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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 2/40166/0026 (1)
    Καθορισμός δικαιολογητικών για την πληρωμή δεδου−

λευμένων αποδοχών στο προσωπικό των καταργηθέ−
ντων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 
με την επωνυμία «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕ−
ΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.)».

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 26 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 «Περί Δημο−

σίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 26 του Ν. 3871/2010 (Α΄ 141).

β) Των άρθρων 56, παρ. 1 περ. (ε) και (στ) και 65 παρ. 14 του 
Ν. 4002/2011 «Συντάξεις Δημοσίου − Τουριστικές Επενδύσεις, 
Φορολογικά, Συγχωνεύσεις Ν.Π., παίγνια κ.λπ.» (Α΄ 180).

γ) Του άρθρου 1, παρ. 1 και 2 του Ν. 3565/2007 «Ίδρυση 
Εθνικού Κέντρου Θεάτρου και Χορού» (Α΄ 112).

δ) Του άρθρου 1 του Ν. 3390/2005 «Οργανισμός Εθελο−
ντισμού «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 233).

ε) Του άρθρου 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 
όργανα» (Α΄ 98).

2. Την υπ’ αριθμ. Υ48/9−7−2012 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή 
Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού.

4. Την ανάγκη καθορισμού δικαιολογητικών για την 
πληρωμή δεδουλευμένων αποδοχών στο προσωπικό 
των καταργηθέντων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δι−
καίου (Ν.Π.Ι.Δ.) με την επωνυμία «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και 
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.)», 
αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για 
την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή 
των δαπανών που αφορούν δεδουλευμένες αποδοχές 
στο προσωπικό των καταργηθέντων Νομικών Προσώπων 
Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» και 
«ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.)» για 
το χρονικό διάστημα από 1.4.2011 και 1.3.2011 αντίστοιχα 
έως έως 22.8.2011 (ημερομηνία κατάργησης των εν λόγω 
φορέων), ως ακολούθως:

α. Αντίγραφο απόφασης του αρμόδιου, για την ανά−
ληψη της σχετικής υποχρέωσης, οργάνου.

β. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης (μορφή Ε.Α.Π), σε 
τρία (3) αντίγραφα, που συντάσσεται από το Διατάκτη 
και περιλαμβάνει κατά στήλη: α. Στοιχεία δικαιούχων 
(ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, Αριθμό Φορολογικού 
Μητρώου [ΑΦΜ], αριθμός τραπεζικού λογαριασμού σε 
μορφή ΙΒΑΝ, κλπ.), δικαιούμενο ποσό, κρατήσεις, σύνολο 
κρατήσεων, παρακρατούμενο φόρο και καθαρό πληρω−
τέο ποσό στους δικαιούχους.

Η κατάσταση θεωρείται από το Δ/ντή Οικονομικών 
Υποθέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού).
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γ. Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπο−
θέσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πο−
λιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού) περί των 
οφειλόμενων ποσών σε καθένα εργαζόμενο − δικαιού−
χο.

δ. Βεβαίωση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμ−
βούλου του ν.π.ι.δ. «ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ» περί της συνολικής 
οφειλής στους δικαιούχους στις 22.8.2011.

Για τους εργαζομένους στο «ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕ−
ΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ (Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ.)», αντί της ανωτέρω 
βεβαίωσης υποβάλλονται αντίστοιχες βεβαιώσεις του 
Εσωτερικού Ελεγκτή του Κέντρου περί των οφειλομέ−
νων στους δικαιούχους κατά την 22.8.2011.

ε. Συμβάσεις εργασίας − πρόσληψης (για κάθε εργα−
ζόμενο).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2012

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

F

Αριθμ. 197/2012 (2)
      Κατάργηση των αποφάσεων του Ανωτάτου Χημικού Συμ−

βουλίου 3304/84 (ΦΕΚ 822/Β΄/31.12.85) «αντικατάστα−
ση της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του Κώδικα 
Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987» και 281/87 
(ΦΕΚ 249/Β΄/19.5.1987) «έγκριση για διάθεση μπαχα−
ρικών σε σκόνη».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. οικ.30/003/507/21.5.2012 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τροφίμων 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 ισχύει.

