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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 93/2006 (1)
   Τροποποίηση του άρθρου 25 του Κ.Τ.Π σε εναρμόνιση 

προς την Οδηγία 2005/31/Ε.Κ. της Επιτροπής (ΕΕ L 
110 της 29ης Απριλίου 2005) για την τροποποίηση της 
οδηγίας 84/500/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά 
τη δήλωση συμμόρφωσης και τα κριτήρια επίδοσης 
της μεθόδου ανάλυσης για τα κεραμικά αντικείμενα 
που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθ. 3006250/513/13.3.2006 έγγραφο της Διεύ−

θυνσης 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 Ευρωπαϊκής 
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 
Χημείου 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).

7) Την υπ’ αριθ. 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’ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.
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9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 93/2006 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 24/3/2006 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

την τροποποίηση του άρθρου 25 του Κ.Τ.Π σε εναρ−
μόνιση προς την Οδηγία 2005/31/ΕΚ της Επιτροπής 
(ΕΕ L110/29.4.2005) για την τροποποίηση της Οδηγίας 
84/500/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη δήλωση 
συμμόρφωσης και τα κριτήρια επίδοσης της μεθόδου 
ανάλυσης για τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζο−
νται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, ως ακολούθως:

1. Μετά το εδάφιο 5 του άρθρου 25 εισάγεται εδάφιο 
6 με υπεδάφια 6.1 και 6.2:

6.1 Από το στάδιο της διάθεσης στην αγορά έως και 
το στάδιο της λιανικής πώλησης, τα κεραμικά αντικεί−
μενα που δεν είναι ήδη σε επαφή με τρόφιμα θα πρέπει 
να συνοδεύονται από γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το 
άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Η δήλωση αυτή (ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) εκδίδεται 
από τον κατασκευαστή ή από πωλητή εγκατεστημένο 
στην Κοινότητα και πρέπει να περιέχει τις παρακάτω 
πληροφορίες:

1) την ταυτότητα και διεύθυνση της επιχείρησης που 
κατασκευάζει το τελικό κεραμικό προϊόν και του εισα−
γωγέα που το εισάγει στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα

2) την ταυτότητα του προϊόντος
3) την ημερομηνία της δήλωσης
4) την επιβεβαίωση ότι το κεραμικό αντικείμενο πλη−

ροί τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και 
του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.

Η γραπτή δήλωση πρέπει να διευκολύνει την ταυτο−
ποίηση των ειδών για τα οποία εκδίδεται, ανανεώνεται 
δε κάθε φορά που ουσιαστικές αλλαγές στην παραγωγή 
προκαλούν αλλαγές στη μετανάστευση του μολύβδου 
και του καδμίου.

6.2 Ο κατασκευαστής ή ο εισαγωγέας στην Κοινότητα 
θέτει στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών και 
μετά από αίτησή τους την κατάλληλη τεκμηρίωση ώστε 
να καταδείξει ότι τα κεραμικά αντικείμενα τηρούν τις 
οριακές τιμές μετανάστευσης του μολύβδου και του 
καδμίου που καθορίζονται στο εδάφιο 3. Η κατάλλη−
λη αυτή τεκμηρίωση περιέχει τα αποτελέσματα της 
ανάλυσης που διενεργήθηκε, τις συνθήκες δοκιμής και 
την επωνυμία και τη διεύθυνση του εργαστηρίου που 
διεξήγαγε τη δοκιμή.

2. Στο σημείο Β, στο τέλος της πρώτης παραγράφου, 
μετά το «20.10.84» προστίθεται η φράση «όπως τροπο−
ποιήθηκε με την Οδηγία 2005/31/ΕΚ.»

3. Το κείμενο της παραγράφου Β.2 αντικαθίσταται από 
το παρακάτω κείμενο:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΒΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΔΜΙΟΥ

1. Στόχος και πεδίο εφαρμογής
Η μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό της ειδικής 

μετανάστευσης μολύβδου ή/και καδμίου.

2. Αρχή
Ο προσδιορισμός της ειδικής μετανάστευσης του 

μολύβδου ή/και του καδμίου γίνεται με ενόργανη μέ−
θοδο ανάλυσης που ικανοποιεί τα κριτήρια επίδοσης 
του σημείου 4.

