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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος 

Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών 
Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) στα Ενιαία Κέντρα Εξυπη−
ρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του 
Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α).  ........................................................ 1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ζ3−5430/2009 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Ανώτατο όριο φορμαλ−
δεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα 
και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημέ−
νης ξυλείας – Μετανάστευση ορισμένων στοιχεί−
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 21869 (1)
Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος 

Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Με−
ταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης 
(Ε.Κ.Ε.), σε εκτέλεση των διατάξεων του Ν. 3844/2010 
(ΦΕΚ 63/Α).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ − 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 9 και 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α) 

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 
2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά 
και άλλες διατάξεις».

1α. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του 
Ν. 3979/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 138) 

2. Την παράγραφο 1 του άρθρου 31 του Ν. 3013/2002 
«Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και άλλες δια−
τάξεις» (ΦΕΚ 102/Α), όπως ισχύει. 

3. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α) «Ενίσχυση της διαφάνει−
ας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών ορ−
γάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και λοιπές 
διατάξεις».

4. Το άρθρο 8 του Ν. 3242/2004 (ΦΕΚ 102/Α) «Ρυθμίσεις 
για την οργάνωση και λειτουργία της Κυβέρνησης, τη 
διοικητική διαδικασία και τους Ο.Τ.Α.».

5. Το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 «Σχέσεις Κράτους – Πο−
λίτη, καθιέρωση νέου τύπου δελτίου ταυτότητας και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 75/Α).

6. Την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 2690/1999 
«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α).

7. Το Ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 188/Α) «Αρμοδιότητες του 
Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα του−
ρισμού».

8. Το άρθρο 10 του Ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α) «Καθιέ−
ρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της 
αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις».

9. Το άρθρο 2 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ 118/Α) «Ρυθμίσεις 
για τον Τουρισμό και άλλες διατάξεις».

10. Το π.δ. 63/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 145/Α).

11. Το π.δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Με−
ταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης…» (ΦΕΚ 
147/Α).

12. Το π.δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 148/Α).

13. Το π.δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 214/Α).

14. Το π.δ. 186/2009 (ΦΕΚ 213/Α) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης».

15. Το π.δ. 15/2010 (ΦΕΚ 35/Α) «Σύσταση Γενικής Γραμ−
ματείας Τουρισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού και Του−
ρισμού».

16. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθη−
κε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α).

17. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α1/18368/01−10−2002 (ΦΕΚ 1276/
Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης «Καθορισμός του τύπου και του περι−
εχομένου της Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του 
Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/Α)».

18. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16−10−2006 (ΦΕΚ 1551/
B) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημό−
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Αριθμ. Ζ3 −7835 (2)
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Ζ3−5430/2009 κοινής υπουρ−

γικής απόφασης «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για 
τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες 
αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετανά−
στευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα − 
Επιτροπή Επίπλου».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ − 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του Ν. 2251/1994 «Προστασία των Κα−

ταναλωτών», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του 
Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/Α΄/10.07.2007) και το άρθρο 14 
του Ν. 2251/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ−
θηκε με το άρθρο 16, παρ. 2 του Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 
90/Α΄/17.06.2010). 

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 (Α΄ 98).

3. Τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 «Προστασία των Κα−
ταναλωτών» και ειδικότερα των άρθρων 13α και 14 όπως 
εκάστοτε ισχύουν.

4. Το Ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 272/Α΄/1929) «Περί συστάσεως 
του Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως ισχύει και το 
Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α΄/2001 «Εθνικός Τελωνειακός 
Κώδικας» καθώς και τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 
του Συμβουλίου της 8ης Φεβρουαρίου 1993 (Επίσημη 
Εφημερίδα της Ε. Ένωσης, L40, 17−2−1993, σελ. 1) σχετικά 
με τους ελέγχους της πιστότητας των προϊόντων που 
εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους κανόνες που 
ισχύουν για την ασφάλεια των προϊόντων.

5. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων 
διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά 
την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του 
κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου. 