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

5. 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).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.03.2005) 
«Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών – βιοτεχνικών εγκα−
ταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 9 του άρ−
θρου 4, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.06.2011 
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα−
τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει−
ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις», και ιδίως το 
άρθρο 40.

8. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7−10−2009).

9. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

10. Το Π.Δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (ΦΕΚ 142/
Α΄/22.06.2012)

11. Την υπ’ αριθμ. 07927 ΕΞ/19.09.2012 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γε−
ώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄/24.09.2012).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας 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).

13. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 197/2012 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 18.07.2012 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την κατάργηση των αποφάσεων Ανωτά−
του Χημικού Συμβουλίου 3304/84 (ΦΕΚ 822/Β΄/31.12.85) 
«αντικατάσταση της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του 
Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987)» και 
281/87 (ΦΕΚ 249/Β΄/19.5.1987) «έγκριση για διάθεση μπα−
χαρικών σε σκόνη» και την τροποποίηση του άρθρου 37 
του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ως εξής: 

Στη παράγραφος 4 του άρθρου 37 του Κώδικα Τρο−
φίμων και Ποτών διαγράφονται τα εδάφια (α) έως (η) 
και η παράγραφος 4 διαμορφώνεται ως εξής:

4. Επιτρέπεται η εισαγωγή με σκοπό τη διάθεση στην 
κατανάλωση αυτούσιων αρτυμάτων σε σκόνη, συσκευ−
ασμένων κατάλληλα (3).

Στις συσκευασίες αυτές θα αναγράφονται και ελληνι−
κά όλες οι ενδείξεις που προβλέπονται από τις σχετικές 
διατάξεις. (1).

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη: Ξ. Μπασάκου, Κ. Δημητρίου, Σ. Συνούρη − 

Βρετάκου, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου, Δ. Δανιήλ, 
Π. Μαριολέας».

Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ
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Αριθμ. 170/2012 (3)
    Κατάργηση της απόφασης του Ανωτάτου Χημικού Συμ−

βουλίου αριθμ. 1363/57 (ΦΕΚ 292/Β΄/06.11.1957) «Περί 
των μηχανημάτων, άτινα δέον να κατέχωσιν αι βιο−
μηχανίαι και βιοτεχνίαι παρασκευής αεριούχων πο−
τών» και τροποποίηση των άρθρων 127 «Παρασκευή, 
συσκευασία και αναλυτικές προδιαγραφές χυμών 
φρούτων και ορισμένων ομοειδών προϊόντων» και 
148 «Ροφήματα»του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών 
(ΦΕΚ 788/Β΄/31.12.1987)».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τo υπ’ αριθ. οικ.30/003/402/3.5.2012 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Τροφίμων 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 ισχύει.

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

5. 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).

6. Τις διατάξεις του Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α΄/11.03.2005) 
«Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανιών – βιοτεχνικών εγκα−
ταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 9 του άρ−
θρου 4, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

7. Τις διατάξεις του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α΄/17.06.2011 
«Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμα−
τικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχει−
ρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις » και ιδίως το 
άρθρο 40.

8. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εµπορικής 
Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγω−
νιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/7−10−2009).

9. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

10. Το Π.Δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (ΦΕΚ 142/
Α΄/22.06.2012)

11. Την υπ’ αριθμ. 07927 ΕΞ/19.09.2012 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γε−
ώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄/24.09.2012).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας 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).

13. Tο γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 170/2012 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 18.07.2012 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την κατάργηση της Απόφασης του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου αριθμ. 1363/57 (ΦΕΚ 292/Β΄/
06.11.1957) «Περί των μηχανημάτων, άτινα δέον να κα−
τέχωσιν αι βιομηχανίαι και βιοτεχνίαι παρασκευής αε−
ριούχων ποτών» και την τροποποίηση του άρθρου 127 
«Παρασκευή, συσκευασία και αναλυτικές προδιαγραφές 
χυμών φρούτων και ορισμένων ομοειδών προϊόντων» 
και του άρθρου 148 «Ροφήματα» του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών ως εξής:

1. Στο άρθρο 127 «Παρασκευή, συσκευασία και ανα−
λυτικές προδιαγραφές χυμών φρούτων και ορισμένων 
ομοειδών προϊόντων» του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. 
διαγράφεται η παράγραφος 2.

