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 Εκχώρηση αρμοδιότητας ανάθεσης ενεργειών Εθνικής 

Τεχνικής Βοήθειας − Στήριξης, στο Ελεγκτικό Συνέ−
δριο, εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Δικαι−
οσύνης. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Το π.δ. 63/2005 Κωδικοποίηση του ν. «Κυβέρνηση 

και Κυβερνητικά Όργανα».
2. Το π.δ. 81/21.3.2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) περί συγχώ−

νευσης των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονο−
μικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Το π.δ. 36/2000 (ΦΕΚ 29Α/17.2.2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τα π.δ. 189/2004 (ΦΕΚ 167Α/2.9.2004), 
π.δ. 121/2005 (ΦΕΚ 177Α/4.7.2005) και π.δ. 79/2006 (ΦΕΚ 
81Α/29.3.2006).

4. Το π.δ. 774/1980 (ΦΕΚ 189Α/22.8.1980) Περί κωδικο−
ποιήσεως εις ενιαίο κείμενο των περί Ελεγκτικού Συνε−
δρίου ισχυουσών διατάξεων υπό τον τίτλο «Οργανισμός 
Ελεγκτικού Συνεδρίου».

5. Τον ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251Α/14.11.2000) «Διαχείριση, 
Παρακολούθηση, Ελεγχος Κοινοτικού Πλαισίου Στήρι−
ξης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266Α/20.11.2003) «Κανόνες τιμολόγη−
σης, ρυθμίσεις Φ.Π.Α, ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλ−
λες διατάξεις», και το άρθρο 54 του ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 
210Α/2.11.2004).

6. Το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση ενεργειών τεχνικής βοή−
θειας−στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων 
(ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002)
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7. Την υπ’ αριθμ. 41637/ΔΙΟΕ 769 κοινή υπουργική από−
φαση «Σύσταση Ειδικής Γραμματείας για την Κοινωνία 
της Πληροφορίας και Ειδικής Υπηρεσίας «Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Κοινωνία 
της Πληροφορίας» (ΦΕΚ 1502Β/8.12.2000), όπως τροπο−
ποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3492/2006 (ΦΕΚ 
210/Α/5.10.2006) για τη μετονομασία της Ειδικής Γραμ−
ματείας για την Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική 
Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού.

9. Τις διατάξεις της παρ. 1 (περ.γ) του άρθρου 5 του 
ν.3614/2007 (ΦΕΚ 267 A/3.12.2007) για τη μετονομασία 
της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Κοινωνία της Πληροφορίας σε Ειδική 
Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ψηφιακή Σύγκλιση.

10. Την υπ’ αριθμ. 16421/340/5.4.2004 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οι−
κονομικών για τον διορισμό του Ειδικού Γραμματέα (αρ. 
ΦΕΚ 101Γ/6.4.2004).

11. Την υπ’ αριθμ. Ε (2001) 551/14.3.2001 απόφαση της 
Ε.Ε. για την έγκριση του ΕΠ «ΚτΠ» το οποίο εντάσσεται 
στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις κοινοτικές διαρ−
θρωτικές παρεμβάσεις στις περιφέρειες που υπάγονται 
στο στόχο αρθ. 1 στην Ελλάδα (2000/GR/16/1/PO/023), 
όπως ισχύει σήμερα.

12. Το Συμπλήρωμα Προγραμματισμού όπως αυτό 
εγκρίθηκε μετά από γραπτή διαδικασία λήψης απόφα−
σης με την υπ’ αριθμ. 2178/10.12.2007.

13. Την υπ’ αριθμ. 1466/Ε.Υ.Σ. 105/17.1.2002 απόφαση περί 
καθορισμού των στοιχείων του ετήσιου προγράμματος 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας−στήριξης σύμφωνα με το 
άρθρο 12 παρ.3 του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 78/Β/29.1.2002).