6. Το Π.Δ. 27/1996 «περί συγχωνεύσεως των Υπουρ−
γείων Τουρισμού, Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολο−
γίας, Εμπορίου στο Υπ. Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 98/Α΄/1.2.1996), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά την έκδοση του 
Π.Δ. 122/2004 (ΦΕΚ 85/Α΄/17.3.2004).

7. Το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α΄/07.09.2010).

8. Τα Π.Δ. 62/2011, 63/2011 «Αποδοχή παραίτησης 
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», 
«Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, 
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 145/
Α΄/17.06.2011).

9. Το Π.Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτε−
ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρ−
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συγχώνευση 
των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 
Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλι−
είας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των 

Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και 
στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη−
σκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς.» (ΦΕΚ 
147/Α/27.06.2011)

10. Τα Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ 148/Α΄/27.06.2011).

11. Την αρ. Υ350 απόφαση του Πρωθυπουργού «Κα−
θορισμός αρμοδιοτήτων των αναπληρωτών Υπουργών 
Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» 
(ΦΕΚ 1603/Β΄/11.07.2011)

12. Το Π.Δ. 197/1997 «Σύσταση Γεν. Γραμματείας Κα−
ταναλωτή και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (ΦΕΚ 
156/Α΄/30.7.1997).

13. Το Π.Δ. 96/2010 «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων 
Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρ−
μοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των 
Υπουργείων» (ΦΕΚ 170/Α΄/28.09.2010).

14. Το Ν. 3892/2010 (ΦΕΚ 189/Α΄/04.11.2010) «Ηλεκτρονική 
καταχώριση και εκτέλεση ιατρικών συνταγών και παρα−
πεμπτικών ιατρικών εξετάσεων», περί «Στελέχωσης και 
Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή».

15. Τις διατάξεις του Π.Δ. 39/2001 «Καθιέρωση μίας 
διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετι−
κά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών 
σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/
ΕΚ».

16. Τις διατάξεις της με αριθμό Ζ3−2810/14.12.2004 κοι−
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονο−
μικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύ−
ης, Δικαιοσύνης και Μεταφορών και Επικοινωνιών με 
θέμα: «Γενική ασφάλεια των προϊόντων − Εναρμόνιση 
με την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2001/95/Ε.Κ. της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (ΦΕΚ 
1885/Β΄/20.12.2004), όπως εκάστοτε ισχύουν. 

17. Τις διατάξεις της με αριθμό Ζ3–5430/22.04.2009 
(ΦΕΚ 746/Β΄/22.04.2009) κοινής υπουργικής απόφασης 
των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών 
και Ανάπτυξης με θέμα: «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης 
για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες 
ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας – Μετα−
νάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα − 
Επιτροπή Επίπλου».

18. Την ανάγκη διοργάνωσης κατάλληλων ελέγχων 
από τις αρμόδιες αρχές στην ελληνική αγορά και στα 
σημεία εισαγωγής, προκειμένου να εξασφαλισθεί υψηλό 
επίπεδο προστασίας της υγείας και ασφάλειας των 
καταναλωτών και ιδίως των παιδιών και των ευπαθών 
κοινωνικών ομάδων καθώς και συνθήκες υγιούς αντα−
γωνισμού για τις επιχειρήσεις.

19. Την ανάγκη οι Υποστηρίζουσες τα Τελωνεία Χημι−
κές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους ως οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες για τους ελέγχους των προϊόντων 
που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά βάσει του Κανο−
νισμού αρ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου να γνωματεύουν, βάσει των υποβαλ−
λόμενων κατά τον τελωνισμό συνοδευτικών εγγράφων 
που ορίζει η κοινή υπουργική απόφαση, αν τα προϊόντα 
των διασαφήσεων εισαγωγής στα σημεία εισόδου της 
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χώρας είναι κατάλληλα να τεθούν ή όχι σε ελεύθερη 
κυκλοφορία, προκειμένου να απλουστευθούν και να 
επιταχυνθούν οι διαδικασίες ελέγχου κατά τον τελω−
νισμό επίπλων και προϊόντων βιομηχανικής ξυλείας που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινής υπουργικής 
απόφασης Z3−5430/2009 (ΦΕΚ 746/Β΄/22−04−2009).

20. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ−
ϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Η παράγραφος 3, του άρθρου 1 «ΣΚΟΠΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ» 

της υπ’ αριθμ. Ζ3−5430/22.04.2009 (ΦΕΚ 746/B΄/22.04.2009) 
κοινής υπουργικής απόφασης τροποποιείται ως εξής: 

«3. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης νο−
ούνται ως:

(1) «προϊόν»: 
α) κάθε προϊόν σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας που 

αναφέρεται στο ΕΝ 13986:2005 “Wood−based panels 
for use in construction – Characteristics, evaluation of 
conformity and marking” («Πετάσματα με βάση το ξύλο 
για δομική χρήση – Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης και σήμανση»), όπως κατηγορίες μορι−
οσανίδων, ινοσανίδων, αντικολλητών (κόντρα πλακέ), 
επενδυμένα ή όχι με καπλαμάδες ή μελαμίνες, ή με άλ−
λες επιστρώσεις (συμπεριλαμβανομένων των laminates) 
και τo οποίο προορίζεται για την κατασκευή επίπλων 
και διακοσμητικών αντικειμένων·

β) κάθε έπιπλο που έχει κατασκευαστεί μερικώς ή 
ολικώς από σύνθετα συγκολλημένα προϊόντα. Ο ορι−
σμός του επίπλου περιλαμβάνει και τις ολοκληρωμέ−
νες συνθέσεις που προσαρμόζονται σε κάθε χώρο και 
δημιουργούνται από τη συναρμολόγηση στοιχείων που 
έχουν κατασκευαστεί μερικώς ή ολικώς από προϊόντα 
σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας· 

γ) κάθε παιδικό έπιπλο ήτοι το έπιπλο που προορίζεται 
για παιδιά από τη γέννηση έως την ηλικία των έξι (6) 
ετών και χρησιμοποιείται σε ιδιωτικούς και δημόσιους 
χώρους (κατοικίες, σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νο−
σοκομεία, κ.α.)·

δ) κάθε διακοσμητικό αντικείμενο που έχει κατασκευ−
αστεί μερικώς ή ολικώς από σύνθετα συγκολλημένα 
προϊόντα ξύλου.

(2) «ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης»: το όριο περιεχόμε−
νης, ή εκλυόμενης φορμαλδεΰδης, για την κατάταξη του 
προϊόντος σε κλάση φορμαλδεΰδης Ε1 όπως ορίζεται 
στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13986:2005 “Wood−based panels 
for use in construction – Characteristics, evaluation of 
conformity and marking” (Πετάσματα με βάση το ξύλο για 
δομική χρήση – Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμ−
μόρφωσης και σήμανση) και προσδιορίζεται αντίστοιχα 
σύμφωνα με τις μεθόδους δοκιμών που αναφέρονται 
στο σημείο (4) του παρόντος άρθρου·

(3) «όρια μετανάστευσης ορισμένων στοιχείων»: τα 
όρια που καθορίζονται από τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 71−
3:1995 (Ασφάλεια παιχνιδιών − Μέρος 3: Μετανάστευση 
ορισμένων στοιχείων) και ΕΛΟΤ ΕΝ 71.3/Α1:2000 (Ασφά−
λεια παιχνιδιών – Μέρος 3: Μετανάστευση ορισμένων 
στοιχείων), όπως εκάστοτε ισχύουν·

(4) «μέθοδοι δοκιμών»: οι μέθοδοι δοκιμών που περι−
γράφονται στα ΕΛΟΤ ΕΝ πρότυπα, τα οποία περιλαμ−

βάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης, 
οποιαδήποτε άλλη μέθοδος υιοθετημένη βάσει ΕΝ προ−
τύπου, ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδος, η οποία διασφαλί−
ζει ισοδύναμο επίπεδο απόδοσης και χρησιμοποιείται σε 
κράτη μέλη της ΕΕ, σε κράτη ΕΖΕΣ ή την Τουρκία·

