
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Τροποποίηση του άρθρου 36α του Κώδικα Τρο-
φίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, 
ΦΕΚ 788/Β’) σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/1855 της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016 
«σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 
2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθε-
σιών των κρατών μελών που αφορούν τους δια-
λύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην 
παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών 
τους» (ΕΕ L 284 της 20/10/2016, σ.19).

2 Έγκριση χημικής διασκορπιστικής ουσίας πε-
τρελαιοκηλίδων 3ης γενιάς τύπου 2 και τύπου 3 
«MARICHEM OIL SPILL DISPERSANT».

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 75/2018 (1)
Τροποποίηση του άρθρου 36α του Κώδικα Τρο-

φίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, 

ΦΕΚ 788/Β’) σε συμμόρφωση με την Οδηγία (ΕΕ)

2016/1855 της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016

«σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 

2009/32/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομο-

θεσιών των κρατών μελών που αφορούν τους 

διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμοποιούνται 

στην παρασκευή των τροφίμων και των συστατι-

κών τους» (ΕΕ L 284 της 20/10/2016, σ.19).

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα αριθμ. οικ. 30/003/000/1926/11.05.2018 έγγρα-

φο της Διεύθυνσης Αλκοόλης και Τροφίμων του Γενικού 
Χημείου του Κράτους,

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 και 2 του ν. 1338/
1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 

34/A’/17.03.1983) όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί από 
το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος 
στο Κεφάλαιο, στο αποθεματικό και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70/Α’/21.05.1984) και του 
άρθρου 3 του ν. 1338/1983, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει,

3. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν.4328/1929 
(ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου 
του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 6 
του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ211/Α΄/1995),

4. Το άρθρο 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929
«Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του 
Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α’ 391),

5. Την αριθμ. 1078204/927/0006Α΄/6-8-1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορι-
σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι-
κών» (ΦΕΚ Β’ 517),

6. Τα άρθρα 122 και 89 του π.δ. 284/1988 «Οργανισμός 
του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 128), όπως ισχύει

7. Τις διατάξεις του κεφ. Α’ "Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων" του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και 
ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 14 παράγραφος 
2 εδάφιο γ, και το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3,

8. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει,

9. Το π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του 
Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α’ 208),

10. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη-
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’210),

11. Το π.δ. 22/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τή Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’3),

12. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αι-
κατερίνη Παπανάτσιου» (Β’ 3696),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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13. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α’98),

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση αριθμ. 75/2018 του Ανώτα-

του Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συ-
νεδρίαση της 21ης Μαΐου 2018, και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του άρθρου 36α του Κώ-
δικα Τροφίμων και Ποτών (ΚΤΠ) (απόφαση ΑΧΣ 1100/87, 
ΦΕΚ 788/Β’) ως ισχύει, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
(ΕΕ) 2016/1855 της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2016 
«σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 2009/32/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που 
αφορούν τους διαλύτες εκχύλισης οι οποίοι χρησιμο-
ποιούνται στην παρασκευή των τροφίμων και των συ-
στατικών τους» (ΕΕ L 284 της 20/10/2016, σ.19), ως εξής:

Στο μέρος II του Πίνακα «Διαλύτες εκχύλισης που 
επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία 
πρώτων υλών, τροφίμων, υλικών παρασκευής τροφίμων 
ή των συστατικών τους», η σειρά για το διμεθυλαιθέρα 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Διμεθυλαιθέρας 

Παρασκευή  προϊό-
ντων  με βάση απο-
λιπανθείσες ζωικές 
πρωτεΐνες, συμπε-
ριλαμβανομένης  
της ζελατίνης(*3)

0,009 mg/kg στα 
προϊόντα με βάση 
απολιπαν θείσες 
ζωικές  πρωτεΐνες, 
συμπεριλαμβανο-
μένης  της ζελατίνης

Παρασκευή κολλα-
γόνου(*4) και παρα-
γώγων κολλαγόνου 
εκτός από ζελατίνη

3 mg/kg για το κολ-
λαγόνο και τα παρά-
γωγα κολλαγόνου, 
εκτός από ζελατίνη

(*3) "Ζελατίνη": φυσική, υδατοδιαλυτή πρωτεΐνη, πηκτική ή μη 
πηκτική, η οποία λαμβάνεται με τη μερική υδρόλυση κολλα-
γόνου που παράγεται από οστά, δορές και δέρματα, τένοντες 
και νεύρα ζώων, σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.
(*4) "Κολλαγόνο": το πρωτεϊνούχο προϊόν το οποίο παράγεται 
από οστά, δέρματα και τένοντες ζώων και το οποίο παρα-
σκευάζεται σύμφωνα με τις σχετικές απαιτήσεις του κανονι-
σμού (ΕΚ) αριθ. 853/2004.»

