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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
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760/Β΄/21.6.2000) απόφασης, όπως έχει τροποποι−
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ως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητι−
κών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 
περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και 
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 536/2007 (1)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 130/2000 (Φ.Ε.Κ. 760/

Β΄/21.6.2000) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με 
την υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (Φ.Ε.Κ. 466/Β΄/11.4.2005), 
απόφαση σε συμμόρφωση με την ανακοίνωση της 
Επιτροπής 2007/C 60/02 που δημοσιεύθηκε στο πλαί−
σιο εφαρμογής της οδηγίας 76/769/Ε.Ο.Κ. του Συμ−
βουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κα−
νονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας 
στην αγορά και της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων, όπως τροποποιήθη−
κε, όσον αφορά τους περιορισμούς σχετικά με την 
εμπορία και τη χρήση του νικελίου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 30007766/1563/3.10.2007 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 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 αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 
211/Α/11.10.1995).

3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31.10.1929 «Περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

4) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).
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5) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

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) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/Β/3.10.2007).

8) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι 
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 536/2007 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 4.12.2007 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 
130/2000 (Φ.Ε.Κ. 760/Β΄/21.6.2000) απόφασης, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (Φ.Ε.Κ. 
466/Β΄/11.4.2005) απόφαση, ως εξής:

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 130/2000 (Φ.Ε.Κ. 760/
Β΄/21.6.2000) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί με την 
υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (Φ.Ε.Κ. 466/Β΄/11.4.2005) απόφα−
ση, σε συμμόρφωση με την Ανακοίνωση της Επιτροπής 
2007/C 60/02 που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής 
της οδηγίας 76/769/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου περί προσεγ−
γίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορι−
σμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, 
όπως τροποποιήθηκε, όσον αφορά τους περιορισμούς 
σχετικά με την εμπορία και τη χρήση του νικελίου, με 
σκοπό την επικαιροποίηση εναρμονισμένου προτύπου 
μεθόδου δοκιμής, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση τροποποιεί την υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 

130/2000 (Φ.Ε.Κ. 760/Β΄/21.6.2000) απόφαση, όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (Φ.Ε.Κ. 
466/Β΄/11.4.2005) απόφαση, σε συμμόρφωση με την Ανα−
κοίνωση της Επιτροπής 2007/C 60/02.

H ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C 60/02 (EE C 60/2 
της 15.3.2007), που δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής 
της οδηγίας 76/769/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου περί προσεγ−
γίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς 
της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, όπως τρο−
ποποιήθηκε, όσον αφορά τους περιορισμούς σχετικά με 
την εμπορία και τη χρήση του νικελίου, επικαιροποιεί 
εναρμονισμένο πρότυπο μεθόδου δοκιμής.

Άρθρο 2
Στο Παράρτημα της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 130/2000 (Φ.Ε.Κ. 

760/Β΄/21.6.2000) απόφασης, όπως έχει τροποποιηθεί 
με την υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (Φ.Ε.Κ. 466/Β/11.4.2005) 
απόφαση, τροποποιείται το εναρμονισμένο πρότυπο 
σχετικά με τη «Μέθοδο για την προσομοίωση φθοράς 
και διάβρωσης για την ανίχνευση της απελευθέρωσης 
νικελίου από επικαλυμμένα αντικείμενα», ως προς το 

έγγραφο αναφοράς. Το ΕΝ 12472:1998 αντικαθίσταται 
από το ΕΝ 12472: 2005

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα μέλη
Κ. Σταφυλάκης, Ν. Κατσίμπας,

Β. Κασελούρη− Ρηγοπούλου, Ι. Χροναίος, Δ. Τσίχλης, 
Δ. Αντωνόπουλος, Σ. Γωγάκος, Ν. Νομικός.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη 

δημοσίευσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008
ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ YΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ A. ΜΠΕΖΑΣ

F
Αριθμ. 640/2007 (2)
Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983) 

σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 94/48/Ε.Κ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 
331/21.12.1994) «για τη δέκατη τρίτη τροποποίηση της 
Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομο−
θετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών που αφορούν τους περιορισμούς της 
διάθεσης στην αγορά και χρήσης ορισμένων επικιν−
δύνων ουσιών και παρασκευασμάτων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ KAI O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 5277/4.12.2007 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του Κράτους.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2 και 3) του

ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 
34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990).

3) 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 αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 
του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995).

4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31.10.1929 «Περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

5) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

6) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

7) 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).

8) Την υπ’ αριθμ. 42362/Υ252/28.9.2007 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονο−
μικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 1948/Β/3.10.2007).