3. Αντιδραστήρια
− Όλα τα αντιδραστήρια πρέπει να είναι αναλυτικής 

καθαρότητας, εκτός αν προβλέπεται άλλως.
− Όταν αναφέρεται νερό, πρόκειται πάντα για απε−

σταγμένο ή ανάλογης ποιότητας νερό.
3.1 Υδατικό διάλυμα οξικού οξέος 4% (ν/ν)
40 mL παγόμορφου οξικού οξέος προστίθενται σε 

νερό και ο όγκος συμπληρώνεται μέχρι 1000 mL.
3.2 Πυκνά διαλύματα
Παρασκευάζονται πρότυπα διαλύματα, που περιέχουν, 

αντίστοιχα, 1000 mg/L μολύβδου και τουλάχιστον 500 
mg/L καδμίου σε διάλυμα 4% οξικού οξέος (όπως ανα−
φέρεται στο σημείο 3.1).

4. Κριτήρια επίδοσης της ενόργανης μεθόδου ανά−
λυσης

4.1 Το όριο ανίχνευσης για το μόλυβδο και το κάδμιο 
πρέπει να είναι χαμηλότερο ή ίσο προς:

− 0,1 mg/L για το μόλυβδο
− 0,01 mg/L για το κάδμιο.
Το όριο ανίχνευσης ορίζεται ως η συγκέντρωση, μέσα 

στο διάλυμα 4% οξικού οξέος (όπως αναφέρεται στο 
σημείο 3.1), του στοιχείου που δίνει σήμα διπλάσιας 
έντασης από το θόρυβο του ίδιου του οργάνου.

4.2 Το όριο ποσοτικοποίησης για το μόλυβδο και το 
κάδμιο πρέπει να είναι χαμηλότερο ή ίσο προς:

− 0,2 mg/L για το μόλυβδο
− 0,02 mg/L για το κάδμιο.
4.3 Ανάκτηση. Η ανάκτηση μολύβδου και καδμίου που 

έχει προστεθεί στο διάλυμα 4% οξικού οξέος (όπως 
αναφέρεται στο σημείο 3.1) πρέπει να είναι 80−120% 
της ποσότητας που προστέθηκε.

4.4 Εξειδίκευση. Η ενόργανη μέθοδος ανάλυσης που 
εφαρμόζεται πρέπει να είναι ανεξάρτητη από επιδρά−
σεις που οφείλονται στο υπόστρωμα ή στο φάσμα.

5. Μέθοδος
5.1. Προετοιμασία του δείγματος:
Το δείγμα πρέπει να είναι καθαρό και χωρίς λίπη 

ή άλλες ουσίες που είναι δυνατό να επηρεάσουν τη 
δοκιμή.

Το δείγμα πλένεται σε διάλυμα θερμοκρασίας πε−
ρίπου 40°C το οποίο περιέχει απορρυπαντικό υγρό 
οικιακής χρήσης. Το δείγμα εκπλένεται αρχικά με νερό 
της βρύσης και στη συνέχεια, με απεσταγμένο ή ανά−
λογης ποιότητας νερό. Το δείγμα στραγγίζεται και 
στεγνώνεται κατά τρόπον ώστε να αποφευχθεί κάθε 
λέρωμα. Η επιφάνεια που πρόκειται να υποβληθεί σε 
δοκιμή δεν πρέπει να αγγιχθεί πλέον, μετά τον καθα−
ρισμό της.

5.2 Προσδιορισμός του μολύβδου ή/και του καδμίου
− Το δείγμα που έχει προετοιμαστεί κατ’ αυτό τον 

τρόπο υποβάλλεται στη δοκιμή υπό τις συνθήκες που 
προβλέπονται στο Β.1.

− Πριν ληφθεί το διάλυμα δοκιμής για τον προσδιορι−
σμό του μολύβδου ή/και του καδμίου, το περιεχόμενο 
του δείγματος ομογενοποιείται με κατάλληλη μέθοδο 
διά της οποίας αποφεύγεται κάθε απώλεια του δια−
λύματος ή ενδεχόμενο γδάρσιμο της δοκιμαζόμενης 
επιφάνειας.
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− Στο αντιδραστήριο που χρησιμοποιείται για κάθε 
σειρά προσδιορισμού πραγματοποιείται λευκή δοκιμή.

− Πραγματοποιούνται, σύμφωνα με τις κατάλληλες 
συνθήκες, προσδιορισμοί μολύβδου ή/και καδμίου.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά τρόπο ώστε:

α) να επιτρέπεται το εμπόριο και η χρήση κεραμικών 
αντικειμένων που συμμορφώνονται με την παρούσα 
απόφαση από τις 20 ΜαOου 2006.