14. Τον υπ’ αριθμ. 953/14.3.2002 Οδηγό Διαδικασιών 
και Επιλέξιμων Ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας Στήριξης 
ΚΠΣ 2000−2006, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, 
όπως ισχύει, και την υπ’ αριθμ. 60630/ΕΥΣ 5671/16.9.2003 
εγκύκλιο του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών για την 
εξειδίκευση της εφαρμογής του π.δ. 4/2002.

15. Την υπ’ αριθμ. 21542/ΕΥΣΑΑΠ1223/14.5.2008 απόφαση 
του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών έγκρισης 
του ετήσιου προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας της ΕΥΔ 
ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» για το έτος 2008.

16. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη.

17. Το υπ’ αριθμ. 1747/11.1.2008 αίτημα του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, εποπτευόμενου φορέα του Υπ. Δικαιοσύνης, 
για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων ενεργειών Εθνικής 
Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων 
του Ε.Π. ΚτΠ.

18. Την ανάγκη ομαλής εκτέλεσης του Ετήσιου Προ−
γράμματος Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης, αποφασίζου−
με:

Εκχωρούμε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, την αρμοδιό−
τητα ανάθεσης ενεργειών Εθνικής Τεχνικής Βοήθει−
ας−Στήριξης, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου Ετήσιου 
Προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας−Στήριξης του Ε.Π. 
«ΚτΠ» για το έτος 2008, συνολικού ποσού τριακοσίων 
χιλιάδων οκτακοσίων δύο ευρώ και εβδομήντα έξι λε−
πτών (300.802,76 €).

Η κατανομή του ως άνω ποσού ανά κατηγορία επιλέ−
ξιμης ενέργειας του Υποπρογράμματος Β της Τεχνικής 

Βοήθειας του Ε.Π Κ.τ.Π θα οριστεί με απόφαση του 
Ειδικού Γραμματέα Ψηφιακού Σχεδιασμού και οιαδή−
ποτε ανακατανομή μεταξύ των κατηγοριών θα γίνεται 
κατόπιν σχετικής έγκρισής του.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
προβαίνει στην εκτέλεση των ενεργειών Τεχνικής Βοή−
θειας − Στήριξης, σύμφωνα με το π.δ. 4/2002 «Εκτέλεση 
ενεργειών τεχνικής βοήθειας − στήριξης και διαχείριση 
των αντίστοιχων πόρων» (ΦΕΚ 3/Α/14.1.2002).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 12 Αυγούστου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ

F
    Αριθμ. Φ2− 1750 (2)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση 

κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για 
προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των 
Οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τρο−
ποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ. 

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις παραγράφους 1α, 1η και 3 του άρθρου 2 του 

ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 
34/Α/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού EURATOM» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/21.5.1984) και τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 1338/1983 όπως αντι−
καταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
ν. 1892/1990 (Α΄ 101)

2. Την υπ’ αριθμ. Δ15/Α/Φ19/19955/2007, κοινή απόφαση 
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Σ. 
Καλαφάτη και Γ. Βλάχο» (Φ.Ε.Κ. 1982/Β/9.10.2007).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσί−
ας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α1998) 
και το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό τη συμμόρ−
φωση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. 2007/45/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5.9.2007, η οποία 
έχει δημοσιευθεί στην ελληνική γλώσσα στην Επίσημη 
Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21.9.2007 
(L 247, σελ. 17) «Για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις 
ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊό−
ντα, για την κατάργηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 
75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου».
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Άρθρο 2
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

1. Η παρούσα απόφαση θεσπίζει κανόνες σχετικά με 
τις ονομαστικές ποσότητες για προϊόντα που τοποθε−
τούνται σε προσυσκευασίες. Εφαρμόζεται στα προσυ−
σκευασμένα προϊόντα και τις προσυσκευασίες, κατά 
τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του π.δ. 16/19.12.1982 (Φ.Ε.Κ. 
2/Α/5.1.1982).

2. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στα προϊόντα 
που απαριθμούνται στο άρθρο 10 αυτής και τα οποία 
πωλούνται σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών για 
κατανάλωση εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 3
Ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 4 και 5 της παρού−
σας, δεν επιτρέπεται να προβάλλεται άρνηση, απαγό−
ρευση ή περιορισμός στη διάθεση προσυσκευασμένων 
προϊόντων στην αγορά, για λόγους σχετικούς με τις 
ονομαστικές ποσότητες της συσκευασίας.

2. Οι υποχρεωτικές ονομαστικές ποσότητες ξηρών 
ζυμαρικών μπορούν να συνεχίσουν να υφίστανται έως 
τις 11.10.2012.

Άρθρο 4
Διάθεση στην αγορά και ελεύθερη κυκλοφορία

ορισμένων προϊόντων

1. Όταν οι οίνοι και τα αλκοολούχα ποτά τοποθετού−
νται σε προσυσκευασίες, των οποίων οι όγκοι, ανά είδος 
ποτού, εμπίπτουν στα διαστήματα ποσοτήτων που ανα−
φέρονται στον Πίνακα 1 του άρθρου 10 της παρούσας, 
τότε επιτρέπεται να διατίθενται στην αγορά μόνο εάν 
είναι προσυσκευασμένα στις ονομαστικές ποσότητες 
(εκφρασμένες σε μονάδες όγκου) που αναγράφονται 
στον εν λόγω Πίνακα. 

2. Προσυσκευασίες οίνων και αλκοολούχων ποτών, το 
ονομαστικό περιεχόμενο των οποίων βρίσκεται εκτός 
των ανωτέρω διαστημάτων, δεν υπόκεινται σε περιο−
ρισμούς ως προς τις ονομαστικές ποσότητες του πε−
ριεχομένου τους.

Άρθρο 5
Συσκευές αερολυμάτων

1. Στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) πρέπει υπο−
χρεωτικά να αναγράφεται: α) Ο ονομαστικός όγκος του 
περιεχομένου τους.

β) Η ονομαστική συνολική χωρητικότητα του περιέκτη, 
κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση 
με τον ονομαστικό όγκο του περιεχομένου τους.

2. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 5, στοιχείου ε) της υπ’ 
αριθμ. Β.20683/2134/17.11.1987 κοινή υπουργική απόφαση 
«Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 75/324/ΕΟΚ» (Φ.Ε.Κ. 634/Β/28.11.1987), τα 

προϊόντα που πωλούνται σε συσκευές αερολυμάτων δε 
χρειάζεται να φέρουν ένδειξη του ονομαστικού βάρους 
του περιεχομένου τους.

Άρθρο 6
Πολλαπλές συσκευασίες και προσυσκευασίες 
αποτελούμενες από ανεξάρτητες συσκευασίες 

που δεν προορίζονται να πωληθούν ανεξάρτητα

Για τους σκοπούς του άρθρου 4 της παρούσας:
1. Οταν δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες προσυσκευα−

σίες συνιστούν πολλαπλή συσκευασία, οι υποχρεωτικές 
ονομαστικές ποσότητες ισχύουν για κάθε ανεξάρτητη 
προσυσκευασία.

2. Εφόσον η προσυσκευασία αποτελείται από δύο 
ή περισσότερες ανεξάρτητες συσκευασίες, οι οποίες 
δεν προορίζονται να πωληθούν ανεξάρτητα, οι υπο−
χρεωτικές ονομαστικές ποσότητες εφαρμόζονται στην 
προσυσκευασία.

Άρθρο 7 
Παραβάσεις

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται κατά τις δι−
ατάξεις του ισχύοντα Αγορανομικού Κώδικα και τιμω−
ρούνται με τις ποινές που προβλέπονται από το άρθρο 
30 αυτού.

Άρθρο 8
 Καταργήσεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργού−
νται:

1. Η υπ’ αριθμ. ΦΙ−6909/18.12.1985 (Φ.Ε.Κ. 784/Β/31.12.1985)  
κοινή υπουργική απόφαση «Προσυσκευασία κατ’ όγκο 
ορισμένων προσυσκευασμένων προϊόντων» όπως ισχύει, 
καθώς και

2. Η υπ’ αριθμ. Φ−968/9.2.1989 (Φ.Ε.Κ. 115/Β/20.2.1989) 
κοινή υπουργική απόφαση «Σειρές ονομαστικού περιε−
χομένου προσυσκευασιών».

