συμβουλίου» και

δ) πίνακα αντιστοίχισης των άρθρων της Οδηγίας με 
τα άρθρα του σχεδίου νόμου.

Δ. α) Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός του κανονικού 
ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε 
χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε 
τόπο που θα ορίζεται από την Πρόεδρο της Επιτροπής.

β) Για τους ιδιώτες-μέλη της Επιτροπής δεν προβλέ-
πεται αποζημίωση.

γ) Οι εργασίες της Επιτροπής θα πρέπει να έχουν ολο-
κληρωθεί έως την 15η Σεπτεμβρίου 2020. Σε περίπτωση 
που έως την ημερομηνία αυτή δημοσιευθεί τροποποί-
ηση της ανωτέρω Οδηγίας στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή υποχρεούται να 
επισημάνει και να ενσωματώσει τις αλλαγές, στο μέτρο 
που δεν απαιτείται παράταση των εργασιών της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ 

Ι

   Αριθμ. 5979 (2)
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επι-

τροπής για την προετοιμασία του νόμου για τη 

μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και του Κράτους.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 18 παρ. 18 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, 

οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμά-
των για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 107), όπως ισχύει,

β) των άρθρων 13 - 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του 
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 45), όπως ισχύει,

γ) του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Εσωτερικών» (Α΄ 180), όπως ισχύει,

δ) του π.δ. 133/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης» (Α΄ 161), όπως ισχύει,

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των 
αρμοδιοτήτων τους. Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδι-
οτήτων μεταξύ Υπουργείων.» (Α΄ 119),

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

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2. Την ανάγκη προετοιμασίας του σχεδίου νόμου για 
τη μεταρρύθμιση και ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης και του Κράτους και την ενδυνάμωση του 
ρόλου των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης στην άσκηση 
των αρμοδιοτήτων τους.

3. Την ανάγκη αποτελεσματικής υποστήριξης της ομά-
δας Διοίκησης Έργου από το στελεχιακό δυναμικό του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

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

Α. Συνιστούμε στο Υπουργείο Εσωτερικών Επιτροπή, 
με αντικείμενο την προετοιμασία του νόμου για τη Με-
ταρρύθμιση και Ανασυγκρότηση της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης και του Κράτους, αποτελούμενη από τους:

1. Ξενοφώντα Κοντιάδη του Ιωάννη με ΑΔΤ Σ161951, 
Καθηγητή Δημοσίου Δικαίου και Θεσμών Κοινωνικής 
Προστασίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και Πρόεδρο του 
Ιδρύματος Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου- Κέντρου 
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, ως Πρόεδρο.
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2. Νικόλαο-Κομνηνό-Χλέπα του Ευθυμίου με ΑΔΤ 
ΑΒ263011, Αναπληρωτή Καθηγητή του Εθνικού Καπο-
διστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως αντιπρόεδρο.

3. Ιωάννη Καραγιάννη του Θεοδώρου με ΑΔΤ
ΑΝ 701500, εκπρόσωπο Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδας (ως μέλος).

4. Νίκο Ιωάννου του Παναγιώτη με ΑΔΤ ΑΝ715300, 
Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακε-
δονίας, εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ως μέλος).

5. Δήμητρα Κουτσούρη του Δημητρίου με ΑΔΤ 
ΑΚ788364 επιστημονικό συνεργάτη της Κεντρικής Ένω-
σης Δήμων Ελλάδας (ως μέλος).

6. Κωνσταντίνο Τσιμάρα του Δημητρίου με ΑΔΤ 
ΑΚ539078, Αναπληρωτή καθηγητή Δημοσίου Δικαίου. 
(ως μέλος).

7. Γεωργία Βαλατσού του Αθανασίου με ΑΔΤ Φ 094262, 
Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπη-
ρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ως μέλος).

8. Θεόδωρο Οικονόμου του Γεωργίου με ΑΔΤ 
ΑΑ110804, Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτε-
ρικών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών (ως μέλος).

9. Θεόδωρο Γκοτσόπουλο του Θεοδώρου με ΑΔΤ ΑΜ 
213900, πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. 
(ως μέλος).

10. Παναγιώτη Καρκατσούλη του Γεωργίου με ΑΔΤ ΑΒ 
574602, νομικό (ως μέλος), και

11. Σπυρίδωνα Σπύρο του Δημητρίου με ΑΔΤ ΑΚ 
199810, Διδάκτορα στη Δημόσια Διοίκηση και Διευ-
θύνοντα Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε). (ως μέλος).