β) να απαγορεύεται η κατασκευή και η εισαγωγή στην 
Κοινότητα κεραμικών αντικειμένων που δεν συμμορ−
φώνονται με την παρούσα απόφαση από τις 20 ΜαOου 
2007.

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα μέλη: Ι. Χροναίος, Κ. Σταφυλάκης, Δ. Τσίχλης, Ε. 
Παλλαρή, Β. Κασελούρη − Ρηγοπούλου, Π. Αργυρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ 
F

  Αριθμ. 123/2006 (2)
 Κατάργηση των υπ’ αριθμ. 35/2001, 517/2002, 519/2002, 

335/2004, 400/2004, 38/2005, 373/2005 και 435/2005 
αποφάσεων Α.Χ.Σ. 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθ. οικ 1178/21.3.2006 έγγραφο της Διεύ−

θυνσης Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κρά−
τους.

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

3) 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).

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

5) Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

6) Την υπ’ αριθ. 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).

7) Την υπ’ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών», όπως ισχύει.

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 62/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005).

9) Την απόφαση ΑΧΣ 35/01 (ΦΕΚ 431/Β΄/17.4.2001), 
«Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 
98/53/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων 
(ΕΕ L 201/17.7.1998) για την καθιέρωση τρόπων δειγ−
ματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο 
έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων για ορισμένες 
προσμίξεις στα τρόφιμα».

10) Την απόφαση ΑΧΣ 517/02 (ΦΕΚ 378/Β΄/31.3.2003), 
«τροποποίηση της απόφασης Ανωτάτου Χημικού Συμ−
βουλίου (ΦΕΚ 431/Β717.4.2001) σε εναρμόνιση της Εθνικής 
νομοθεσίας προς την Οδηγία 2002/27/ΕΚ της Επιτροπής 
των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (ΕΕ L 75/16.3.2002) για την 
τροποποίηση της Οδηγίας 98/53/ΕΚ, για την καθιέρω−
ση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για 
τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων για 
ορισμένες προσμίξεις στα τρόφιμα».

11) Την απόφαση ΑΧΣ 519/02 (ΦΕΚ 378/Β΄/31.3.2003), «Εναρ−
μόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2002/26/
ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 
75/16.3.2002) για την καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και 
μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων 
περιεκτικοτήτων ωχρατοξίνης Α στα τρόφιμα».

12) Την απόφαση ΑΧΣ 335/04 (ΦΕΚ 1530/Β΄/14.10.2004 
και 1820/Β78.12.2004), «Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθε−
σίας προς την Οδηγία 2003/78/ΕΚ της Επιτροπής των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 203/12.8.2003) για την 
καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανά−
λυσης για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιεκτι−
κοτήτων πατουλίνης στα τρόφιμα».

13) Την απόφαση ΑΧΣ 400/04 (ΦΕΚ 67/Β΄/21.01.2005), 
«Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2003/121 /ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2003, 
για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/53/ΕΚ για την 
καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανά−
λυσης για τον επίσημο έλεγχο των περιεκτικοτήτων για 
ορισμένες προσμείξεις στα τρόφιμα».

14) Την απόφαση ΑΧΣ 38/05 (ΦΕΚ 734/Β΄/31.5.2005), 
Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 
2004/43/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2004 
(ΕΕ L 113/20.4.2004) «για την τροποποίηση της Οδηγίας 
98/53/ΕΚ και της Οδηγίας 2002/26/ΕΚ όσον αφορά τους 
τρόπους δειγματοληψίας και τις μεθόδους ανάλυσης 
για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων 
αφλατοξίνης και ΟΤΑ στα τρόφιμα, για βρέφη και παιδιά 
μικρής ηλικίας».

15) Την απόφαση ΑΧΣ 373/05 (ΦΕΚ 100/Β΄/31.1.2006), 
Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 
2005/5/ΕΚ της Επιτροπής της Ε.Κ. «για την τροποποίηση 
της Οδηγίας 2002/26/ΕΚ για την καθιέρωση τρόπων 
δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο 
έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων ωχρατοξίνης Α 
σε ορισμένα τρόφιμα».

16) Την απόφαση ΑΧΣ 435/05 (ΦΕΚ 244/Β΄/27.2.2006), 
«Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδη−
γία 2005/38/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2005, 
για την καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθό−
δων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων 
τοξινών Fusarium στα τρόφιμα».

