
ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 1310/86 
 
Τροποποίηση και συµπλήρωση του άρθρου 2 της αποφάσεως Α.Χ.Σ. µε την οποία 
τροποποιείται και συµπληρώνεται το Π.∆. 445/83 (ΦΕΚ 166/Α/17.11.83) «περί του 
περιορισµού θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και 
παρασκευασµάτων σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρ. 
Κοινοτήτων 76/769 ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ». 
(ΦΕΚ 605/Β/23-9-86) 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
(Συνεδρίαση 27.7.1986) 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους, αρ. 814/27.6.86. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «εφαρµογή του κοινοτικού 
δικαίου» ΦΕΚ 34/τ. Α΄/ 17.3.83) όπως τροποποιήθηκε µε το 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» (ΦΕΚ 70/τ. Α΄/ 21.5.84). 
3. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόµου 4328/1929 (ΦΕΚ 272/τ. Α΄/1929) «περί 
συστάσεως του Γενικού Χηµείου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε 
τον ΑΝ. 754/1937 (αρ. 3 παρ. 2 και 3). (ΦΕΚ 247/ τ. Α΄/28.6.1937). 
4. Το άρθρο 4 του ∆ιατάγµατος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισµού της λειτουργίας 
και των εργασιών του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 391/τ. Α΄/31.10.1929). 
5. Το Νόµο 115/1957 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Ν. 4328/1929 (ΦΕΚ 172/τ. 
Α΄/20.8.1975). 
6. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονοµικών για αναµόρφωση συλλογικών 
οργάνων Γνωµοδοτικής και Αποφασιστικής αρµοδιότητας του Υπουργείου οικονοµικών αρ. 
0. 208/181, ΦΕΚ 214/τ. Β΄/82. 
7. Την υπ’ αριθ. 20862/2.8.85 κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής 
Οικονοµίας «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονοµίας» (ΦΕΚ 
481/τ. Β΄/2.8.85). 
8. Την απόφαση του Πρωθυπουργού για «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονοµικών» µε αρ. 5443/19.5.86 (ΦΕΚ 343/τ. Β΄/19.5.86), αποφασίζουµε: 
Εγκρίνουµε την τροποποίηση και συµπλήρωση του άρθρου 2 της απόφασης ΑΧΣ: 2592/84 
(ΦΕΚ 230/Β/85) ως, εξής: 
 

Άρθρο 1 
 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την 
οδηγία του Συµβουλίου 85/467/ΕΟΚ (L269/56/11.10.85). 
Η ανωτέρω οδηγία τροποποιεί για έκτη φορά το Παράρτηµα της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ, προς 
την οποία η Ελληνική Νοµοθεσία έχει προσαρµοσθεί µε το Π.∆. 445/83 (ΦΕΚ 166/Α΄/1983), 
όπως αυτό συµπληρώθηκε µε την απόφαση ΑΧΣ 2592/84 (ΦΕΚ 230/Β/85).  

 
Άρθρο 2 

 
Η παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης ΑΧΣ 2592/84, αντικαθίσταται ως εξής: 
 
Παράγραφος 1. 
 
Ονοµασία της ουσίας, των οµάδων 
ουσιών και των παρασκευασµάτων: 

Όροι περιορισµού 



1. Πολυχλωριωµένα διφαινύλια (PCB) 
πλην των µονο- και διχλωριωµένων 
διφαινυλίων. 
Πολυχλωριωµένα τριφαινύλια (PCT) 
Παρασκευάσµατα, στα οποία 
συµπεριλαµβάνονται και τα 
χρησιµοποιούµενα έλαια, που περιέχουν 
PCB ή PCT σε αναλογία µεγαλύτερη του 
0,01 % κατά βάρος. 

