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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3006674/1102/0029
(1)
Τρόπος υπολογισμού βαθμών PLATO στη μπύρα.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 2960/2001 (Φ.Ε.Κ.
265/Α΄/22.11.2001) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» και
ιδιαιτέρως τις διατάξεις του εδαφίου γ της παραγρά−
φου 1 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Καν. (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απρι−
λίου 2004, για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της
συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και
τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την
καλή διαβίωση των ζώων (Επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε.
L 165/30.4.2004).
3. Την υπ’ αριθμ. 3023647/2970/0098/92/5.1.1993 Α.Υ.Ο.
«Τρόπος Υπολογισμού βαθμών PLATO στην μπύρα»
(Φ.Ε.Κ. 4/Β΄/18.1.1993).
4. Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας και
προσαρμογής της προς τις επελθούσες εξελίξεις στον
τομέα της ανάλυσης της μπύρας.
5. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90
του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Φ.Ε.Κ. 98/
Α΄/22.4.2005).
6. Τα Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών» (Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7.10.2009), 187/2009 «Διορισμός
Υπουργών και Υφυπουργών» (Φ.Ε.Κ. 214/Α΄/7.10.2009) και
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων
των Υπουργείων» (Φ.Ε.Κ. 221/Α΄/5.11.2009).
7. Την από 19.3.2010 εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης,
Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. προς τον
Υπουργό Οικονομικών για την έκδοση της παρούσας
απόφασης.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός − Πεδίο εφαρμογής
Με την παρούσα καθορίζονται οι μέθοδοι προσδιορι−
σμού των βαθμών Plato κατ’ όγκον των εξεταζομένων
δειγμάτων μπύρας στα πλαίσια της εφαρμογής του
Ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ως και στα
πλαίσια του επισήμου ελέγχου σύμφωνα με τον κανο−
νισμό 882/2004.
Άρθρο 2
Ορισμοί − Μέθοδοι ανάλυσης
1. Οι τεχνικοί ορισμοί για τα διάφορα μεγέθη, ως και
οι ισχύουσες μεταξύ τους σχέσεις, που είναι απαραίτη−
τοι για την εφαρμογή της παρούσας, περιλαμβάνονται
αντιστοίχως στα Παραρτήματα Ι και II αυτής.
2. Οι εφαρμοζόμενες, για τον προσδιορισμό των βαθ−
μών PLATO κατ’ όγκον μέθοδοι, είτε αναφοράς είτε
συνήθεις, στα εξεταζόμενα δείγματα ζύθου, για τους
σκοπούς της παρούσας, σύμφωνα με το προηγούμενο
άρθρο, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III αυτής.
3. α. Η επιλογή της εφαρμοζόμενης μεθόδου, είτε
αναφοράς είτε συνήθους, ανήκει στην αποκλειστική
ευχέρεια του εργαστηρίου.
β. Το εργαστήριο μπορεί επίσης να εφαρμόσει αυτο−
ματοποιημένη μέθοδο ανάλυσης υπό τον όρο ότι αυτή
αποδεδειγμένα παράγει αποτελέσματα ισοδύναμα με
εκείνα των μεθόδων που περιλαμβάνονται στο Παράρ−
τημα III της παρούσας.
Η ισοδυναμία των αποτελεσμάτων αποδεικνύεται μέσω
ενδοεργαστηριακής σύγκρισης των δύο μεθόδων με ικα−
νό αριθμό δοκιμών, όπως επίσης και με τη συμμετοχή
σε διεργαστηριακές εξετάσεις. Η σχετική τεκμηρίωση
τηρείται στο αρχείο μεθόδων του εργαστηρίου.
γ. Οι μέθοδοι αναφοράς, των οποίων τα αποτελέ−
σματα υπερισχύουν, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις
που τα λαμβανόμενα με την εφαρμογή των συνήθων
μεθόδων αποτελέσματα είναι οριακά σε σχέση με τα
τυχόν υπάρχοντα όρια ή τις δηλούμενες τιμές στις πε−
ριπτώσεις εμπορικών συναλλαγών (εξαγωγών σε τρίτες
χώρες ή αποστολών στα άλλα Κράτη−Μέλη), ως και σε
κάθε περίπτωση διαφοράς.
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4. Τα λαμβανόμενα αποτελέσματα εκφράζονται με
ακρίβεια πέμπτου δεκαδικού ψηφίου σε ό,τι αφορά την
πυκνότητα και τη σχετική πυκνότητα και με ακρίβεια
δευτέρου δεκαδικού ψηφίου σε ό,τι αφορά τους βαθμούς
PLATO κατ’ όγκον και τον κατ’ όγκον αλκοολικό τίτλο.
Ωστόσο, για την εφαρμογή του Ν. 2960/01, λαμβάνεται
υπ’ όψη το ακέραιο μέρος των προσδιορισθέντων βαθμών
PLATO κατ’ όγκον μετά τη στρογγυλοποίηση, κατά τα
ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις αυτού.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
1. Τα παραρτήματα Ι, II και III, προσαρτημένα στην
παρούσα, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύ−
ει η υπ’ αριθμ. 3023647/2970/0098/92/05−1−1993 Α.Υ.Ο.