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι από 
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την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 640/2007 απόφαση του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 11.12.2007 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 
166/Α΄/17.11.1983) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 94/48/
Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(EE L 331/21.12.1994) «για τη δέκατη τρίτη τροποποίηση 
της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νο−
μοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών που αφορούν τους περιορισμούς της δι−
άθεσης στην αγορά και χρήσης ορισμένων επικινδύνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων», ως εξής:

Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νο−

μοθεσία προς την Οδηγία 94/48/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 331/21.12.1994) 
«για τη δέκατη τρίτη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/
ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστι−
κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που 
αφορούν τους περιορισμούς της διάθεσης στην αγορά 
και χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών και παρα−
σκευασμάτων».

Άρθρο 2
Το Παράρτημα Ι του π.δ. 445/1983, όπως έχει τροπο−

ποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται σύμφωνα με το Πα−
ράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Άρθρο 4

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δα−
πάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 5
Παρατίθεται κατωτέρω παράρτημα το οποίο έχει ως 

ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ουσίες που είτε − αναγράφονται στο παράρτημα I της 
υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β΄) απόφασης, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει και είναι ταξινομημένες ως 
εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες ή εξαιρετικά εύφλεκτες και 
φέρουν σχετική επισήμανση, ή − δεν αναγράφονται ακόμη 
στο παράρτημα I της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994 απόφα−
σης, αλλά ανταποκρίνονται στα κριτήρια περί ευφλέ−
κτου του παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994
και είναι προσωρινά ταξινομημένες και φέρουν σχετική 
επισήμανση ως εύφλεκτες, πολύ εύφλεκτες ή εξαιρετικά 
εύφλεκτες σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της 
υπ’ αριθμ. ΑΧΣ 378/1994 απόφασης.

1. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως έχουν ή 
υπό μορφή παρασκευασμάτων σε συσκευές αερολυ−
μάτων που διατίθενται στην αγορά και προορίζονται 
να πωληθούν στο ευρύ κοινό για ψυχαγωγικούς και 
διακοσμητικούς σκοπούς όπως:

− μεταλλική λαμπυρίζουσα σκόνη, χρησιμοποιούμενη 
κυρίως για εορταστική διακόσμηση,

− τεχνητό χιόνι και πάχνη,
− απομίμηση εκλύσεως εντερικών αερίων,
− σερπαντίνα σε σπρέι,
− απομιμήσεις περιττωμάτων,
− καραμούζες,
− διακοσμητικές νιφάδες και αφροί,

− απομιμήσεις ιστών αράχνης,
− βρωμούσες,
− κ.λπ.
2. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κοινοτικών 

διατάξεων σε θέματα ταξινόμησης, συσκευασίας και επι−
σήμανσης των επικίνδυνων ουσιών, η συσκευασία των 
προαναφερόμενων συσκευών αερολυμάτων πρέπει να 
φέρει την ευανάγνωστη και ανεξίτηλη επιγραφή: «Μόνο 
για επαγγελματική χρήση».

3. Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμό−
ζονται για τις συσκευές αερολυμάτων που αναφέρει το 
άρθρο 7α της υπ’ αριθμ. Β 3312/705 (ΦΕΚ 130/Β΄/1995) κοινής 
υπουργικής απόφασης, η οποία τροποποιεί την υπ’ αριθμ. 
Β.20683/2134 (ΦΕΚ 634/Β΄/870) κοινή υπουργική απόφαση.

4. Τα ανωτέρω προϊόντα μπορούν να διατίθενται στην 
αγορά μόνον εφόσον ανταποκρίνονται στις προβλεπό−
μενες απαιτήσεις.

 Ο Πρόεδρος κ.α.α.
 Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας
 Κ. ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα μέλη
Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη−Ρηγοπούλου,

Δ. Κεσίσογλου, Ι. Χροναίος, Δ. Τσίχλης, Ε. Παλλαρή,
Δ. Αντωνόπουλος, Χ. Παπαχρήστου.

Άρθρο 6
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 

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

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ A. ΜΠΕΖΑΣ

F
  Αριθ. 603/2007 (3)
Τροποποίηση του Άρθρου 131 «Γενικά για τα προϊόντα 

με γλυκαντικές ύλες», του Άρθρου 132 «Μαρμελάδες−
Ζελέ, Μαρμελάδες εσπεριδοειδών−Κρέμα κάστανου», 
του Άρθρου 133 «Κομπόστες κάθε είδους» και του Άρ−
θρου 134 «Γλυκά Κουταλιού (Confitures)» του Κ.Τ.Π.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. οικ. 2706/13.11.2007 έγγραφο της Διεύ−

θυνσης Τροφίμων 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 αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 
211/Α/11.10.1995).

3) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31.10.1929 «Περί 
κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου» (Φ.Ε.Κ. 391/Α/1929).

4) Το άρθρο 1 του ν. 115/1975 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινών του ν. 4328/1929» (Φ.Ε.Κ. 172/Α/1975).

5) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και 
229/Α/1989).

6) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 