17) Τον Κανονισμό (ΕΚ) 401/2006 της Επιτροπής, της 
23ης Φεβρουαρίου 2006, «για τον καθορισμό μεθόδων 
δειγματοληψίας και ανάλυσης, για τον επίσημο έλεγχο 
των επιπέδων μυκοτοξινών στα τρόφιμα» (L 70/9.3.2006), 
αποφασίζουμε:
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Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 123/2006 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 7.4.2006 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την κατάργηση από 1.7.2006, των απο−
φάσεων:

• ΑΧΣ 35/01 (ΦΕΚ 431/Β΄/17.4.2001), «Εναρμόνιση της 
Εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/53/ΕΚ της Επι−
τροπής των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων (ΕΕ L 201/17.7.1998) 
για την καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων 
ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιε−
κτικοτήτων για ορισμένες προσμίξεις στα τρόφιμα».

• ΑΧΣ 517/02 (ΦΕΚ 378/Β΄/31.3.2003), «τροποποίηση 
της απόφασης Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
431/Β΄/17.4.2001) σε εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας 
προς την Οδηγία 2002/27/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρω−
παϊκών κοινοτήτων (ΕΕ L 75/16.3.2002) για την τροποποί−
ηση της Οδηγίας 98/53/ΕΚ, για την καθιέρωση τρόπων 
δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο 
έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων για ορισμένες 
προσμίξεις στα τρόφιμα».

• ΑΧΣ 519/02 (ΦΕΚ 378/Β΄/31.3.2003), «Εναρμόνιση 
της Εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2002/26/ΕΚ 
της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ L 
75/16.3.2002) για την καθιέρωση τρόπων δειγματολη−
ψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο 
των μέγιστων περιεκτικοτήτων ωχρατοξίνης Α στα 
τρόφιμα».

• ΑΧΣ 335/04 (ΦΕΚ 1530/Β΄/14.10.2004 και 1820/
Β΄/8.12.2004), «Εναρμόνιση της Εθνικής νομοθεσίας προς 
την Οδηγία 2003/78/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊ−
κών Κοινοτήτων (ΕΕ L 203/12.8.2003) για την καθιέρωση 
τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον 
επίσημο έλεγχο των μέγιστων περιεκτικοτήτων πατου−
λίνης στα τρόφιμα».

• ΑΧΣ 400/04 (ΦΕΚ 67/Β΄/21.1.2005), «Εναρμόνιση της 
Εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2003/121/ΕΚ της Επι−
τροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2003, για την τροποποί−
ηση της Οδηγίας 98/53/ΕΚ για την καθιέρωση τρόπων 
δειγματοληψίας και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο 
έλεγχο των περιεκτικοτήτων για ορισμένες προσμείξεις 
στα τρόφιμα».

• ΑΧΣ 38/05 (ΦΕΚ 734/Β΄/31.5.2005), Εναρμόνιση της 
Εθνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/43/ΕΚ της Επι−
τροπής, της 13ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 113/20.4.2004) «για 
την τροποποίηση της Οδηγίας 98/53/ΕΚ και της Οδηγίας 
2002/26/ΕΚ όσον αφορά τους τρόπους δειγματοληψίας 
και τις μεθόδους ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων αφλατοξίνης και ΟΤΑ στα 
τρόφιμα, για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας».

• ΑΧΣ 373/05 (ΦΕΚ 100/Β΄/31.1.2006), Εναρμόνιση της 
Εθνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/5/ΕΚ της 
Επιτροπής της Ε.Κ. «για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2002/26/ΕΚ για την καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας 
και μεθόδων ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των 
μέγιστων περιεκτικοτήτων ωχρατοξίνης Α σε ορισμένα 
τρόφιμα».

• Απόφαση ΑΧΣ 435/05 (ΦΕΚ 244/Β΄/27.2.2006), «Εναρ−
μόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 
2005/38/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2005, για 
την καθιέρωση τρόπων δειγματοληψίας και μεθόδων 

ανάλυσης για τον επίσημο έλεγχο των επιπέδων τοξι−
νών Fusarium στα τρόφιμα». 