2. Στο άρθρο 148 «Ροφήματα» του Κώδικα Τροφίμων 
και Ποτών διαγράφονται στην παράγραφο 5 τα εδάφια 
α) και β).

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη: Ξ. Μπασάκου, Κ. Δημητρίου, Σ. Συνούρη − 

Βρετάκου, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου, Δ. Δανιήλ, 
Π. Μαριολέας».

Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ

F

Αριθμ. 253/2012 (4)
       Έγκριση χημικής διασκορπιστικής ουσίας
πετρελαιοκηλίδων «SUPERDISPERSANT 25».

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το υπ’ αριθ. οικ.30/006/892/07.06.2012 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων 
του Γενικού Χημείου του Κράτους.

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 ισχύει.

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. Τα Π.Δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α΄/1988 και 
229/Α΄/1989).
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5. Την υπ’ αριθμ. 5219/Φ. 11/4/2000 κοινή υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 455/Β΄/4.4.2000) των Υπουργών Οικο−
νομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, Υγείας Πρόνοιας, Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθο−
ρισμός προδιαγραφών και έλεγχος καταλληλότητας 
των χημικών διασκορπιστικών ουσιών εξουδετέρωσης 
της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο» και ιδίως 
το άρθρο 4 και το Παράρτημα I. 

6. 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).

7. Το Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση Υπουργείου Οικο−
νομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 
Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορι−
κής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
µετονοµασία του σε «Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνι−
στικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου 
Μακεδονίας − Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονί−
ας − Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών 
της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας − Θράκης και της 
Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» 
(Φ.Ε.Κ. 213/Α΄/07.10.2009).

8. Το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρ−
μοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α΄/5.11.2009).

9. Το Π.Δ. 87/2012 «Διορισμός Υφυπουργών» (ΦΕΚ 142/Α΄/
22.06.2012).

10. Την υπ’ αριθμ. 07927 ΕΞ/19.09.2012 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά−
θεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Γε−
ώργιο Μαυραγάνη» (ΦΕΚ 2574/Β΄/24.09.2012).

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας 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).

12. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκα−
λείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 253/2012 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρίαση της 18/07/2012 και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε το προϊόν «SUPERDISPERSANT 25» ως 
χημική διασκορπιστική ουσία πετρελαιοκηλίδων 3ης 
γενιάς τύπου 2 και 3.

Η έγκριση χορηγείται με επταετή ισχύ και εκδίδε−
ται αποκλειστικά για την κατατεθειμένη σύνθεση, την 
εμπορική ονομασία, το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής 
και χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή 
όπως έχουν κατατεθεί στο φάκελο του προϊόντος.

Όποτε συντρέχουν λόγοι όπως: 
• αλλαγή της κατατεθειμένης σύνθεσης, ή της εμπορι−

κής ονομασίας, ή του πεδίου εφαρμογής ή των οδηγιών 
χρήσης

• αιτιολογημένη επανεκτίμηση των δεδομένων που 
υπάρχουν είτε νεότερα δεδομένα ή / και κριτήρια βάσει 
των οποίων προκύπτει ότι η χρήση του προϊόντος θέτει 
σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία ή / και το περιβάλλον, 

είναι δυνατό με απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμ−
βουλίου να ανακληθεί η έγκριση πριν τη λήξη της.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Μ. ΤΣΙΜΙΔΟΥ Ε. ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
Τα μέλη: Ξ. Μπασάκου, Σ. Συνούρη − Βρετάκου, Κ. Δη−

μητρίου, Χ. Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου, Δ, Δανιήλ, 
Π. Μαριολέας»

Άρθρο 2

H παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2012

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ  
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