Β. Έργο της Επιτροπής είναι η αξιολόγηση, επεξερ-
γασία και υποβολή προτάσεων, ενόψει της κατάρτισης 
σχεδίου νόμου για:

α) την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ του 
Κράτους και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας (Πε-
ριφερειών και Δήμων), με σκοπό την ενδυνάμωση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο πεδίο των αρμοδιοτήτων 
της,

β) την αποτύπωση των αρμοδιοτήτων που διατηρού-
νται στην Κεντρική Διοίκηση και τις Αποκεντρωμένες 
μονάδες του κράτους, ώστε να υπηρετείται ο επιτελικός 
τους ρόλος και ο περιορισμός των ασκουμένων εκτελε-
στικών αρμοδιοτήτων σε αυτές,

γ) τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς τους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των δύο βαθμών, προ-
κειμένου να διασφαλίζεται η αμεσότερη, εγγύτερη και 
αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των πολιτών, καθώς 
και των τοπικών, αναπτυξιακών, κοινωνικών, περιβαλλο-
ντικών και άλλων αναγκών,

δ) την πρόβλεψη πλαισίου εξασφάλισης των απα-
ραίτητων οικονομικών πόρων και προσωπικού για την 
αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων που θα 
μεταφερθούν.

Γ. Ως έδρα των συνεδριάσεων της Επιτροπής ορίζεται 
το κατάστημα στέγασης των υπηρεσιών του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

Δ. Η Επιτροπή στο πλαίσιο των εργασιών της θα συ-
νεδριάζει εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λει-
τουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, χωρίς την καταβολή 
πρόσθετης αμοιβής ή αποζημίωσης στα μέλη της.

Ε. Η Επιτροπή δύναται να καλεί στις συνεδριάσεις της 
εκπροσώπους δημοσίων ή αυτοδιοικητικών υπηρεσιών 
και μέλη επιστημονικών φορέων (ΕΕΤΑΑ, ΕΚΔΔΑ, Πανε-
πιστήμια, Ιδρύματα της Αυτοδιοίκησης), όταν κρίνεται 
αναγκαία η συνδρομή τους στην επίτευξη των στόχων 
της. Τα μέλη της Επιτροπής, στο πλαίσιο υλοποίησης 
του ανατιθέμενου σε αυτά έργου, δύνανται να συνερ-
γάζονται με φορείς του δημοσίου τομέα και της τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και νομικά ή φυσικά πρόσωπα, για την 
άντληση των απαραίτητων πληροφοριών και την πρό-
σβαση σε έγγραφα που απαιτούνται για τη στήριξη των 
εργασιών της Επιτροπής.

ΣΤ. Το έργο της ως άνω Επιτροπής υποβοηθείται από 
Ομάδα Υποστήριξης, η οποία αποτελείται από στελέχη 
του Υπουργείου Εσωτερικών, με αντικείμενο:

α. τη συγκέντρωση, καταγραφή και αποσαφήνιση των 
αρμοδιοτήτων των κεντρικών υπηρεσιών, ανά λειτουργι-
κό τομέα και των αρμοδιοτήτων που ασκούνται από τις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας, καθώς και από 
τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄βαθμού,

β. τον εντοπισμό κοινών αρμοδιοτήτων, επικαλύψεων 
και ασαφειών στις αρμοδιότητες του κράτους, της απο-
κεντρωμένης διοίκησης και των ΟΤΑ Α΄και Β΄ βαθμού και 
των προβλημάτων που συναρτώνται με την άσκησή τους,

γ. την προεργασία εναλλακτικών προτάσεων και ει-
σηγήσεων για το κατάλληλο επίπεδο άσκησης αρμο-
διοτήτων, προκειμένου να διευκολύνουν τα μέλη της 
Επιτροπής,

δ. την αποτύπωση των διοικητικών πρακτικών και την 
παροχή αναλυτικών στοιχείων που αφορούν στους δια-
θέσιμους πόρους και στο ανθρώπινο δυναμικό που υπο-
στηρίζει τις επιμέρους καταγεγραμμένες αρμοδιότητες.

