
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ    Αρ. Φύλλου 100
31 Ιανουαρίου 2006

1173

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων 
Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστι−
κά και αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν 
σε επαφή με τρόφιμα», σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2004/1/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ..  ............ 1

Τροποποίηση του άρθρου 24α του Κώδικα Τροφίμων 
Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Μεμβρά−
νη από αναγεννημένη κυτταρίνη που προορίζεται 
να έλθει σε επαφή με τα τρόφιμα», σε εναρμόνι−
ση προς την Οδηγία 2004/14/ΕΚ της Επιτροπής 
της Ε.Κ..  ................................................................................................. 2

Εναρμόνιση της εθνικής Νομοθεσίας προς την Οδη−
γία 2005/4/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ. «για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2001/22/ΕΚ για την 
καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθό−
δων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των συ−
γκεντρώσεων μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου 
και 3−MCPD στα τρόφιμα.  ..................................................... 3

Εναρμόνιση της εθνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 
2005/10/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ. «για την τροπο−
ποίηση της Οδηγίας 2001/22/ΕΚ για την καθιέρω−
ση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης 
για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιεκτικο−
τήτων βενζο(a)πυρενίου στα τρόφιμα. ......................... 4

Εναρμόνιση της εθνικής Νομοθεσίας προς την Οδη−
γία 2005/5/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ. «για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 2002/26/ΕΚ για την 
καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθό−
δων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των μέ−
γιστων περιεκτικοτήτων ωχρατοξίνης Α σε ορι−
σμένα τρόφιμα».  ............................................................................ 5

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 265/2002 απόφασης 
Α.Χ.Σ. (Φ.Ε.Κ. 1214/Β/19.9.2002) «για την ταξινόμηση, 
συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων 
παρασκευασμάτων», σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και την Οδηγία 2001/60/ΕΚ 
της Επιτροπής της Ε.Κ..  .......................................................... 6

Συμπλήρωση του Παραρτήματος 4 του άρθρου 11 
του Κώδικα Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων 
Κοινής Χρήσης σχετικά με την επισήμανση ορι−
σμένων τροφίμων που περιέχουν γλυκυρριζικό 
οξύ και το μετ’ αμμωνίου άλας του, σε εναρμόνι−
ση προς την Οδηγία 2004/77/ΕΚ της Επιτροπής 
της Ε.Κ..  ................................................................................................. 7 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 330 (1)
Τροποποίηση του άρθρου 26 του Κώδικα Τροφίμων Πο−

τών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης «Πλαστικά και 
αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή 
με τρόφιμα», σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2004/1/
ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 1793/7.7.2005 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του 

ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 
34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990).

3) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/
1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χη−
μείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 
211/Α/11.10.1995).

4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών 
του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

5) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

6) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).



εκτός εάν δεν είναι δυνατόν, π.χ. στην περίπτωση που 
έχει ληφθεί για δειγματοληψία μία μόνο φιάλη.

Ο ελάχιστος αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων που 
πρέπει να λαμβάνονται από την παρτίδα πρέπει να 
είναι αυτός που αναφέρεται στον πίνακα 4. Ο καθο−
ρισμένος αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων εξαρτάται 
από τη συνήθη μορφή με την οποία τα συγκεκριμένα 
προϊόντα κυκλοφορούν στο εμπόριο. Στην περίπτωση 
χύδην υγρών προϊόντων η παρτίδα πρέπει να αναμει−
γνύεται, κατά το δυνατόν και εφόσον δεν επηρεάζεται 
η ποιότητα του προϊόντος, είτε με χειρωνακτικά είτε 
με μηχανικά μέσα αμέσως πριν από τη δειγματοληψία. 
Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχει 
ομοιογενής κατανομή ωχρατοξίνης Α σε μια δεδομένη 
παρτίδα. Αρκεί επομένως να λαμβάνονται τρία στοιχει−
ώδη δείγματα από μια παρτίδα για το σχηματισμό του 
συνολικού δείγματος.

Τα στοιχειώδη δείγματα, τα οποία συχνά ενδέχεται να 
είναι μια φιάλη ή ένα πακέτο, πρέπει να έχουν παρόμοιο 
βάρος. Το βάρος ενός στοιχειώδους δείγματος πρέπει 
να είναι τουλάχιστον 100 gr και να προκύπτει συνολι−
κό δείγμα τουλάχιστον 1 kg περίπου. Κάθε παρέκκλιση 
από τη διαδικασία αυτή πρέπει να καταγράφεται στα 
πρακτικά που προβλέπονται στο σημείο 3.8.