 Ο Πρόεδρος κ.α.α.
 Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας
 Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα μέλη: Κ. Σταφυλάκης, Δ. Τσίχλης, Ε. Παλλαρή, Β. 
Κασελούρη − Ρηγοπούλου, Γ. Σειραγάκης, Π. Αργυρίου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  Α. ΜΠΕΖΑΣ 
F

Αριθμ. 40/2006 (3)
    Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 σε εναρμόνιση της εθνι−

κής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/59/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχε−
τικά με την 28η τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/
ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νο−
μοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυ−
κλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικιν−
δύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (τολουόλιο και 
τριχλωροβενζόλιο). 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθ. 3001906/305/30.1.2006 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 Ευρωπαϊκής 
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 
Χημείου 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’ αριθ. 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’ αριθ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
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νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών».

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 62/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθ. 40/2006 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 13.3.2006 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε το σχέδιο Απόφασης σχετικά με την τρο−
ποποίηση του π.δ. 445/83 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983) σε εναρ−
μόνιση προς την Οδηγία 2005/59/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 309/25.11.2005) 
«σχετικά με την εικοστή όγδοη τροποποίηση της Οδη–
γίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως 
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά−
ξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς 
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικιν−
δύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (τολουόλιο και 
τριχλωροβενζόλιο)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νομο−
θεσία προς την Οδηγία 2005/59/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 309/25.11.2005) 
«σχετικά με την εικοστή όγδοη τροποποίηση της Οδη–
γίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως 
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά−
ξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς 
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικιν−
δύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (τολουόλιο και 
τριχλωροβενζόλιο)».

Η ανωτέρω Οδηγία τροποποιεί το Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας του Συμβουλίου 76/769/Ε.Ο.Κ., που έχει ενσω−
ματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το Προεδρικό 
Διάταγμα 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983) «Περιορισμός 
θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικινδύνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, προσθέτοντας τα σημεία 48 και 49.

Άρθρο 2

Το Παράρτημα Ι του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/ 
17.11.1983), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροπο−
ποιείται σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας 
απόφασης.

Άρθρο 3

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα σημεία προστίθενται στο Παράρτημα 
Ι του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983), όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει:

«48.
Τολουόλιο
CAS No. 108−88−3

Δεν μπορεί να διατίθεται στην 
αγορά ή να χρησιμοποιείται ως 
ουσία ή συστατικό παρασκευα−
σμάτων σε συγκέντρωση ίση ή 
μεγαλύτερη του 0,1 % κατά βάρος 
σε κολλητικές ουσίες και βαφές 
ψεκασμού που προορίζονται για 
πώληση στο ευρύ κοινό.

49.
Τριχλωροβενζόλιο
CAS No. 120−82−1

Δεν μπορεί να διατίθεται στην 
αγορά ή να χρησιμοποιείται ως 
ουσία ή συστατικό παρασκευ−
ασμάτων σε συγκέντρωση ίση 
ή μεγαλύτερη του 0, 1 % κατά 
βάρος για όλες τις χρήσεις εκτός 
της χρήσης

— ως ενδιάμεσου σύνθεσης ή
— ως διαλύτη διαδικασίας σε 

κλειστές χημικές εφαρμογές για 
αντιδράσεις χλωρίωσης ή

— για την παρασκευή 1, 3, 5 − 
τρινιτρο −2, 4, 6 − τριαμινοβενζολίου 
(ΤΑΤΒ)».

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 15η 

Ιουνίου 2007.
 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα μέλη: Ι. Χροναίος, Κ. Σταφυλάκης, Δ. Τσίχλης, Ε. 
Παλλαρή, Ι. Γαγλίας, Π. Αργυρίου. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ  Α. ΜΠΕΖΑΣ 
F

Αριθμ. 23523/ΕΥΣ 4574
(4)

   Σύσταση επιτροπής για την παρακολούθηση και την παρα−
λαβή του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Υπο−
στήριξης της Διαχειριστικής Αρχής του ΚΠΣ στη βελ−
τίωση των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου των 
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000−2006, των 
Κοινοτικών Πρωτοβουλιών και του Ταμείου Συνοχής και 
στην προσαρμογή αυτών για την περίοδο 2007−2013». 

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και 

τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ38/Α).

2. Το π.δ. 178/2000 (ΦΕΚ165/Α/14.7.2000) «Οργανισμός 
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας», όπως ισχύει.

3. Το π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι−
κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο−
νομίας και Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002).

4. Το ν. 2860/2000 «Διαχείριση, παρακολούθηση 
και έλεγχος του ΚΠΣ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 251/
τΑ/14.11.2000) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως 
το άρθρο 3 αυτού.