Ζ. Ως μέλη της Ομάδας Υποστήριξης ορίζονται οι κα-
τωτέρω:

1. Ρεγγίνα Βασιλάτου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

2. Γεώργιος Δέδες, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δι-
οικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Αφροδίτη Διαμαντοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύ-
θυνσης Προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Κυριακή Κουτσούμπα, Προϊσταμένη της Διεύθυν-
σης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Διαχείρισης του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

5. Μαρία Μωυσίδου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ορ-
γάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

6. Ουρανία Σταυροπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυν-
σης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

7. Νικόλαος Χατζηεργάτης, Προϊστάμενος της Διεύ-
θυνσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

8. Παναγιώτα Αλειφέρη, Προϊσταμένη Τμήματος της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτε-
ρικών.
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9. Θωμάς Δουληγέρης, Προϊστάμενος Τμήματος της 
Διεύθυνσης Οργάνωσης Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

10. Νικόλαος Δρόσος, Προϊστάμενος Τμήματος της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

11. Κωνσταντίνος Ευσταθίου, Προϊστάμενος Τμήματος 
της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

12. Κώστας Ζαφειρίου, Προϊστάμενος Τμήματος της Δι-
εύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

13. Ιωάννης Παρασκευάς, Προϊστάμενος Τμήματος της 
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών.

14. Άννα Κουτσελάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος 
Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Κοινοβουλευτικού 
Ελέγχου.

15. Φώτης Κουτσιανάς, Προϊστάμενος Τμήματος της 
Διεύθυνσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

16. Σταματία Ντιντιούμη, Προϊσταμένη Τμήματος της 
Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτο-
διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

17. Ιωάννης Ξενούλης, Προϊστάμενος Τμήματος της 
Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

18. Άννα Παπαδάτου, Προϊστάμενη Τμήματος της Δι-
εύθυνσης Προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου Εσωτερικών.

19. Θελξιόπη Παπασημακοπούλου, Προϊστάμενη Τμή-
ματος της Διεύθυνσης Προσωπικού Τ.Α. του Υπουργείου 
Εσωτερικών.

20. Κίμωνας Σιδηρόπουλος, Προϊστάμενος του Τμή-
ματος της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας Τ.Α. 
του Υπουργείου Εσωτερικών.

21. Αντωνία Κουτσούκου, Διεύθυνση Διοικητικής Υπο-
στήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών.

α) Γραμματέας στην Επιτροπή ορίζεται η Πάτσαλου 
Αγγελική του Ξενοφώντα με ΑΔΤ ΑΙ 490566, υπάλληλος 
του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρώτρια την 
Παπαδημητρίου - Παρμενίδου Μαρία του Νικολάου 
με ΑΔΤ ΑΒ 265917 υπάλληλος του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

β) Γραμματέας στην Ομάδα Υποστήριξης της Επιτρο-
πής. ορίζεται η Τσίγκου Ειρήνη του Κωνσταντίνου με ΑΔΤ 
ΑΒ273745, υπάλληλος του Υπουργείου Εσωτερικών, με 
αναπληρώτρια την Κάππου Χαρίκλεια του Αθανασίου 
με ΑΔΤ ΑΜ 046618, υπάλληλος του Υπουργείου Εσω-
τερικών.

Θ. Η θητεία της Επιτροπής άρχεται από την ημερομη-
νία υπογραφής της παρούσας απόφασης και λήγει με την 
ολοκλήρωση του αντικειμένου για το οποίο συγκροτή-
θηκε και την υποβολή σχετικής έκθεσης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

   Αριθμ. 30/003/000/332 (3)
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασίες υπό τις οποί-

ες επιτρέπεται η ανάμιξη αιθυλικής αλκοόλης με 

άλλη πρώτη ύλη με σκοπό την εν συνεχεία οξο-

ποίησή της, ως και η ανάμιξη ξυδιου από αλκοό-

λη με ξύδια των υπολοίπων κατηγοριών.

  Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. α) του άρθρου έκτου «Παραγωγή και διάθεση ξυ-

διού» του ν. 4303/2014 «Κύρωση της πράξης Νομοθετι-
κού Περιεχομένου «Επείγουσα ρύθμιση για την αναπλή-
ρωση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων λόγω 
πρόωρης λήξης της θητείας του» (Α΄ 136) και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 231), όπως ισχύει και ιδίως της υποπαραγρά-
φου 3 της παραγράφου 1 αυτού, όπως αντικαταστάθηκε 
με την παράγραφο 1 του άρθρου 115 του ν. 4514/2018 
«Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 14),

β) του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» 
(Α΄ 265), όπως ισχύει,

γ) του ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολού-
χα προϊόντα» (Α΄ 281), όπως ισχύει,

δ) του Κεφαλαίου Α΄ «Περί σύστασης της Ανεξάρτη-
της Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του ν. 4389/2016 (Α΄94) 
«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθ-
μίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 
7, της παραγράφου 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 
41 αυτού.