(5) «εργαστήρια δοκιμών»: Τα εργαστήρια στα οποία 
πραγματοποιούνται οι έλεγχοι ποιότητας σύμφωνα με 
τις μεθόδους δοκιμών του εδαφίου (4) του παρόντος 
άρθρου για την έκδοση των εκθέσεων δοκιμών/πιστο−
ποιητικών τα οποία προβλέπονται από το άρθρο 3 της 
παρούσας, ήτοι:

(α) κάθε ανεξάρτητο εργαστήριο αναγνωρισμένο από 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κάθε ανεξάρ−
τητο εργαστήριο τρίτης χώρας διαπιστευμένο κατά το 
σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρό−
τυποι ΕΛΟΤ EN ISO 17025 «Γενικές απαιτήσεις για την 
ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων», 
ή κάθε ανεξάρτητο εργαστήριο πιστοποιημένο σύμφωνα 
με τον κανονισμό CARB (California Air Resources Board 
2008)·

(β) Ανεξάρτητα αναγνωρισμένα εργαστήρια στην Ελ−
λάδα: το Γενικό Χημείο του Κράτους, τα εργαστήρια του 
ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τα Εργαστήρια των Ανω−
τάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και κάθε ανεξάρτητο 
ιδιωτικό εργαστήριο διαπιστευμένο κατά το σύστημα 
διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 
EN ISO 17025 «Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των 
εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων»· 

(6) «διαθεσιμότητα στην αγορά»: κάθε προσφορά προ−
ϊόντων στην ελληνική αγορά για διανομή, κατανάλωση 
ή χρήση στο πλαίσιο μιας εμπορικής δραστηριότητας, ή 
παροχής υπηρεσιών (ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκθεσιακοί 
χώροι κ.α.) είτε έναντι αντιτίμου είτε δωρεάν·

(7) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την 
οποία ένα προϊόν διατίθεται στην ελληνική αγορά·

(8) «παραγωγός»: 
i) ο κατασκευαστής του προϊόντος, όταν είναι εγκατε−

στημένος στην Κοινότητα, και οποιοδήποτε άλλο πρό−
σωπο εμφανίζεται ως κατασκευαστής, αναγράφοντας 
στο προϊόν το όνομά του, το σήμα του ή οποιοδήποτε 
άλλο διακριτικό σήμα, ή το πρόσωπο που ανασκευάζει 
ή ανακατασκευάζει το προϊόν·

ii) ο αντιπρόσωπος του κατασκευαστή, εφόσον ο κα−
τασκευαστής δεν είναι εγκατεστημένος στην Κοινότητα, 
ή ελλείψει αντιπροσώπου εγκατεστημένου στην Κοινό−
τητα, ο εισαγωγέας του προϊόντος·

iii) οι άλλοι επαγγελματίες στην αλυσίδα του εφοδι−
ασμού, εφόσον οι δραστηριότητές τους μπορούν να 
επηρεάσουν τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του προ−
ϊόντος·

(9) «διανομέας»: κάθε επαγγελματίας στην αλυσίδα 
του εφοδιασμού, εγκατεστημένος στην Ελλάδα, η δρα−
στηριότητα του οποίου δεν επηρεάζει τα χαρακτηρι−
στικά ασφάλειας του προϊόντος· 

(10) «υπεύθυνος διάθεσης»: το πρόσωπο, υπό την ιδι−
ότητα του παραγωγού ή του διανομέα, που θέτει το 
προϊόν για πρώτη φορά σε διαθεσιμότητα στην ελληνική 
αγορά για διανομή, κατανάλωση ή χρήση·

(11) «οικονομικοί φορείς»: ο παραγωγός, ο διανομέας, 
ο υπεύθυνος διάθεσης· 
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(12) «αρμόδιες αρχές»: για την εφαρμογή της παρού−
σας απόφασης ορίζονται η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου 
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και οι Υπηρεσίες 
Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων, που είναι αρ−
μόδιες για την εποπτεία της αγοράς, το Γενικό Χημείο 
του Κράτους που είναι αρμόδιο για τον εργαστηριακό 
έλεγχο, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. Ζ3−
2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β΄/2004) κοινής υπουργικής απόφα−
σης, καθώς και οι Υποστηρίζουσες τα Τελωνεία Χημικές 
Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ.