-
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
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Αριθμ. 3006682/1105/0029
Μετουσιωτικές ύλες αιθυλικής αλκοόλης.

(2)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περιπτώσεως β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 83 του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνεια−
κός Κώδικας» (Φ.Ε.Κ. 265/Α΄/22−11−2001), όπως αυτός έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 10 του άρ−
θρου 3, ως και τις διατάξεις της παραγράφου 7 του
άρθρου 8 του Ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλ−
κοολούχα προϊόντα» (Φ.Ε.Κ. 281/Α΄/18−12−2001).
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3023153/7104/0029/
18−12−1992 Α.Υ.Ο. «Μετουσιωτικά αιθυλικής αλκοόλης»
(Φ.Ε.Κ. 774/Β΄/31−12−1992).
4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Φ.1554/811/17−12−2008
Α.Υ.Ο.Ο. «Όροι και διατυπώσεις για την μετουσίωση και
την απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης της
αιθυλικής αλκοόλης, που παραλαμβάνεται από βιομη−
χανίες ή βιοτεχνίες, κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως
Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 2960/2001»
(Φ.Ε.Κ. 2694/Β΄/31−12−2008).
5. Την ανάγκη για τον επανακαθορισμό, με βάση την
αποκτηθείσα εμπειρία καθώς και τις σχετικές εξελίξεις
σε κοινοτικό επίπεδο, του καταλόγου των μετουσιωτι−
κών υλών που χρησιμοποιούνται για την μετουσίωση
της αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με τις διατάξεις της
περιπτώσεως Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του
Ν. 2960/2001 ως και της παραγράφου 10 του άρθρου 3
του Ν. 2969/2001 και την από 22−12−2009 σχετική εισή−
γηση της Υπηρεσίας.
6. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90
του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυ−
βερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο
πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ.
98/τ. Α΄/22−4−2005).
7. Τα Προεδρικά διατάγματα 185/09 (ΦΕΚ 213/Α΄) «Περί
ανασυστάσεως του Υπουργείου Οικονομικών» και 189/09
(ΦΕΚ 221/Α΄) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υπουρ−
γείων».
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Καθορίζουμε τις μετουσιωτικές ύλες (είδος, πο−
σοστό) που χρησιμοποιούνται για τη μετουσίωση της
αιθυλικής αλκοόλης, η οποία προορίζεται να χρησιμο−
ποιηθεί ως πρώτη ή βοηθητική ύλη από εγκεκριμένες
βιομηχανίες/βιοτεχνίες κατ’ εφαρμογή της περιπτώσεως
Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του Ν. 2960/2001
και σύμφωνα με τους όρους και διατυπώσεις που καθο−
ρίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ.1554/811/17−12−2008 Α.Υ.Ο.Ο.
2. Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και
κατά τα ειδικότερον οριζόμενα σε αυτή, ως αιθυλική
αλκοόλη νοείται η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προ−
έλευσης, ουδέτερη και ακατέργαστη ή ακαθάριστη,
όπως τα προϊόντα αυτά καθορίζονται στις σχετικές
διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 10 του άρθρου 3 του
Ν. 2969/2001, καθώς και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη.
Άρθρο 1
Μετουσιωτικές ύλες
1. α. Οι μετουσιωτικές ύλες που χρησιμοποιούνται για
την κατά τα ανωτέρω μετουσίωση της ουδέτερης αιθυ−

λικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης ως και της συν−
θετικής αιθυλικής αλκοόλης, που προορίζεται για την
παρασκευή, από εγκεκριμένες βιομηχανίες / βιοτεχνίες,
αρωμάτων ως και καλλυντικών προϊόντων, περιλαμβά−
νονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.
β. Οι μετουσιωτικές ύλες που χρησιμοποιούνται για
την κατά τα ανωτέρω μετουσίωση της ουδέτερης αιθυ−
λικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, που προορίζε−
ται για την παρασκευή, από εγκεκριμένες βιομηχανίες /
βιοτεχνίες, προϊόντων για την περιποίηση των δοντιών
και του στόματος (στοματικά διαλύματα κ.λπ.), περιλαμ−
βάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας.
γ. Οι μετουσιωτικές ύλες που χρησιμοποιούνται για
την κατά τα ανωτέρω μετουσίωση της αιθυλικής αλκο−
όλης (ουδέτερης και ακατέργαστης ή ακαθάριστης), ως
και της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, που προορίζεται
για την παραγωγή, από εγκεκριμένες βιομηχανίες/βιο−
τεχνίες, οποιουδήποτε άλλου, πλην των αναφερομένων
στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος άρθρου προ−
ϊόντων, προϊόντος που δεν προορίζεται για ανθρώπινη
κατανάλωση, περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III της
παρούσας.
2. α. Οι κατά τα ανωτέρω μετουσιωτικές ύλες χρησι−
μοποιούνται υπό τις αναλογίες που, κατ’ ελάχιστο, κα−
θορίζονται γι ’αυτές στο οικείο Παράρτημα της παρού−
σας. Οι εν λόγω μετουσιωτικές ύλες χρησιμοποιούνται,
είτε αυτούσιες είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους. Όταν
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό μεταξύ τους, αρκεί
η μία τουλάχιστον από αυτές να βρίσκεται υπό την
καθοριζόμενη, στο οικείο Παράρτημα της παρούσας,
αναλογία.
β. Προκειμένου για τις μετουσιωτικές ύλες που πε−
ριλαμβάνονται στο παράρτημα Ι της παρούσας, αυτές,
είτε αυτούσιες, είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους, χρη−
σιμοποιούνται οπωσδήποτε σε συνδυασμό και με τη
μετουσιωτική ύλη «βενζοϊκό δενατόνιο/bitrex» η οποία
προστίθεται σε ποσότητα κατ’ελάχιστο 0,02 γραμμάρια
ανά λίτρο ένυδρου της προς μετουσίωση αιθυλικής αλ−
κοόλης, ανεξαρτήτως του κατ’όγκο αλκοολικού τίτλου
αυτής.
3. Το ποσοστό υπό το οποίο προστίθεται στην αιθυλι−
κή αλκοόλη η/οι εκάστοτε χρησιμοποιούμενη/ες μετου−
σιωτική/ές ύλη/ες εκφράζεται, προκειμένου μεν για τις
μετουσιωτικές ύλες που περιλαμβάνονται στα Παραρτή−
ματα Ι και II της παρούσας σε γραμμάρια μετουσιωτικής
ύλης ανά λίτρο ένυδρου της προς μετουσίωση αιθυλικής
αλκοόλης, προκειμένου δε για τις μετουσιωτικές ύλες
που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα III της παρούσας
σε μέρη βάρους μετουσιωτικής ύλης ανά εκατό (100)
μέρη βάρους της προς μετουσίωση αιθυλικής αλκοόλης,
ανεξαρτήτως του κατ’ όγκο αλκοολικού τίτλου αυτής.
4. Κατά παρέκκλιση προς τις διατάξεις της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, είναι δυνατή, για την
μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης κατά τα ανωτέρω,
η χρησιμοποίηση άλλης μετουσιωτικής ύλης, είτε κατά
το είδος, είτε κατά την αναλογία, εκτός των προβλεπο−
μένων στα οικεία Παραρτήματα της παρούσας, κατόπιν
σχετικής εγκριτικής Απόφασης της αρμόδιας Δ/νσης της
Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. τηρούμενης της διαδικασίας και των δια−
τυπώσεων που καθορίζονται στις σχετικές διατάξεις τού
άρθρου 2 της υπ’αριθμ. Φ.1554/811/17−12−2008 Α.Υ.Ο.Ο.
Στην περίπτωση αυτή και αναλόγως των αποτελεσμά−
των που προκύπτουν και από την πρακτική εφαρμογή,
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για εύλογο χρονικό διάστημα αναλόγως του είδους της
συγκεκριμένης μετουσιωτικής ύλης και της χρήσης της
κατ’ αυτό τον τρόπο μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοό−
λης, η αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ. εισηγεί−
ται την ένταξη ή μη αυτής στο οικείο Παράρτημα της
παρούσας.
Άρθρο 2
Έλεγχος
1. α.Οι μετουσιωτικές ύλες που χρησιμοποιούνται για