2. Την Α.Υ.Ο. αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016/21-07-2016 
«Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για 
την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων 
υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες 
είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την 
απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.» (Β΄ 2375), όπως ισχύει.

3. Την ανάγκη καθορισμού των όρων, των προϋποθέσε-
ων και των ελεγκτικών διαδικασιών προκειμένου να επι-
τρέπεται, στα νομίμως λειτουργούντα οξοποιεία, η ανάμι-
ξη αιθυλικής αλκοόλης με άλλη πρώτη ύλη με σκοπό την 
εν συνεχεία οξοποίησή της, ως και η ανάμιξη ξυδιού από 
αλκοόλη με ξύδια άλλων προβλεπομένων κατηγοριών.

4. Την Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β΄ 968, 
Β΄ 1238) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» όπως ισχύει.

5. Την Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-01-2013 (Β΄130 και 
Β΄372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημο-
σίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συ-
μπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό 
με τις διατάξεις της υποπαραγράφου α΄ της παρ. 3 του 
άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

6. Την αριθμ. 1 πράξη της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) του 
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού 
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων 
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του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις δι-
ατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 
του ν. 4389/2016, με την 39/3/30-11-2017 απόφαση του 
Συμβουλίου Διοίκησης της A.A.Δ.Ε. «Ανανέωση της θητεί-
ας του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.» (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20-12-2017)
και με την 5294 ΕΞ 2020/17-01-2020 απόφαση Υπουρ-
γού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27/17-01-2020).

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός-Ορισμοί-Αρμόδιες Αρχές

1. α) Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋπο-
θέσεις, οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες για την ανάμιξη 
στα νομίμως λειτουργούντα οξοποιεία της περίπτωσης 
(ί) της παραγράφου 2(α) του άρθρου 2 της Α.Υ.Ο. αριθμ. 
ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/21-07-2016, της αιθυλικής 
αλκοόλης με άλλη πρώτη ύλη για την εν συνεχεία οξο-
ποίησή της, ως και την ανάμιξη ξυδιού από αλκοόλη με 
ξύδια των υπολοίπων κατηγοριών,

β) Όπου, στην παρούσα απόφαση, αναφέρονται οι 
όροι:

αα) «αιθυλική αλκοόλη» νοείται η αιθυλική αλκοόλη 
όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο 1(δ) της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν. 4303/2014, προ-
κειμένου για την παραγωγή ξυδιού από αλκοόλη από 
τα οξοποιεία.

ββ) «άλλη(ες) πρώτη(ες) ύλη(ες)» νοούνται οι πρώτες 
ύλες παραγωγής ξυδιού όπως αυτές ορίζονται στην 
υποπαράγραφο 1 της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου 
του ν. 4303/2014, προκειμένου για την παραγωγή ξυ-
διού από αλκοόλη από τα οξοποιεία, εξαιρουμένης της 
αιθυλικής αλκοόλης. Οι εν λόγω πρώτες ύλες θα πρέ-
πει, σε κάθε περίπτωση, να έχουν υποστεί αλκοολική 
ζύμωση.

γγ) «ξύδια των υπολοίπων κατηγοριών» νοούνται τα 
προϊόντα που ορίζονται στην υποπαράγραφο 2 της πα-
ραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν. 4303/2014, εξαι-
ρουμένων του ξυδιού από αλκοόλη και του βαλσαμικού 
ξυδιού

2. Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή της παρούσας 
απόφασης είναι οι Υπηρεσίες Ελέγχου όπως αυτές καθο-
ρίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 
της Α.Υ.Ο. αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/21-07-2016.

Άρθρο 2
Όροι και προϋποθέσεις για τις αναμίξεις

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας από-
φασης απαιτείται η τήρηση, από τους ενδιαφερόμενους 
οξοποιούς, των όρων, προϋποθέσεων, διατυπώσεων και 
διαδικασιών που προβλέπονται στις σχετικές, κατά πε-
ρίπτωση, διατάξεις του άρθρου έκτου του ν. 4303/2014, 
όπως ισχύει.