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Δ. ΤΣΙΠΗ -ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη: 
Ι. Ρουσσιά, Ε. Λαμπή, Ε. Δήμα,  Ε. Μπαρμπούνης, 
Η. Κουλαδούρος, Β. Κωσταντίνου, Σ. Σάμιος, 
Λ. Φαρμάκης.»

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση  αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 16 Ιουλίου 2018

Οι Υπουργοί

Οικονομίας  Υφυπουργός
και Ανάπτυξης Οικονομικών

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Ι

Αριθμ. 130/2018 (2)
     Έγκριση χημικής διασκορπιστικής ουσίας πε-

τρελαιοκηλίδων 3ης γενιάς τύπου 2 και τύπου 3 

«MARICHEM OIL SPILL DISPERSANT».

  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τα αριθμ. οικ. 30/004/000/2635/15.06.2018 έγγρα-

φο της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χη-
μικών Προϊόντων του Γενικού Χημείου του Κράτους,

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

3. Το άρθρο 4 του διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929
«Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του 
Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α’391),

4. Το π.δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι-
κονομικών» (Α’ 128), άρθρα 122 και 89, όπως ισχύουν,

5. Την αριθμ. 1078204/927/0006Α΄/6-8-1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορι-
σμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομι-
κών» (ΦΕΚ Β’ 517),

6. Τις διατάξεις του κεφ. Α’ "Σύσταση Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων" του Μέρους Πρώτου του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94), και 
ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1, το άρθρο 14 παράγραφος 
2 εδάφιο γ, και το άρθρο 41 παράγραφοι 2 και 3,

7. Την αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 
(Β’ 968) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (A.A.Δ.Ε.)», όπως τροποποιήθηκε, συ-
μπληρώθηκε και ισχύει,

8. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 210),

9. Την αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανά-
θεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αι-
κατερίνη Παπανάτσιου» (ΦΕΚ Β’ 3696/15.11.2016),

10. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε 
με το πρώτο άρθρο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α’/2005),

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο-
γισμού, αποφασίζουμε:
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Άρθρο 1
Εγκρίνουμε την απόφαση αριθμ. 130/2018 του Ανώτα-

του Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνε-
δρίαση της 21ης Ιουνίου 2018, και η οποία έχει ως εξής:

«ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε το προϊόν "MARICHEM OIL SPILL 
DISPERSANT" ως χημική διασκορπιστική ουσία 3ης γε-
νιάς τύπου 2 και τύπου 3.

Η έγκριση χορηγείται με επταετή ισχύ και εκδίδεται 
αποκλειστικά για την κατατεθειμένη σύνθεση, την εμπο-
ρική ονομασία, το καθορισμένο πεδίο εφαρμογής και 
χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή, που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο του προϊόντος, που έχει 
κατατεθεί. 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, 
με απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου ανα-
καλείται η έγκριση πριν τη λήξη της.

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας
Δ. ΤΣΙΠΗ -ΣΤΕΦΑΝΙΤΣΗ Ε. ΔΟΥΜΕΝΗ

Τα μέλη:
 Ε. Λαμπή, Ε. Δήμα, Σ. Σάμιος, Β. Κωσταντίνου, Η. 
Κουλαδούρος, Λ. Φαρμάκης, Ε. Μπαρμπούνης, 
Ι. Ρουσσιά »

Άρθρο 2
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιουλίου 2018 
Η Υφυπουργός Οικονομικών

 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ  
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*02030042507180004*

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία  
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:  
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και 
κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη 
των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα  
(ν. 3469/2006/Α΄ 131 και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

 Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

 Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

 Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 
δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 
προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

 Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας, 
για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,
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