(13) «απόσυρση»: κάθε μέτρο με στόχο να εμποδιστεί 
η διανομή, η έκθεση και η προσφορά ενός προϊόντος 
για χρήση ή κατανάλωση·

(14) «ανάκληση»: κάθε μέτρο που αποσκοπεί στην επι−
στροφή προϊόντος που έχει ήδη τεθεί στη διάθεση του 
τελικού χρήστη· 

(15) «πρώτες ύλες επίπλων»: οποιοδήποτε υλικό χρη−
σιμοποιείται στην κατασκευή επίπλων».

Άρθρο 2
Το άρθρο 3 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑ−

ΝΟΜΕΩΝ» της υπ’ αριθμ. Ζ3−5430/22.04.2009 (ΦΕΚ 746/
Β΄/22.04.2009) κοινής υπουργικής απόφασης τροποποι−
είται ως εξής: 

«Άρθρο 3
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

«1. Οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να διαθέτουν 
στην αγορά μόνον ασφαλή προϊόντα και συμμορφούμε−
να με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης. 

2. Οι παραγωγοί, προκειμένου να εκπληρώσουν τις 
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης οφείλουν:

(α) να τηρούν και να προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν 
αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές εκθέσεις δοκιμών σύμ−
φωνα με τις μεθόδους που προβλέπονται από το άρθρο 
1, παράγραφος 3 (4), της παρούσας, από τις οποίες 
εκθέσεις να τεκμαίρεται ότι τα προϊόντα που έχουν 
διαθέσει στην αγορά είναι σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 2 της παρούσας. Οι εν λόγω εκθέσεις δοκι−
μών πρέπει να έχουν εκδοθεί από εργαστήρια δοκιμών 
όπως προβλέπονται στο άρθρο 1, παράγραφος 3 (5) 
της παρούσας. Ειδικότερα για τα έπιπλα και τα ογκώ−
δη διακοσμητικά αντικείμενα, οι εκθέσεις δοκιμών ως 
προς την έκλυση φορμαλδεΰδης δύναται να αφορούν 
στην εξέταση των πρώτων υλών (προϊόντων σύνθετης 
συγκολλημένης ξυλείας) που χρησιμοποιήθηκαν για την 
κατασκευή τους και όχι στην εξέταση αυτών των ιδίων 
των επίπλων ή των διακοσμητικών αντικειμένων. Επίσης 
σε περίπτωση που δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την πα−
ραγωγή προϊόντων, ως πρώτη ή/και ως βοηθητική ύλη, 
παρασκεύασμα το οποίο να περιέχει φορμαλδεΰδη και 
αυτό υποδεικνύεται από σχετική δήλωση του παραγω−
γού όπου κατονομάζεται η χημική ουσία ή το χημικό 
παρασκεύασμα που χρησιμοποιήθηκε ως συγκολλη−
τική ουσία, οι υπεύθυνοι διάθεσης δεν υποχρεούνται 
για αυτά τα προϊόντα να τηρούν και να προσκομίζουν 
έκθεση δοκιμών ως προς το όριο φορμαλδεΰδης.

(β) να τηρούν και προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν 
αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές, γραπτή υπεύθυνη δή−
λωση ότι όλα τα προϊόντα κάθε παρτίδας που διαθέτουν 
στην αγορά συμμορφώνονται με τις διατάξεις της πα−

ρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και να παρέχουν, 
κατόπιν αιτήματος, στις αρχές το υλικό τεκμηρίωσης 
σχετικά με το πρόγραμμα δοκιμών και ελέγχου που 
συνοδεύουν την εν λόγω δήλωση.

(γ) να διασφαλίζουν πριν διαθέσουν στην αγορά ότι τα 
προϊόντα φέρουν σήμανση ή/ και επισήμανση, σύμφωνα 
με τα ισχύοντα ΕΛΟΤ − ΕΝ πρότυπα και να προσκομίζουν 
κατόπιν αιτήματος στις αρμόδιες αρχές τα αποδεικτικά 
στοιχεία και έγγραφα.