2. Προϋπόθεση για την ανάμιξη της αιθυλικής αλκο-
όλης με άλλες πρώτες ύλες, προς οξοποίηση, είναι i) η 
τήρηση, από τον ενδιαφερόμενο οξοποιό, σε ότι αφο-

ρά την αιθυλική αλκοόλη, των διαδικασιών που προ-
βλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 3, 4, ως και των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 5, της Α.Υ.Ο. αριθμ. 
ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016/21-07-2016, και ιδίως η προς 
ανάμιξη αιθυλική αλκοόλη να είναι μετουσιωμένη και 
αραιωμένη μέχρις αλκοολικού τίτλου 15% vol., σύμ-
φωνα με τις εν λόγω διατάξεις και ii) σε ότι αφορά τις 
άλλες πρώτες ύλες που πρόκειται να αναμιχθούν με 
την αιθυλική αλκοόλη προς οξοποίηση, θα πρέπει απα-
ραιτήτως να έχουν τηρηθεί, από τον ενδιαφερόμενο 
οξοποιό, οι διατυπώσεις και διαδικασίες που προβλέπο-
νται στις, κατά περίπτωση, ισχύουσες διατάξεις των άρ-
θρων 7 και 8 της Α.Υ.Ο. αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/
21-07-2016, όπως ισχύει.

3. Για την ανάμιξη ξυδιού από αλκοόλη με ξύδι ή ξύδια 
των υπολοίπων κατηγοριών απαιτείται η τήρηση, από 
τους ενδιαφερόμενους οξοποιούς, κατά την παραγω-
γή των εν λόγω ξυδιών, των σχετικών, κατά περίπτωση, 
διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στην 
Α.Υ.Ο. αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/21-07-2016, όπως 
ισχύει.

Άρθρο 3
Διαδικασία ανάμιξης αιθυλικής αλκοόλης
με άλλες πρώτες ύλες οξοποίησης

1. Προκειμένου για την ανάμιξη της αιθυλικής αλ-
κοόλης με άλλες πρώτες ύλες, προς οξοποίηση, ο 
ενδιαφερόμενος οξοποιός ενημερώνει υποχρεωτικά 
τις Υπηρεσίες Ελέγχου τουλάχιστον δύο εργάσιμες 
ημέρες πριν από τη διενέργεια της ανάμιξης, υποβάλ-
λοντας σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρονται οι 
προς ανάμιξη πρώτες ύλες οξοποίησης και τα ποσο-
στά αυτών.

Οι Υπηρεσίες Ελέγχου, σε περίπτωση κατά την οποία 
κρίνουν ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενοι, από 
την ισχύουσα νομοθεσία, όροι και διαδικασίες για την 
παραλαβή και κατεργασία, στο οξοποιείο, της αιθυλικής 
αλκοόλης ή των άλλων πρώτων υλών προς οξοποίη-
ση, ενημερώνουν σχετικά τον ενδιαφερόμενο οξοποιό 
για την άμεση συμμόρφωση αυτού σύμφωνα με την 
ισχύουσα νομοθεσία, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης αυτού, εκτός της επιβολής των προβλεπόμενων 
κυρώσεων της σχετικής νομοθεσίας, δεν επιτρέπουν την 
ανάμιξη της αιθυλικής αλκοόλης με άλλες πρώτες ύλες 
οξοποίησης.

2. α) Η διαδικασία της ανάμιξης της μετουσιωμένης 
και αραιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με άλλες πρώτες 
ύλες, προς οξοποίηση, πραγματοποιείται, αποκλειστικά 
και μόνο στο δικαιούμενο οξοποιείο, παρουσία χημικού 
υπαλλήλου της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.

β) Ο αρμόδιος χημικός υπάλληλος της Χημικής Υπη-
ρεσίας Ελέγχου δύναται, κατά την κρίση του, να λάβει 
δείγματα της, προς ανάμιξη, μετουσιωμένης και αραι-
ωμένης αιθυλικής αλκοόλης, ως και των άλλων πρώτων 
υλών οξοποίησης, με σκοπό την επαλήθευση του αλκο-
ολικού τίτλου και των λοιπών παραμέτρων των εν λόγω 
προϊόντων.