∆εν επιτρέπεται η χρήση τους. 
Επιτρέπεται ωστόσο, στις ακόλουθες κατηγορίες 
και υπό τους εξής όρους: 
1. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 1986 το αργότερο: 
ηλεκτρικές συσκευές κλειστού συστήµατος, 
µετασχηµατιστές, αντιστάσεις και επαγωγείς, 
2. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 1986 το αργότερο: 
µεγάλοι πυκνωτές (συνολικού βάρους ≥ 1KG), 
3. Μέχρι τις 30 Ιουνίου 1986 το αργότερο: 
µικροί πυκνωτές (αρκεί το PCB να έχει µεγίστη 
περιεκτικότητα σε χλώριο 43% και να µην 
περιέχει περισσότερο του 3,5 % διφαινύλια 
πενταχλωριωµένα ή ανωτέρου βαθµού 
χλωριώσεως), 
4. µέχρι τις 30 Ιουνίου 1986 το αργότερο: υγρά 
µεταδόσεως θερµότητας σε κλειστού 
κυκλώµατος εγκαταστάσεις µεταφοράς 
θερµότητας, 
5. µέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο: υδραυλικά 
υγρά χρησιµοποιούµενα σε υπόγειους 
εξοπλισµούς ορυχείων. 
- Η χρήση των συσκευών, εγκαταστάσεων και 
υγρών που αναφέρονται στα παραπάνω σηµεία 1 
έως 5 και βρίσκονται σε λειτουργία στις 30 
Ιουνίου 1986, θα εξακολουθήσει να επιτρέπεται 
µέχρι την εξάλειψή τους ή µέχρι το τέλος της 
διάρκειας ζωή τους. 
- Από τις 30 Ιουνίου 1986 απαγορεύεται η 
διάθεση στην αγορά µεταχειρισµένων συσκευών, 
εγκαταστάσεων και υγρών που δεν προορίζονται 
για καταστροφή. 
- Εφόσον για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατό 
να χρησιµοποιηθούν υποκατάστατα προϊόντα, 
µπορεί να επιτραπεί µε απόφαση του Γεν. 
Χηµείου του Κράτους η χρήση PCB/PCT και 
των παρασκευασµάτων τους, εφόσον 
προορίζονται αποκλειστικά, υπό κανονικές 
συνθήκες συντήρησης υλικού, για να 
συµπληρώσουν τη στάθµη υγρών που περιέχουν 
PCB σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις που 
λειτουργούν καλά και που έχουν αγορασθεί πριν 
από την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης. 
6. µέχρι τις 30 Ιουνίου το αργότερο: βασικά και 
ενδιάµεσα προϊόντα προοριζόµενα να 
µεταποιηθούν σε άλλα προϊόντα, τα οποία δεν 
υπόκεινται στις απαγορευτικές διατάξεις του 
Π.∆. 445/83 όπως τροποποιήθηκε 
µεταγενέστερα. Μετά τις 30 Ιουνίου 1986, µε 
απόφαση του Γεν. Χηµείου του Κράτους µπορεί 
να επιτραπούν παρεκκλίσεις όσον αφορά την 
απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά και τη 
χρησιµοποίηση των βασικών και ενδιάµεσων 
αυτών προϊόντων, εφόσον κριθεί ότι οι 
παρεκκλίσεις αυτές δεν συνεπάγονται επικίνδυνα 
αποτελέσµατα για την υγεία και το περιβάλλον, 



µε την προϋπόθεση να προηγηθεί αιτιολογηµένη 
αναφορά στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. 

 
Άρθρο 3 

 
Το κείµενο του παραρτήµατος II της Απόφασης ΑΧΣ 2592/84 γίνεται «Μέρος Α» του 
παραρτήµατος αυτής και ακολούθως προστίθεται το κατωτέρω «Μέρος Β»: 
«Β. Ειδικές διατάξεις σχετικά µε την επισήµανση των προϊόντων που περιέχουν PCB και 
PCT». 
Με την επιφύλαξη τυχόν άλλων διατάξεων που αφορούν την επισήµανση των επικινδύνων 
ουσιών και παρασκευασµάτων, στις συσκευές και εγκαταστάσεις που περιέχουν PCB και 
PCT, θα αναγράφονται και ενδείξεις που αφορούν τον τρόπο διάθεσης των PCB και PCT, 
καθώς και τη συντήρηση και χρησιµοποίηση των συσκευών και εγκαταστάσεων που 
περιέχουν τις ουσίες αυτές. Οι ενδείξεις αυτές πρέπει να µπορούν να διαβάζονται οριζόντια, 
όταν το αντικείµενο που περιέχει τα PCB και PCT είναι κανονικά τοποθετηµένο. Η επιγραφή 
πρέπει να διακρίνεται σαφώς πάνω στο φόντο της.  
Η επισήµανση αυτή είναι συντεταγµένη στην Ελληνική ή και στην Ελληνική γλώσσα. 
 

Άρθρο 4 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας 
ΣΤ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ   ΧΑΡ. ΧΑΜΑΛΙ∆ΗΣ 

 
Τα Μέλη: 

ΕΥΑΓΓ. ΤΣΙΓΑΡΙ∆ΑΣ, ΠΑΝ. ΚΩΤΤΗΣ, ΑΝΤ. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ, ΕΥΑΓΓ. ΣΥΜΒΩΝΗΣ, 
∆ΙΟΝ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ, ΑΘΑΝ. ΚΟΥΤΙΝΑΣ 

 
Εγκρίνουµε τη παραπάνω απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου καθώς και τη 
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 15 Σεπτεµβρίου 1986 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΥΦ/ΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΑΝΑΠΛ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΝΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 

 