(δ) να μεριμνούν ώστε τα προϊόντα που διαθέτουν 
στην αγορά να συνοδεύονται από οδηγίες ασφαλούς 
χρήσης στα ελληνικά και συναρμολόγησης, όπου αυτό 
απαιτείται από τα αντίστοιχα πρότυπα. 

(ε) να μεριμνούν ώστε στα συνοδευτικά εμπορικά έγ−
γραφα των προϊόντων, εκτός των άλλων στοιχείων που 
προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, να δηλώ−
νεται η κλάση της φορμαλδεΰδης Ε1, στην οποία αυτά 
κατατάσσονται, καθώς και στοιχεία αναφοράς για τον 
εντοπισμό της παρτίδας του εργοστασίου παραγωγής 
τους.

3. Οι παραγωγοί προκειμένου να εκπληρώσουν τις 
απαιτήσεις της παρούσας απόφασης οφείλουν να προ−
σκομίζουν στις Αρμόδιες Αρχές τις εκθέσεις δοκιμών, 
τα πιστοποιητικά, τις δηλώσεις των παραγωγών των 
προϊόντων, τα λοιπά εμπορικά έγγραφα τα οποία είναι 
πρωτότυπα ή αντίγραφα αυτών επικυρωμένα από επί−
σημο αρμόδιο Φορέα.

4. Αν οι παραγωγοί των προϊόντων δεν είναι εγκα−
τεστημένοι στην Ελλάδα, τότε οι υπεύθυνοι διάθεσης 
των προϊόντων υποχρεούνται να διασφαλίζουν, πριν τα 
διαθέσουν στην ελληνική αγορά, ότι έχουν εκπληρωθεί 
οι απαιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος 
άρθρου και να τηρούν και να προσκομίζουν αμελλητί, 
κατόπιν αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές τα δικαιολο−
γητικά που αναφέρονται στα εδάφια (α) και (β) της 
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

5. Οι διανομείς υποχρεούνται να ενεργούν επιμελώς, 
ώστε να συμβάλλουν στην τήρηση των εφαρμοστέων 
απαιτήσεων της παρούσας απόφασης, ιδίως με το να 
μην προμηθεύουν προϊόντα, για τα οποία γνωρίζουν 
ή για τα οποία έπρεπε να γνωρίζουν, βάσει των πλη−
ροφοριών που έχουν στην κατοχή τους και της επαγ−
γελματικής πείρας, ότι δεν συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις αυτές. 

Οι διανομείς προκειμένου να εκπληρώσουν τις απαι−
τήσεις της παρούσας απόφασης οφείλουν:

(α) πριν διαθέσουν ένα προϊόν στην αγορά να επαλη−
θεύουν ότι οι οδηγίες ασφαλούς χρήσης και συναρμο−
λόγησης, εφόσον παρέχονται από τον κατασκευαστή 
του, αναγράφονται ορθά στην ελληνική γλώσσα και 
ότι τα συνοδευτικά εμπορικά έγγραφα, εκτός των άλ−
λων στοιχείων που προβλέπονται από τον ισχύοντα 
Αγορανομικό Κώδικα, περιέχουν τις απαραίτητες πλη−
ροφορίες για τον εντοπισμό της παρτίδας παραγω−
γής, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα ποιοτικά 
και ποσοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος (όπως η 
κλάση της φορμαλδεΰδης, στην οποία το προϊόν κα−
τατάσσεται, διαστάσεις προϊόντος κ.λπ.). Ειδικότερα, 
για τα προϊόντα σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας, οι 
διανομείς να επαληθεύουν ότι αυτά φέρουν, σύμφωνα 
με τα ισχύοντα πρότυπα (Παράρτημα Ι της παρούσας), 



σήμανση ως προς την κλάση φορμαλδεΰδης Ε1, στην 
οποία κατατάσσονται,

(β) κατά την τελική διάθεση των προϊόντων στους 
καταναλωτές, να δηλώνουν στις αποδείξεις ή σε άλλα 
εμπορικά παραστατικά, καθώς και στις συσκευασίες 
τους ή σε πινακίδες σταθερά τοποθετημένες επ’ αυτών, 
εκτός των άλλων πληροφοριών που προβλέπονται από 
τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις και την κλάση 
φορμαλδεΰδης Ε1 στην οποία αυτά κατατάσσονται,

(γ) να τηρούν και να προσκομίζουν αμελλητί, κατόπιν 
αιτήματος, στις αρμόδιες αρχές τα απαραίτητα έγγρα−
φα για τον εντοπισμό της προέλευσης (εργοστάσιο 
παραγωγής) των προϊόντων.

