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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. οικ. 120077/ΔΤΒΝ 2100
(1)
Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ.
Β. 20683/2134/17−11−1987 (ΦΕΚ Β΄ 634) «Συσκευές αερο−
λυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς την οδη−
γία 75/324/ΕΟΚ».
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 1, 2 (παράγραφοι 1 περ. στ, 2 και 3) και
3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου»
(ΦΕΚ Α΄ 34), όπως ισχύει.

2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98) «Κω−
δικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα».
3. Το Π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) «Ίδρυση και μετονομα−
σία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών»,
όπως τροποποιήθηκε με το Π.δ. 118/2013 (ΦΕΚ Α΄ 152).
4. Το Π.δ. 116/2014 (ΦΕΚ Α΄ 185) «Οργανισμός του
Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».
5. Το Π.δ. 70/22−9−2015 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Ανασύσταση των
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου
Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργεί−
ου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε
Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλ−
λοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
6. Το Π.δ. 73/23−9−2015 (ΦΕΚ Α΄ 116) «Διορισμός Αντι−
προέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθ. 107837/21−10−2015 (ΦΕΚ Β΄ 2280) κοινή
απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού οικονο−
μίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων
στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού,
Θεοδώρα Τζάκρη».
8. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. Β. 20683/2134/
17−11−1987 (ΦΕΚ Β΄ 634) «Συσκευές αερολυμάτων (αε−
ροζόλ) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 75/324/ΕΟΚ».
9. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. οικ. Β 3312/
705/17−02−1995 (ΦΕΚ Β΄ 130) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.
Β.20683/2134/17−11−1987 (634/Β΄/26−11−1987) κοινής από−
φασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομι−
κών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας με την
οποία εναρμονίστηκε η οδηγία 75/324/ΕΟΚ που αφορά
στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 94/1/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης».
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10. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. οικ. 3608/
370/07−04−2010 (ΦΕΚ Β΄ 398) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.
Β.20683/2134/1987 (Β΄ 634) κοινής υπουργικής απόφασης,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία εναρμονί−
στηκαν οι οδηγίες 75/324/ΕΟΚ και 94/1/ΕΚ που αφορούν
στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ), σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 2008/47/ΕΚ της Επιτροπής».
11. Την Οδηγία 2013/10/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης
Μαρτίου 2013 «για την τροποποίηση της οδηγίας 75/324/
ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθε−
σιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συ−
σκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) προκειμένου οι σχετικές
με την επισήμανση διατάξεις της να προσαρμοστούν
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ταξινόμηση,
την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των
μειγμάτων».
12. Την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. οικ. 3937/
233/2014 (ΦΕΚ Β΄ 925) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.
Β.20683/2134/1987 (Β΄ 634) κοινής υπουργικής απόφα−
σης για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας
προς την Οδηγία 2013/10/ΕΚ της Επιτροπής «για την
τροποποίηση της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών με−
λών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων
(αεροζόλ) προκειμένου οι σχετικές με την επισήμανση
διατάξεις της να προσαρμοστούν στον κανονισμό (ΕΚ)
αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη
συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων».
13. Το διορθωτικό στην οδηγία 2013/10/ΕΕ της Επιτρο−
πής, της 19ης Μαρτίου 2013 «για την τροποποίηση της
οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων
στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) προκειμένου οι
σχετικές με την επισήμανση διατάξεις της να προσαρ−
μοστούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων» (ΕΕ L137/13 της 4/6/2015).
14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό
προϋπολογισμό, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίη−
ση της Β.20683/2134/17−11−1987 κοινής υπουργικής από−
φασης (ΦΕΚ Β΄ 634), όπως έχει τροποποιηθεί με τις
οικ. Β 3312/705/17−02−1995 (ΦΕΚ Β΄ 130), οικ. 3608/370/
07−04−2010 (ΦΕΚ Β΄ 398) και 3937/233/2014 (ΦΕΚ Β΄ 925)
κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει, με βάση το
διορθωτικό στην οδηγία 2013/10/ΕΕ της Επιτροπής, της
19ης Μαρτίου 2013 «για την τροποποίηση της οδηγίας
75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων
στις συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) προκειμένου
οι σχετικές με την επισήμανση διατάξεις της να προ−
σαρμοστούν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την
ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των
ουσιών και των μειγμάτων».

Άρθρο 2
Το σημείο ¡) στοιχείο α) της παραγράφου 2.2. του
Παραρτήματος του άρθρου 8 της υπ’ αριθ. Β.20683/
2134/17.11.1987 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τρο−
ποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «¡) τη
δήλωση κινδύνου Η229: «Δοχείο υπό πίεση: κατά τη
θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.»
Άρθρο 3
Δημοσίευση−Έναρξη Ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία δη−
μοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2015
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

F
Αριθ. 2/65183/ΔΠΓΚ
(2)
Καθορισμός ποσού μεταφοράς από τις μεταβιβάσεις
του Υπουργείου Οικονομικών έτους 2015.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ −
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 29 του Ν. 4223/2013 (Α΄ 287) «Ενιαίος Φόρος
Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις», όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Το Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής δι−
αχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
3. Το Ν. 4311/2014 (Α΄ 259) «Κύρωση του Κρατικού Προϋ−
πολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών
ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2015».
4. Το Π.δ. 111/2014 (Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου
Οικονομικών».
5. Το Π.δ. 71/2015 (Α΄ 114) «Μεταφορά της Γενικής Γραμ−
ματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων».
6. Το Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
7. Την υπ’ αριθ. Υ1/22−09−2015 (Β΄ 2076) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Καθορισμός σειράς τάξης των Υπουρ−
γείων».
8. Την υπ’ αριθ. Υ29−8/10/2015 (Β΄ 2168) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπλη−
ρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
9. Την υπ’ αριθ. Υ21/6−10−2015 (ΦΕΚ 2144 Β΄/6−10−2015)
απόφαση του Πρωθυπουργού για τη μεταβίβαση αρμο−
διοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη.
10. Την αναγκαιότητα αντιμετώπισης των δαπανών
μισθοδοσίας του προσωπικού που εντάσσεται στο πλαί−
σιο ανακατανομής προσωπικού του δημοσίου τομέα.
11. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