τη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης σύμφωνα με
τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου πρέπει να εί−
ναι τουλάχιστον βιομηχανικής καθαρότητας (industrial
purity).
β. Οι εν λόγω μετουσιωτικές ύλες πρέπει να αποθη−
κεύονται χωριστά, κατά είδος, σε ιδιαίτερο χώρο στις
εγκαταστάσεις της προμηθεύτριας της αιθυλικής αλ−
κοόλης φορολογικής αποθήκης. Τα δοχεία στα οποία
φυλάσσονται πρέπει να φέρουν αρίθμηση και την κατάλ−
ληλη επισήμανση, ώστε αυτές να είναι ασφαλείς και να
είναι ευχερής η πρόσβαση και ο έλεγχος τους από τους
αρμοδίους χημικούς υπαλλήλους της εποπτεύουσας τη
φορολογική αποθήκη Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
γ. Για την κατά τα ανωτέρω μετουσιωμένη αιθυλική
αλκοόλη χρησιμοποιούνται ιδιαίτερα, κατά περίπτω−
ση, δοχεία και δεξαμενές, με την κατάλληλη αρίθμηση
και επισήμανση σύμφωνα και με τις σχετικές διατάξεις
του Ν. 2969/01, που καθαρίζονται επιμελώς και απο−
τελεσματικά μεταξύ των διαδοχικών περιπτώσεων δι−
αφορετικών μετουσιώσεων με ευθύνη του υπευθύνου
της φορολογικής αποθήκης ώστε να αποφεύγεται ο
κίνδυνος επιμολύνσεων.
Επίσης, για τη μεταφορά της κατά τα ανωτέρω μετου−
σιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, χρησιμοποιούνται ιδιαίτε−
ρες αντλίες και γραμμές μεταφοράς που καθαρίζονται
επιμελώς και αποτελεσματικά, μεταξύ των χρήσεων
τους για τη διαδοχική μεταφορά ποσοτήτων μετου−
σιωμένης αιθυλικής αλκοόλης που έχουν μετουσιωθεί
με χρήση διαφορετικών μετουσιωτικών κατά το είδος
ή/και το ποσοστό τους, με ευθύνη του υπευθύνου της
φορολογικής αποθήκης, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυ−
νος επιμολύνσεων.
2. Η φορολογική αποθήκη πρέπει να τηρεί, σε ιδιαί−
τερο αρχείο, για το κάθε είδος μετουσιωτικής ύλης, τα
σχετικά παραστατικά για την προμήθεια και τη διακί−
νηση της εν γένει προς τις εγκαταστάσεις της, καθώς
και τα σχετικά πιστοποιητικά των προμηθευτών οίκων
αυτής.
Τα στοιχεία αυτά υποχρεούται να θέτει στη διάθεση
των αρμοδίων χημικών υπαλλήλων της εποπτεύουσας
τη φορολογική αποθήκη Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
3. Οι αρμόδιοι χημικοί υπάλληλοι της εποπτεύουσας
τη φορολογική αποθήκη Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.,
διενεργούν ελέγχους και επιθεωρήσεις των κατά τα
ανωτέρω μετουσιωτικών υλών που συνίστανται στην
εξέταση των σχετικών παραστατικών και πιστοποιητι−
κών αυτών ως και των σχετικών εγγραφών στα τηρού−
μενα βάσει του Κ.Β.Σ. βιβλία και στοιχεία, στο φυσικό
έλεγχο, ως και στη δειγματοληψία τούτων προς χημι−
κή εξέταση για την ταυτοποίηση και ενδεχομένως τον
έλεγχο της καθαρότητας τους σύμφωνα με τα σχετικά
παραστατικά, συντασσομένων περί τούτων σχετικών
πρωτοκόλλων.
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Για την κατά τα ανωτέρω δειγματοληψία και τη χημική
εξέταση των δειγμάτων, όσον αφορά τις τηρητέες δια−
τυπώσεις και διαδικασίες, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι
σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.
4. Η μη τήρηση των όρων και διατάξεων της παρούσας
αποτελεί παράβαση η οποία τιμωρείται σύμφωνα με
τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις από τις
οικείες διατάξεις του Ν. 2969/01.
Άρθρο 3
1. Τα προσαρτημένα στην παρούσα, παραρτήματα Ι, ΙΙ
και III αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Εκτός από τις διατάξεις της παραγράφου 2.β του
άρθρου 1 της παρούσας των οποίων η ισχύς αρχίζει από
1−1−2011, η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να
ισχύει η υπ’ αριθμ 3023153/7104/0029/18−12−1992 Α.Υ.Ο.
(ΦΕΚ 774/Β΄).
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατάλογος μετουσιωτικών υλών (είδος, ποσοστό) που
χρησιμοποιούνται για την μετουσίωση της αιθυλικής
αλκοόλης [γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης) ως και
συνθετικής] που προορίζεται για την παρασκευή αρω−
μάτων και καλλυντικών.
ΜΕΤΟΥΣΙΩΤΙΚΟ
α/α