Άρθρο 9
Τροποποιήσεις

Στο άρθρο 1, παράγραφος 2 του π.δ. 16/19.12.1982 (Φ.Ε.Κ. 
2/Α/5.1.1982), η φράση: «εκτός από εκείνα που καθορίζο−
νται από το π.δ. 1051/1981 (Α΄ 256) «περί προσυσκευασίας 
κατ’ όγκον μερικών προσυσκευασμένων υγρών κ.τ.λ.», 
διαγράφεται.

Άρθρο 10
Σειρές υποχρεωτικών ονομαστικών ποσοτήτων για τα 

περιεχόμενα των προσυσκευασιών

Προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της το Παράρτημα της οδηγίας 
2007/45/ΕΚ, το οποίο έχει ως ακολούθως:
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Πίνακας 1 − Προϊόντα πωλούμενα με τον όγκο (ποσότητα σε ml)

Μη αφρώδης οίνος Για το διάστημα από 100 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 8 ονομαστικές 
ποσότητες: 100−187−250−375−500−750−1000−1500

Vin jaune Για το διάστημα από 100 ml έως 1500 ml, επιτρέπεται μόνον η εξής 1 ονομαστική 
ποσότητα: 620

Αφρώδης οίνος Για το διάστημα από 125 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 5 ονομαστικές 
ποσότητες: 125−200−375−750−1500

Οίνος λικέρ Για το διάστημα από 100 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 7 ονομαστικές 
ποσότητες: 100−200−375−500−750−1000−1500

Αρωματισμένος οίνος Για το διάστημα από 100 ml έως 1500 ml, επιτρέπονται μόνο οι εξής 7 ονομαστικές 
ποσότητες: 100−200−375−500−750−1000−1500

Αλκοολούχα ποτά Για το διάστημα από 100 ml έως 2000ml, επιτρέπονται μόνον οι εξής 9 ονομαστικές 
ποσότητες. 100−200−350−500−700−1000−1500−1750−2000

’Πίνακας 2 − Ορισμοί των προϊόντων

Μη αφρώδης οίνος Οίνος κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2, 15 και 16 του Παραρτήματος IV του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την 
κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς [1]: (κωδικός ΣΟ: ex 2204)

Vin jaune Οίνοι vqprd: «Côtes du Jura», «Arbois», «L’Etoile» και «Château−Chalon» σε φιάλες, 
όπως ορίζει το σημείο 3 του παραρτήματος Ι του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 753/2002 
της Επιτροπής [2] (κωδικός ΣΟ: ex 2204).

Αφρώδης οίνος Οίνος κατά την έννοια των παραγράφων 4 έως και 9 του Παραρτήματος IV του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008 (κωδικός 
ΣΟ: 2204 10)

Οίνος λικέρ Οίνος κατά την έννοια της παραγράφου 3 του Παραρτήματος IV του κανονισμού 
(ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008 (κωδικοί ΣΟ: 2204 21 
— 2204 29)

Αρωματισμένος οίνος Αρωματισμένος οίνος κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/1991 του Συμβουλίου [3] (κωδικός ΣΟ: 2205)

Αλκοολούχα ποτά Αλκοολούχα ποτά, κατά την έννοια του άρθρου 2 του κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 
110/2008 του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15.1.2008[4] (Κωδικός 
ΣΟ: 2208)

[1] ΕΕ L 148 της 6.6.2008, σ. 1
[2] ΕΕ L 118 της 4.5.2002, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
[3] ΕΕ L 149 της 14.6.1991, σ. 1. Κανονισμός όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα
[4] ΕΕ L 39 της 13.2.2008, σ. 16

Άρθρο 11 
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 11η Απριλίου 2009.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 7 Αυγούστου 2008
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