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Ελάχιστος αριθμός στοιχειωδών δειγμάτων

που πρέπει να λαμβάνονται από την παρτίδα

Μορφή κυκλο−
φορίας στο 

εμπόριο

Όγκος της παρ−
τίδας (σε λίτρα)

Ελάχιστος αριθ−
μός στοιχειω−
δών δειγμάτων 
που πρέπει να 
λαμβάνονται

Χύμα (χυμός 
σταφυλιού, 

κρασί)
… 3

Φιάλες/πακέτα 
χυμού σταφυ−

λιού
≤ 50 3

Φιάλες/πακέτα 
χυμού σταφυ−

λιού
50 έως 500 5

Φιάλες/πακέτα 
χυμού σταφυ−

λιού
> 500 10

Φιάλες/πακέτα 
κρασιού ≤ 50 1

Φιάλες/πακέτα 
κρασιού 50 έως 500 2

Φιάλες/πακέτα 
κρασιού > 500 3»

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ
Τα μέλη: Ι. Χροναίος, Κ. Μανωλής, Β. Κασελούρη−Ρη−

γοπούλου, Κ. Σταφυλάκης, Ε. Παλλαρή, Δ. Τσίχλης, Ι. Γα−
γλίας, Β. Τσουκαλάς.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ

F

Αριθμ. 270 (6)
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 265/2002 απόφασης Α.Χ.Σ. 

(Φ.Ε.Κ. 1214/Β/19.9.2002) «για την ταξινόμηση, συσκευα−
σία και επισήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων», 
σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την 
Οδηγία 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 499/10.6.2005 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2 και 3) του 

ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 
34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990).

3) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/
1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χη−
μείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 
211/Α/11.10.1995).

4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α/1929).

5) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

6) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

7) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

8) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄).

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός 
ότι από την παρούσα απόφαση δε προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΦΕΚ 100 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1189



1190 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

10) Η υπ’ αριθμ. 378/2004 γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους.

11) Η υπ’ αριθμ. 378/1998 απόφαση των Υπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «επικίνδυνες ου−
σίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών 
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 
67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (Φ.Ε.Κ. 
705/Β/20.9.1994), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 270/2005 απόφαση του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 12.10.2005 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 265/2002 
απόφασης ΑΧΣ, με σκοπό τον καθορισμό των όρων 
διεξαγωγής επιθεωρήσεων, ελέγχου δειγμάτων και επι−
βολής διοικητικών κυρώσεων, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η συμπλήρωση 

της Απόφ. ΑΧΣ υπ’ αριθμ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄), «για την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων 
παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 
1999/45/Ε.Κ. (ΕΕ L 200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 
2001/60/Ε.Κ. (ΕΕ L 226 της 22.8.2001) της Επιτροπής της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας», όσον αφορά τη διεξαγωγή 
επιθεωρήσεων, τον έλεγχο δειγμάτων και την επιβολή 
διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες της ισχύουσας 
νομοθεσίας, με στόχο την ορθή εφαρμογή του Κοινο−
τικού Δικαίου.

Άρθρο 2
Μετά το άρθρο 20 της απόφ. Α.Χ.Σ. 265/2002, προστί−

θεται τα άρθρα 20 Α και 20Β, ως εξής: 

Άρθρο 20Α
Επιθεώρηση – Έλεγχος δειγμάτων

1. Οι υπάλληλοι (χημικοί και χημικοί μηχανικοί) του 
Γενικού Χημείου του Κράτους διενεργούν επιθεωρή−
σεις, ελέγχους και δειγματοληψίες στους χώρους πα−
ραγωγής, αποθήκευσης και εν γένει διακίνησης χημικών 
παρασκευασμάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης, με σκοπό τον έλεγχο εφαρμογής 
των διατάξεων της.

2. Οι δειγματοληψίες, εξετάσεις, κατ’ έφεση εξετάσεις 
κλπ των δειγμάτων των χημικών παρασκευασμάτων, 
που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης 
διενεργούνται κατά τρόπον ανάλογο με τις γενικές δι−
ατάξεις του Κώδικα Τροφίμων, Ποτών και Αντικειμένων 
κοινής χρήσης.

3. Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του ΓΧΚ, υπό την επο−
πτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος, 
καταρτίζουν και εκτελούν τακτικά και έκτακτα προ−
γράμματα επιθεωρήσεων για τη διαπίστωση εφαρμο−
γής των διατάξεων της παρούσας απόφασης, κατόπιν 
προηγούμενης ή μη προειδοποίησης των επιχειρήσεων 
για την επικείμενη επιθεώρηση. Επιθεωρήσεις χωρίς 
προηγούμενη προειδοποίηση της επιχείρησης διενερ−
γούνται για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας 
ή/και του περιβάλλοντος.

4. Μετά το πέρας της επιθεώρησης, οι διενεργήσα−
ντες αυτήν υπάλληλοι, συντάσσουν και υποβάλλουν 

γραπτή έκθεση, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών, στον 
προϊστάμενο της ελέγχουσας Χημικής Υπηρεσίας. Το 
πόρισμα της έκθεσης γνωστοποιείται στον υπεύθυνο 
της επιχείρησης από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας 
Χημικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση κατά την οποία 
στο πόρισμα της έκθεσης διαπιστώνονται παραβάσεις 
προς τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, τούτο 
γνωστοποιείται με συστημένο έγγραφο στον υπεύθυνο 
της επιχείρησης που παράγει, διακινεί, ανασυσκευάζει ή 
εισάγει χημικά παρασκευάσματα. Εντός 20 εργασίμων 
ημερών από την παραλαβή του, ο εγκαλούμενος έχει 
δικαίωμα να παράσχει εγγράφως στην ελέγχουσα Χη−
μική Υπηρεσία, εξηγήσεις σχετικά με τις διαπιστωθείσες 
παραβάσεις.

Εάν οι παρασχεθείσες εξηγήσεις δεν κριθούν ικανο−
ποιητικές απ’ τον προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας, 
τούτος εισηγείται την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 20Β. Oι διατάξεις του άρθρου 
8 παρ.1 επιβάλλονται από την αρμόδια επιτελική Διεύ−
θυνση του Γ.Χ.Κ. 

Στην περίπτωση εξέτασης δειγμάτων, εφόσον αυτά 
κριθούν, ότι παραβαίνουν τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης, επιβάλλονται στους υπευθύνους οι προ−
βλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 20Β. Oι 
διατάξεις του άρθρου 8 παρ.1 επιβάλλονται από την 
αρμόδια επιτελική Διεύθυνση του Γ.Χ.Κ.

Άρθρο 20Β
Διοικητικές κυρώσεις

1. Με πρόστιμο όπως περιγράφεται κατωτέρω τιμω−
ρούνται:

α) όσοι διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνα χημικά πα−
ρασκευάσματα, κατά παράβαση της παρούσας απόφα−
σης και ιδίως των άρθρων 9, 10, 11, 13 και 14, 

β) όσοι εμποδίζουν το έργο της επιθεώρησης για τη 
διαπίστωση παραβάσεων,

γ) όσοι δεν παρέχουν στην Αρμόδια Αρχή ή στις ελέγ−
χουσες Χημικές Υπηρεσίες τις απαραίτητες πληροφο−
ρίες, για τον έλεγχο και την επιθεώρηση,

δ) όσοι δεν παρέχουν στην Αρμόδια Αρχή τις απαραί−
τητες πληροφορίες που απαιτούνται από το άρθρο 8 και 
τις πληροφορίες, κατά παράβαση του άρθρου 17.

2. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 1 
επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της Χημι−
κής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους, όπου 
έγινε η δειγματοληψία ή η επιθεώρηση και εισπράττο−
νται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων 
Εσόδων.

3. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά πράξεων 
επιβολής προστίμων ορίζεται σε εξήντα ημέρες, η οποία 
αρχίζει από την επομένη της κοινοποιήσεως της προ−
σβαλλομένης πράξεως, ή άλλως αφ’ ης έλαβε πλήρη 
γνώση ο προσφεύγων, παρατεινομένη επί τριάντα ημέ−
ρες εάν αυτός μένει στην αλλοδαπή.