γ) Η κατά τα ανωτέρω ανάμιξη διενεργείται εντός 
των εγκεκριμένων και ογκομετρημένων, σύμφωνα με 



 

 

 
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2907Τεύχος B’ 309/06.02.2020

τις διατάξεις της παραγράφου 1(β) του άρθρου 5 της 
Α.Υ.Ο. αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/21-07-2016, 
δεξαμενών αποθήκευσης της, μετουσιωμένης και 
αραιωμένης, αιθυλικής αλκοόλης ή σε άλλη ογκομε-
τρημένη δεξαμενή αποθήκευσης του οξοποιείου στην 
περίπτωση όμως αυτή κατόπιν έγκρισης της Χημικής 
Υπηρεσίας Ελέγχου.

δ) Το ποσοστό των χρησιμοποιούμενων, κατά την ανά-
μιξη, άλλων πρώτων υλών οξοποίησης δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο του 10% κατ΄ όγκον και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το 40% κατ΄ όγκον στο τελικό προϊόν ανάμι-
ξης, που προορίζεται προς οξοποίηση.

ε) Μετά την ολοκλήρωση της ανάμιξης και την ομογε-
νοποίηση του προϊόντος ανάμιξης, διενεργείται από τον 
αρμόδιο χημικό υπάλληλο δειγματοληψία του τελικού 
προϊόντος ανάμιξης με σκοπό τον προσδιορισμό του 
αλκοολικού τίτλου αυτού και εφ΄ όσον κριθεί απαραίτητο 
και άλλων παραμέτρων.

στ) Μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω διαδι-
κασίας, το προϊόν ανάμιξης μπορεί να μεταφέρεται σε άλλη 
δεξαμενή του οξοποιείου, πριν από την οξοποίησή του.

3. Για τη διενεργηθείσα, κατά τα ανωτέρω, ανάμιξη και 
δειγματοληψία συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εις τρι-
πλούν, το οποίο υπογράφεται από τον χημικό υπάλληλο 
της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, ο οποίος παρέστη στη 
διαδικασία της ανάμιξης και της δειγματοληψίας, καθώς 
και από τον υπεύθυνο του οξοποιείου ή τον νόμιμο αντι-
πρόσωπο του. Από τα εν λόγω πρωτόκολλα ανάμιξης και 
δειγματοληψίας, δύο αντίτυπα παραλαμβάνει ο αρμό-
διος χημικός υπάλληλος τα οποία, μαζί με τα ληφθέντα 
δείγματα, υποβάλλει στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και 
το άλλο αντίτυπο παραδίδεται στον υπεύθυνο της οξο-
ποιίας και φυλάσσεται στο οξοποιείο.

4. Η περαιτέρω κατεργασία και οξοποίηση του τελικού 
προϊόντος ανάμιξης της αιθυλικής αλκοόλης με άλλες 
πρώτες ύλες οξοποίησης λαμβάνει χώρα σύμφωνα με 
τις διαδικασίες που προβλέπονται στις διατάξεις της πε-
ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της ΑΥ.Ο. 
αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/21-07-2016, όπως ισχύει.

5. Το προϊόν της ανάμιξης της αιθυλικής αλκοόλης με 
άλλη πρώτη ύλη, προς οξοποίηση, καταχωρείται, ιδιαιτέ-
ρως, στο βιβλίο των οξοποιών και στις μηνιαίες δηλώσεις 
που υποβάλλουν τα οξοποιεία προς τη Χημική Υπηρεσία 
Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της 
ΑΥ.Ο. αριθμ. ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/21-07-2016, ως 
εξής:

α) Με βάση το συνταχθέν πρωτόκολλο ανάμιξης και 
δειγματοληψίας, στο ιδιαίτερο βιβλίο κατεργασίας αιθυ-
λικής αλκοόλης που τηρείται στο οξοποιείο σύμφωνα 
με την παράγραφο 1(β) του άρθρου 10 της ΑΥ.Ο. αριθμ. 
ΔΕΦΚΦ 1111872ΕΞ2016/21-07-2016, μετά την ανάμιξη 
ξεχρεώνεται η ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης που 
αναμίχθηκε με άλλη πρώτη ύλη οξοποίησης προκειμέ-
νου για την παρασκευή «προϊόντος ανάμιξης αιθυλικής 
αλκοόλης με (αναγράφεται η ονομασία της άλλης πρώ-
της ύλης που χρησιμοποιήθηκε για την ανάμιξη)», το 
οποίο θα χρεώνεται σε ιδιαίτερη μερίδα στο εν λόγω 
βιβλίο, με βάση το συνταχθέν πρωτόκολλο ανάμιξης. 
Το ξύδι που προκύπτει από την οξοποίηση του προϊ-