6. Επιπροσθέτως οι παραγωγοί και διανομείς, προκει−
μένου να εκπληρώνουν τη γενική υποχρέωση διάθεσης 
στην αγορά ασφαλών προϊόντων και συμμορφούμενων 
με την παρούσα απόφαση, υποχρεούνται, στα πλαίσια 
των δραστηριοτήτων τους, να συμμορφώνονται και να 
εφαρμόζουν κατ’ αναλογία τις διατάξεις του άρθρου 
5 της κοινής υπουργικής απόφασης Ζ3−2810/14.12.2004 
«Γενική ασφάλεια των προϊόντων−Εναρμόνιση με την 
Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου−
λίου 2001/95/Ε.Κ. της 3ης Δεκεμβρίου 2001» (ΦΕΚ 1885/
Β΄/2004).» 

Άρθρο 3
Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 4 «ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟ−

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ» της υπ’ αριθμ. Ζ3−5430/22.04.2009 
(ΦΕΚ 746/Β΄/22.04.2009) κοινής υπουργικής απόφασης 
τροποποιούνται ως ακολούθως:

«3. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή μη αποδοχής από 
μέρους των ενδιαφερομένων παραγωγών ή /και διανο−
μέων των διορθωτικών μέτρων που συστήνονται από 
τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου ή τις Υπηρεσίες Εμπορίου 
των Περιφερειακών Ενοτήτων, εκδίδεται απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά 
με τη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων και την περαιτέ−
ρω τύχη των συγκεκριμένων προϊόντων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 6 του άρθρου 7 του Ν. 2251/1994 «Προστασία 
Καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρω−
θεί από το Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/A΄/10−07−2007). Στους 
ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να παρου−
σιάσουν τις απόψεις τους πριν την έκδοση απόφασης 
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Η παραπάνω απόφαση μπορεί να προσβάλλεται από 
τους ενδιαφερομένους ενώπιον των αρμοδίων δικαστη−
ρίων καθώς και ενώπιον του Υπουργού Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης με την άσκηση ενδικοφανούς 
προσφυγής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία 
από την παράγραφο 12 του άρθρου 7 του Ν. 2251/1994 
«Προστασία Καταναλωτών», όπως έχει τροποποιηθεί 
και συμπληρωθεί από το Ν. 3587/2007 (ΦΕΚ 152/A΄/
10−07−2007).

4. Για τη θέση των προϊόντων που εμπίπτουν στην 
παρούσα απόφαση σε ελεύθερη κυκλοφορία και για τις 
περιπτώσεις εκείνες που σύμφωνα με το σύστημα Ανά−
λυσης Κινδύνου, επιλεγούν οι αντίστοιχες διασαφήσεις 
για φυσικό έλεγχο των προϊόντων, οι τελωνειακές αρχές 
ειδοποιούν τις υποστηρίζουσες τα τελωνεία Χημικές 
Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους για τη 

διενέργεια περαιτέρω ελέγχου και αναστέλλουν την 
παράδοση του προϊόντος για τρεις (3) εργάσιμες ημέ−
ρες. Οι υποστηρίζουσες τα τελωνεία Χημικές Υπηρεσίες 
του Γενικού Χημείου του Κράτους, σε συνεργασία με 
τη Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας 
Καταναλωτή, εφόσον χρειασθεί, ελέγχουν τα εμπορικά 
έγγραφα, τις εκθέσεις δοκιμών, τις δηλώσεις των παρα−
γωγών και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται σύμφωνα 
με το άρθρο 3, παράγραφος 2, της παρούσας απόφα−
σης και αποτυπώνουν εγγράφως τα αποτελέσματα του 
ελέγχου, συμπεριλαμβάνοντας στο έγγραφό τους κατά 
περίπτωση την ένδειξη «Κατάλληλο προϊόν / Επιτρέπε−
ται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία», ή «Ακατάλληλο 
προϊόν / Απαγορεύεται η θέση σε ελεύθερη κυκλοφο−
ρία», προκειμένου οι τελωνειακές αρχές να προβούν σε 
περαιτέρω ενέργειες. 