4. α) Tο πρόστιμο για κάθε μεμονωμένη παράβαση 
των διατάξεων των άρθρων της παραγράφου 1 στοιχείο 
α) κυμαίνεται από 300−500 Ευρώ. Τα πρόστιμα αθροί−
ζονται όταν πρόκειται για πολλαπλές παραβάσεις στο 
ίδιο προϊόν.

β) Tο πρόστιμο για παράβαση της παραγράφου 1 στοι−
χείο β) ανέρχεται σε 6000 Ευρώ.

γ) Tο πρόστιμο για παράβαση της παραγράφου 1 στοι−
χείο γ) ανέρχεται σε 4000 Ευρώ.
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δ) Tο πρόστιμο για παράβαση της παραγράφου 1 στοι−
χείο δ) ανέρχεται σε 3000 Ευρώ.»

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ
Τα μέλη: Ι. Χροναίος, Κ. Μανωλής, Β. Κασελούρη−Ρη−

γοπούλου, Κ. Σταφυλάκης, Ε. Παλλαρή, Δ. Τσίχλης, Ι. Γα−
γλίας, Β. Τσουκαλάς.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2005

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 384 (7)
Συμπλήρωση του Παραρτήματος 4 του άρθρου 11 του 

Κώδικα Τροφίμων Ποτών και Αντικειμένων Κοινής 
Χρήσης σχετικά με την επισήμανση ορισμένων τρο−
φίμων που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ και το μετ’ 
αμμωνίου άλας του, σε εναρμόνιση προς την Οδη−
γία 2004/77/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ..

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 3018533/2158/6.8.2005 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τροφίμων του Γενικού Χημείου του Κρά−
τους.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του 
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 
34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκή 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990).

3) Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/
1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χη−
μείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 
211/Α/11.10.1995).

4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/
Α/1929).

5) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

6) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

7) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

8) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔIOΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 1432 Β΄).

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι 
από την παρούσα απόφαση δε προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 384/2005 απόφαση του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 12.10.2005 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε τη συμπλήρωση του Παραρτήματος 4 
του άρθρου 11 του Κώδικα Τροφίμων σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 2004/77/ΕΚ «για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 94/54/ΕΚ σχετικά με την επισήμανση ορισμέ−
νων τροφίμων που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ και το 
μετ’ αμμωνίου άλας του» (ΕΕ L162/76 της 30.4.2004), ως 
ακολούθως:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4
Κατάλογος των τροφίμων των οποίων η επισήμανση 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει συμπληρωματικά υποχρε−
ωτική ένδειξη.

Είδος ή κατηγορία τροφίμων Ενδείξεις

Είδη ζαχαροπλαστικής ή ποτά που περιέχουν γλυκυρρι−
ζικό οξύ ή το μετά αμμωνίου άλας του λόγω προσθήκης 
της ουσίας (των ουσιών) ως τοιαύτης (ως τοιαύτων) ή 
του φυτού γλυκύρριζα Glycyrrhiza glabra, με συγκέντρω−
ση ίση με ή ανώτερη από 100 mg/kg ή 10mg/l.

Η φράση «περιέχει γλυκύρριζα» προστίθεται αμέσως 
μετά τον κατάλογο των συστατικών, εκτός εάν ο όρος 
«γλυκύρριζα» περιλαμβάνεται ήδη στον κατάλογο των 
συστατικών ή στην ονομασία υπό την οποία πωλείται 
το προϊόν. Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστατικών, 
η ένδειξη τοποθετείται δίπλα στην ονομασία με την 
οποία πωλείται το προϊόν.

Είδη ζαχαροπλαστικής που περιέχουν γλυκυρριζικό οξύ 
ή το μετά αμμωνίου άλας του λόγω προσθήκης της 
ουσίας (των ουσιών) ως τοιαύτης (ως τοιαύτων) ή του 
φυτού γλυκύρριζα Glycyrrhiza glabra, με συγκέντρωση 
ίση με ή ανώτερη από 4g/kg.

Το ακόλουθο μήνυμα πρέπει να προστεθεί μετά τον 
κατάλογο των συστατικών: «περιέχει γλυκύρριζα – να 
αποφεύγεται η υπερβολική κατανάλωση σε περίπτωση 
υπέρτασης». Εάν δεν υπάρχει κατάλογος των συστα−
τικών, η ένδειξη τοποθετείται δίπλα στην ονομασία με 
την οποία πωλείται το προϊόν.