Ονομασία

CAS
Number

Ελάχιστο
Ποσοστό

1.

Βενζοϊκό
Δενατόνιο

Denatonium
Benzoate,
(Bitrex)

2.

Φθαλικός
Διαιθυλεστέ−
ρας

Diethyl
Phthalate

[84−66−2]

0,2

«

3.

Ισοπροπυλική
Αλκοόλη

Isopropyl
Alcohol

[67−63−0]

20,0

«

4.

Μεθυλ−αιθυλ−
κετόνη

Methyl Ethyl
Ketone

[78−93−3]

8,0

«

5.

Τριτοταγής
Βουτανόλη

Tertiary Butyl
Alcohol

[75−65−0]

8,0

«

6.

Αρωματικοί
παράγοντες

Perfume/
Flavour
Compounds

—

0,10

«

[3734−33−6] 0,02

gr/λίτρο
ένυδρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Κατάλογος μετουσιωτικών υλών (είδος, ποσοστό) που
χρησιμοποιούνται για την μετουσίωση της (ουδέτερης
αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης) που προο−
ρίζεται για την παρασκευή προϊόντων για την περιποί−
ηση του στόματος (στοματικά διαλύματα κ.λπ.).
ΜΕΤΟΥΣΙΩΤΙΚΑ
α/α

Ονομασία

CAS Number

CAS
Number

1.

Αρωματικοί
παράγοντες

Perfume/
Flavour
Compounds

−

Ελάχιστο
Ποσοστό
0,1

gr/λίτρο
ένυδρου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
Κατάλογος μετουσιωτικών υλών (είδος, ποσοστό) που
χρησιμοποιούνται για την μετουσίωση της αιθυλικής αλ−
κοόλης [γεωργικής προέλευσης (ουδέτερης και ακατέρ−
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γαστης/ακαθαριστής) ως και συνθετικής] που προορίζεται
για την παρασκευή προϊόντων, άλλων από τα προϊόντα
που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και II της παρούσας,
που δεν προορίζονται για ανθρώπινη κατανάλωση.
ΜΕΤΟΥΣΙΩΤΙΚΟ
α/α

CAS
Number

Ονομασία

1.

Διφαινυλα−
μίνη

2.

Αμυλική
αλκοόλη

Dipheny−
lamine

Ελάχιστο
Ποσοστό

Χιλ/μα
ανα
100
[122−39−4] 0,0125
χιλ/μα
ένυ−
δρου

n−Amyl Alcohol [71−41−0]

3.

Ακετόνη

4.

Βουτανόλη

Acetone

5.

Εξάνιο

5,0

«

[67−64−1]

10,0

«

n−Butyl Alcohol [71−36−3]

10,0

«

[110−54−3]

10,0

«

−

10,0

«

n−Hexane

6.

SHELL−SOL 73
(60% Τολουό− SHELL−SOL 73
λιο + Ξυλόλιο)

7.

Αιθυλενογλυ−
κολο−μονοαι−
θέρας

Ethylene
glycol
monomethyl
ether

[109−86−4]

15,0

«

8.