όντος ανάμιξης αιθυλικής αλκοόλης με άλλη πρώτη 
ύλη, καταγράφεται ιδιαιτέρως στο εν λόγω βιβλίο των 
οξοποιείων ως «ξύδι από αλκοόλη και (αναγράφεται η 
ονομασία της άλλης πρώτης ύλης που χρησιμοποιήθηκε 
για την ανάμιξη)», ενώ σε περίπτωση χρησιμοποίησης 
περισσότερων της μίας άλλων πρώτων υλών οξοποίη-
σης, οι εν λόγω πρώτες ύλες αναγράφονται κατά σειρά 
φθίνουσας συμμετοχής στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1(α) της παραγράφου 
6 του άρθρου έκτου του ν. 4303/2014.

β) Στο βιβλίο του οξοποιείου που τηρείται σύμφω-
να με τις γενικές διατάξεις της νομοθεσίας περί όξους 
(ν. 4303/2014, άρθρο έκτο, παρ. 5, υποπαράγραφος 1), 
θα ξεχρεώνεται η ποσότητα της άλλης πρώτης ύλης που 
αναμίχθηκε με την αιθυλική αλκοόλη, προκειμένου για 
την παρασκευή «προϊόντος ανάμιξης αιθυλικής αλκοό-
λης με (αναγράφεται η ονομασία της άλλης πρώτης ύλης 
που χρησιμοποιήθηκε για την ανάμιξη)».

γ) Οι κατά τα ανωτέρω καταγραφές θα πρέπει να εμ-
φανίζονται, αντίστοιχα, στις μηνιαίες δηλώσεις που υπο-
βάλλει το οξοποιείο προς τη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.

6. Οι Υπηρεσίες Ελέγχου διενεργούν κατά την κρίση 
τους και έκτακτους ελέγχους για τη διαπίστωση της συμ-
μόρφωσης των οξοποιείων με τις ανωτέρω διαδικασίες.

Άρθρο 4
Ανάμιξη ξυδιού από αλκοόλη με ξύδια 
των υπολοίπων κατηγοριών στα οξοποιεία

1. Προκειμένου για την ανάμιξη ξυδιού από αλκοόλη 
με ξύδι ή ξύδια των υπολοίπων κατηγοριών, ο ενδια-
φερόμενος οξοποιός ενημερώνει τη Χημική Υπηρεσία 
Ελέγχου τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη δι-
ενέργεια της ανάμιξης, ενώ κατά τη διαδικασία ανάμιξης 
μπορεί να παρίσταται, εφ΄ όσον αυτό κριθεί απαραίτητο 
από τη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, χημικός υπάλληλος 
αυτής.

2. Η ανάμιξη ξυδιού από αλκοόλη με ξύδι ή ξύδια των 
υπολοίπων κατηγοριών καταγράφεται, σε ιδιαίτερη με-
ρίδα, στο τηρούμενο βιβλίο των οξοποιείων ως και τις 
μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλει το οξοποιείο προς τη 
Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.

Το ξύδι που προκύπτει από την ανάμιξη ξυδιού από 
αλκοόλη με ξύδι ή ξύδια των υπολοίπων κατηγοριών 
καταγράφεται, σε ιδιαίτερη μερίδα, στο βιβλίο των οξο-
ποιείων, ως και στις υποβαλλόμενες, από αυτά, μηνιαίες 
δηλώσεις προς τη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, ως «ξύδι 
από αλκοόλη και (αναγράφονται οι ονομασίες των άλλων 
πρώτων υλών που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή 
των ξυδιών άλλων κατηγοριών)», πάντοτε κατά σειρά 
φθίνουσας συμμετοχής στο τελικό προϊόν, σύμφωνα με 
τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1(α) της παραγράφου 
6 του άρθρου έκτου του ν. 4303/2014.

Άρθρο 5
Κυρώσεις για παραβάσεις

Με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του 
ν. 2960/2001 και του ν. 2969/2001, η μη τήρηση των δι-
ατάξεων της παρούσας απόφασης αποτελεί παράβαση η 
οποία τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερί-
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πτωσης (γγ΄) της περίπτωσης (α) της υποπαραγράφου 5 
της παραγράφου 10 του άρθρου έκτου του ν. 4303/2014.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο-
σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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