Στην περίπτωση που η ως άνω προθεσμία παρέλθει 
και δεν έχουν ανακοινωθεί από τις υποστηρίζουσες τα 
Τελωνεία Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του 
Κράτους τα αποτελέσματα ελέγχου στις Τελωνειακές 
Αρχές, το εν λόγω προϊόν τίθεται σε ελεύθερη κυκλο−
φορία και απελευθερώνεται.

Οι υποστηρίζουσες τα τελωνεία αρμόδιες Υπηρεσί−
ες του Γενικού Χημείου του Κράτους, ενημερώνουν τη 
Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας 
Καταναλωτή για τα αποτελέσματα του ελέγχου τους.

5. α) Για τις περιπτώσεις, στις οποίες δεν προσκομι−
σθούν στις υποστηρίζουσες τα Τελωνεία Χημικές Υπηρε−
σίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, όλα τα απαραί−
τητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση του ελέγχου 
σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, 
ύστερα από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου εισα−
γωγέα, τα υπό εισαγωγή προϊόντα τίθενται σε ελεύθερη 
κυκλοφορία, υπό την προϋπόθεση ότι θα τελούν υπό 
καθεστώς προσωρινής δέσμευσης. Οι υποστηρίζουσες 
τα Τελωνεία Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου 
του Κράτους ενημερώνουν σχετικά τη Διεύθυνση Τε−
χνικού Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή 
και διαβιβάζουν προς αυτήν τα προς έλεγχο έγγραφα, 
καθώς και υπεύθυνη δήλωση του εισαγωγέα, με την 
οποία δεσμεύεται για μη διάθεση των προϊόντων στην 
αγορά μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου και δηλώνει 
τα στοιχεία του χώρου αποθήκευσής τους. Τα προϊό−
ντα δεσμεύονται προσωρινά από τη Δ/νση Τεχνικού 
Ελέγχου, σύμφωνα με την παράγραφο 6, του άρθρου 7 
του Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών», όπως έχει 
τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το Ν. 3587/2007 
(ΦΕΚ 152/A΄/10−07−2007), η οποία επιλαμβάνεται της 
ολοκλήρωσης του ελέγχου. 

β) Εφόσον, ύστερα από προσκόμιση συμπληρωματι−
κών δικαιολογητικών ή/και εκτέλεση συμπληρωματι−
κών δοκιμών, ολοκληρωθεί ο έλεγχος και τεκμαίρεται 
η συμμόρφωση των προϊόντων με τις διατάξεις της 
παρούσας απόφασης, η Δ/νση Τεχνικού Ελέγχου της Γε−
νικής Γραμματείας Καταναλωτή προβαίνει στην έκδοση 
απόφασης για την άρση της προσωρινής δέσμευσης και 
τα προϊόντα μπορούν να διατεθούν στην ελληνική αγο−
ρά, άλλως εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εργασίας 
και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την περαιτέρω 
τύχη τους, σύμφωνα με την παράγραφο 6, του άρθρου 
7 του Ν. 2251/1994 «Προστασία Καταναλωτών», όπως 
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έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από το Ν. 3587/2007 
(ΦΕΚ 152/A΄/10−07−2007).»

Άρθρο 4
Στο άρθρο 6 «ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 

ΤΟΥ ΕΠΙΠΛΟΥ», καταργείται η παράγραφος 12.

Άρθρο 5
1. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημε−

ρομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερ−
νήσεως.

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 τίθεται σε ισχύ 
έξι μήνες μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 
Ζ3−5430/15−4−2009 (ΦΕΚ 746/Β/22−4−2009) κοινής υπουρ−
γικής απόφασης.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2011
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