Βουτυλ−οξιτό−
λη (2−Βουτο−
ξυ−αιθανόλη)

Butyl Oxitol
(2 Butoxy−
ethanol)

[111−76−2]

15,0

«

9.

Οξεικός Αιθυ−
λεστέρας

Ethyl Acetate

[141−78−6]

5,0

«

10.

Προπυλενο−
γλυκόλη

Propylene
Glycol

[57−55−6]

1,0

«

11.

Προπυλε−
νογλυκολο
−βουτυλαιθε−
ρας

Propylene
Glycol−
monobutyl
ether

[5131−
66−8]

15,0

«

12.

Βενζοϊκό
Δενατόνιο

Denatonium
Benzoate,
(Bitrex)

[3734−
33−6]

0,02

«

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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F
Αριθμ. 3006681/1104/0029
(3)
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς απο−
σταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς του
Νομού Λάρισας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του κεφαλαίου Ε
του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (ΦΕΚ 281/Α΄/18−12−2001)
«Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα».
2. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 82
του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄/22−11−2001) «Εθνικός Τε−
λωνειακός Κώδικας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με
τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του
ν. 3563/07 «Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώ−
δικα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 142/Α/25−6−07).
*02005282704100012*

3. Τις διατάξεις του Καν.(ΕΚ) 110/2008 «Σχετικά με τον
ορισμό, την περιγραφή, την παρουσίαση, την επισήμαν−
ση και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των
αλκοολούχων ποτών», που κατήργησε τον Καν.(ΕΟΚ)
1576/1989.
4. Το υπ’ αριθ. 17538/8−12−2009 έγγραφο του Τελωνείου
Λάρισας με το οποίο διαβιβάζει έγγραφο του Δήμου Αγιάς
του Νομού Λάρισας (με αριθ 6858/5−11−2009), που αφορά
αίτηση των παραγωγών σύκων − αποσύκων του εν λόγω
Δήμου, με την οποία αιτούνται την άδεια για την απόστα−
ξη των σύκων και αποσύκων της παραγωγής τους.
5. Το υπ’ αριθμ. 3786/052/000/2009/20−1−2010 έγγραφο
της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας, σύμφωνα με το οποίο,
τα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα των εν λόγω παρα−
γωγών, κατόπιν επιτόπιου ελέγχου, δειγματοληψίας και
εξέτασης τους, είναι κατάλληλα για το σκοπό αυτό.
6. Τους λόγους σκοπιμότητας για την οικονομική ενί−
σχυση των συκοπαραγωγών της περιοχής Αγιάς του
Νομού Λάρισας, ως και το γεγονός ότι τα προς από−
σταξη σύκα και απόσυκα είναι κατάλληλα, σύμφωνα με
το προαναφερθέν υπό στοιχείο (5) σχετικό έγγραφο
της Χημικής Υπηρεσίας Λάρισας και ότι κατά την υπό
προϋποθέσεις απόσταξη αυτών παράγονται προϊόντα
κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση.
7. Την από 12−02−2010 εισήγηση της Δ/νσης Αλκοόλης,
Αλκοολούχων Ποτών, Οίνου, Ζύθου του Γ.Χ.Κ. προς τον
Υπουργό Οικονομικών, για την έκδοση της παρούσας
απόφασης.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων
από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)
του Δήμου Αγιάς του Νομού Λάρισας, για την περίοδο
2009−2010, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του
ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α/22−11−01) «Εθνικός Τελωνειακός
Κώδικας», όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις
της παραγράφου 23 του άρθρου 1 του ν. 3563/2007
και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοι−
πών σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001, ως και του
Καν.(ΕΚ)110/2008.
2. Οι χωρικά αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.
και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέ−
τρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των
συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των
διατάξεων του Καν.(ΕΚ)110/2008. Για τον προσδιορισμό
της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης
μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογι−
σμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε
χιλ/μα προϊόντος με αλκοολικό βαθμό 40% vol και θα
γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Λάρισας, η Χημική
Υπηρεσία Λάρισας έχει ήδη προβεί στον προσδιορισμό
του ενεχόμενου στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα
σακχάρου, τούτου εκφραζόμενου ως ιμβερτοσακχάρου,
θα ληφθεί δε ως συντελεστής αποδόσεως ο ισχύων, για
τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953
Β.Δ. «Περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 7 Απριλίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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