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ΘΕΜΑ: Απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (ΑΧΣ) με αριθ. 99/2017 

 

Α. 1. Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως [Αριθμός ΦΕΚ: Β’ 4288 (σελ. 

56901‐56903)]  η  απόφαση  99/2017  του  Ανώτατου  Χημικού  Συμβουλίου  (Α.Χ.Σ.)  “Τροποποίηση  του 

άρθρου 5 του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, ΦΕΚ 788/Β΄) όπως ισχύει 

και τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 366/97 (ΦΕΚ 597/Β’)”, [Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 

6ΤΙΛΗ‐Ε58].  

Η  ισχύς  της  εν  λόγω  απόφασης  Α.Χ.Σ.  αρχίζει  από  τη  δημοσίευσή  της  στην  Εφημερίδα  της 

Κυβερνήσεως, (δηλ. από την 08/12/2017). 

2. α. Με την εν λόγω απόφαση Α.Χ.Σ. τροποποιείται το άρθρο 5 του ΚΤΠ «Τρόφιμα χρήζοντα έγκρισης» 

σε  συμφωνία  με  διατάξεις  της  Ένωσης,  καταργουμένων  των  διαδικασιών  έγκρισης  που  ίσχυαν 

προηγουμένως  (μέσω  Αποφάσεων  του  Ανωτάτου  Χημικού  Συμβουλίου)  σε  εθνικό  επίπεδο,  λόγω 

αντικατάστασής τους από αντίστοιχες διαδικασίες σε επίπεδο Ένωσης (πρόσθετα τροφίμων, υλικά σε 

επαφή με τρόφιμα, νέα τρόφιμα).  

Επιπλέον, με την εν λόγω κοινοποιούμενη Απόφαση εισάγεται στο εν λόγω άρθρο παράγραφος 8 στην 

οποία απαριθμούνται όλες οι περιπτώσεις για τις οποίες η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει κεντρική 

διαδικασία έγκρισης, σε ενωσιακό επίπεδο, στο πλαίσιο διατάξεων κανονισμών, ήτοι τις περιπτώσεις 

των  προσθέτων  τροφίμων  [καν.  (ΕΚ)  1333/2008],  ενζύμων  τροφίμων  [καν.  (ΕΚ)  1332/2008], 

αρωματικών υλών [καν. (ΕΚ) 1334/2008], ουσιών προς χρήση στην παραγωγή υλικών και αντικειμένων 

που προορίζονται για επαφή με τρόφιμα  [καν.  (ΕΚ) 1935/2004], διεργασιών ανακύκλωσης πλαστικών 

από  τα οποίες παράγονται πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται  για επαφή με  τρόφιμα 

[καν.  (ΕΚ)  282/2008],  γενετικώς  τροποποιημένων  τροφίμων  [καν.  (ΕΚ)  1829/2003],  καθώς  και  νέων 

τροφίμων [καν. (ΕΕ) 2015/2283 – εφαρμογή από 1/1/2018].  

β.  Περαιτέρω,  στις  παραγράφους 10, 11  και 13  που  εισάγονται  στο  εν  λόγω  άρθρο  με  την  εν  λόγω 

κοινοποιούμενη  Απόφαση  Α.Χ.Σ.  99/2017,  γίνεται  μνεία  στις  διαδικασίες  στις  οποίες  πρέπει  να 

προηγηθεί κατάθεση σχετικού φακέλου στην αρμόδια Διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους.  
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Ειδικότερα: 

α) Με την παράγραφο 10 προβλέπεται, προκειμένου για την έναρξη της διαδικασίας έγκρισης ουσιών 

προς  χρήση  στην  παραγωγή  υλικών  και  αντικειμένων  που  προορίζονται  να  έρθουν  σε  επαφή  με 

τρόφιμα και δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους επιτρεπόμενων ουσιών των ειδικών ενωσιακών 

μέτρων (δηλ. την παρούσα στιγμή στον καν. (ΕΕ) 10/2011), η κατάθεση αίτησης χορήγησης άδειας για 

νέα ουσία στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. δηλ. στη Διεύθυνση Αλκοόλης 

και Τροφίμων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1935/2004. 

β) Με την παράγραφο 11 προβλέπεται, προκειμένου για την έναρξη της διαδικασίας έγκρισης για τις 

διεργασίες ανακύκλωσης πλαστικών από  τις οποίες παράγονται πλαστικά υλικά και αντικείμενα που 

προορίζονται  να  έρθουν  σε  επαφή  με  τρόφιμα  η  κατάθεση  αίτησης  χορήγησης  άδειας  για  τη 

διεργασία ανακύκλωσης πλαστικών στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. δηλ. 

στη  Διεύθυνση  Αλκοόλης  και  Τροφίμων,  σύμφωνα  με  τους  κανονισμούς    (ΕΚ)  1935/2004  και  (ΕΚ) 

282/2008. 

γ)  Με  την  παράγραφο  13  προβλέπεται,  προκειμένου  στο  πλαίσιο  του  (νέου)  κανονισμού  (ΕΕ) 

2015/2283  για  τα  Νέα  Τρόφιμα  και  ειδικότερα  του  άρθρου  4  αυτού,  καθώς  και  των  σχετικών 

εκτελεστικών μέτρων που αναμένεται να θεσπιστούν μέσα στο επόμενο δίμηνο, προκειμένου για τον 

καθορισμό  του  καθεστώτος  του  νέου  τροφίμου  (δηλ.  για  το  αν  ένα    τρόφιμο  εμπίπτει  στο  πεδίο 

εφαρμογής του εν λόγω κανονισμού), σε περίπτωση αμφιβολίας των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων, η 

κατάθεση  ερωτήματος  στην  αρμόδια  Διεύθυνση  της  Κεντρικής  Υπηρεσίας  του  Γ.Χ.Κ.  δηλ.  στη 

Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις.  

Σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα διαδικασία εφαρμόζεται από την ημερομηνία εφαρμογής των υπό 

έκδοση  εκτελεστικών  μέτρων,  ενώ  οι  υπόλοιπες  διατάξεις  του  κανονισμού  (ΕΕ)  2015/2283 

εφαρμόζονται πλέον πλήρως από 1/1/2018, όπου και καταργείται ο κανονισμός (ΕΚ) 258/97 για τα νέα 

τρόφιμα και τα νέα συστατικά τροφίμων. 

Για  την  εν  λόγω  διαδικασία  θα  ακολουθήσουν  λεπτομερείς  οδηγίες  προς  τους  ενδιαφερομένους,  οι 

οποίες  αφορούν  κατά  κύριο  λόγο  εισαγωγείς  από  τρίτες  χώρες  ή  παραγωγούς  τροφίμων  που  

πρόκειται  να  διαθέσουν  στην  αγορά  ένα  τρόφιμο  (ως  έχει  ή  που  περιέχει  συστατικό)  το  οποίο 

ενδεχομένως εμπίπτει στον ορισμό του νέου τροφίμου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) 

2015/2283 και για το οποίο οι ίδιοι δεν μπορούν να επαληθεύσουν αν εμπίπτει ή όχι. 

Υπενθυμίζεται  ότι  η  εν  λόγω διαδικασία  εφαρμόζεται  εδώ  και  πολλά  έτη από  την  Υπηρεσία μας  [με 

βάση  τον  προηγούμενο  κανονισμό  (ΕΚ)  258/97  για  τα  νέα  τρόφιμα],  αλλά  τώρα  θεσμοθετείται  στο 

πλαίσιο  του άρθρου 4  του  κανονισμού  (ΕΕ) 2015/2283  και  των σχετικών  (υπό  έκδοση)  εκτελεστικών 

μέτρων, όπως προαναφέρθηκε.  

 

Β. Παρακαλούνται οι κ.κ. Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. να φροντίσουν ώστε να λάβει γνώση 

της παρούσας ενυπόγραφα το τεχνικό προσωπικό.  
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Για  οποιαδήποτε  περαιτέρω  σχετική  πληροφορία  ή  διευκρίνιση,  μπορείτε  να  απευθύνεστε  στη 

Διεύθυνσή μας. 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
 

Σταύρος Σάμιος 

Συνημμένα: 1. ΦΕΚ 4288/Β’/08.12.2017 (ηλεκτρονική μορφή) 

          2. Πίνακας τροποποιήσεων (έκδοση 20) (Μόνο για τις Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.) 

 

Πίνακας αποδεκτών: 

Α. Αποδέκτες για ενέργεια: 

1) Γενικό Χημείο του Κράτους  

‐ Χημικές Υπηρεσίες ΓΧΚ 

‐ Τεχνικό προσωπικό ΓΧΚ μέσω των Δ/νσεών τους  

2) ΥΠΑΑΤ   

α) Γεν. Δ/νση Τροφίμων 

i) Προϊσταμένη Γενικής Δ/νσης eathanasopoulou@minagric.gr  

ii) Δ/νση Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων chpapadimitriou@minagric.gr  

β) ΕΦΕΤ  

Γραφείο Προέδρου gramm1@efet.gr; 

3) Υπουργείο Υγείας  

α) Δ/νση Δημόσιας Υγείας ddy@moh.gov.gr  

β) ΕΟΦ 

Δ/νση  Αξιολόγησης  προϊόντων,  Τμ.  Αξιολόγησης  λοιπών  προϊόντων  morfanou@eof.gr, 

avoulgari@eof.gr 

4) Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης   

Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, gge@gge.gr  

5) Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών,   

Εισαγγελία Αγορανομίας, eispa01@otenet.gr  

 

Β. Κοινοποίηση 

1) Υπουργείο Οικονομικών 

α. Γραφείο Υπουργού κ. Ε. Τσακαλώτου 

β. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αικ. Παπανάτσιου 

2) Συνήγορος του Καταναλωτή, grammateia@synigoroskatanaloti.gr 

3) Ένωση Ελλήνων Χημικών, Τμήμα Τροφίμων, info@eex.gr   

4) Σ.Ε.Β.Τ., sevt@sevt.gr  

5) Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος , info@sbbe.gr    

www.gcsl.gr/media/trofima/FEK-4288B-2017.pdf
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6) Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, info@acci.gr 

7) Ένωση Βιομηχανιών Βιοτεχνιών Ζαχαρωδών Ελλάδας info@ebbze.gr 

 

Γ. Εσωτερική διανομή  

1. Γραφείο Διοικητή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γ. Πιτσιλή 

2. Γραφείο Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ΓΧΚ κ. Ν. Βλάχου 

3. Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων  

4. Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο 

5. Διεύθυνση Αλκοόλης και Τροφίμων, Τμήμα Α΄ και Τμήμα Β΄  

6. Τμήμα Χημικοτεχνικής Δασμολογίου 
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