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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 43/2006 (1)
  Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 σε εναρμόνιση της εθνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/69/ΕΚ του Ευρωπα−
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την 
27η τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλί−
ου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερι−
κών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (πολυκυ−
κλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στα έλαια αραίωσης 
και στα ελαστικά επίσωτρα).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 532/7.2.2006 έγγραφο της Διεύθυνσης Περι−

βάλλοντος 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 προ−
βλέψεις της Ευρωπαϊκή 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 Κρά−
τους», όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 6 του άρ−
θρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995).

4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 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 Συλ−
λογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 517/
Β/1992).

8) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 απόφαση του 
Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών».

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας 
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που τέθηκε 
σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 62/2005 (Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005), 
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 43/2006 του Ανωτάτου 
Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρία της 
13.3.2006 και η οποία έχει ως εξής:
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ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε το σχέδιο απόφασης σχετικά με την τροποποίη−
ση του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983) σε εναρμόνιση προς 
την Οδηγία 2005/69/Ε.Κ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 323/9.12.2005) «σχετικά με την εικοστή έβδομη 
τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυ−
κλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών 
και παρασκευασμάτων (πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάν−
θρακες στα έλαια αραίωσης και στα ελαστικά επίσωτρα)», 
ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθεσία 

προς την Οδηγία 2005/69/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΕΕ L323/9.12.2005) «σχετικά με την εικο−
στή έβδομη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμ−
βουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών 
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (πολυκυκλικοί 
αρωματικοί υδρογονάνθρακες στα έλαια αραίωσης και στα 
ελαστικά επίσωτρα)».

Η ανωτέρω Οδηγία τροποποιεί το Παράρτημα Ι της Οδηγίας 
του Συμβουλίου 76/769/Ε.Ο.Κ., που έχει ενσωματωθεί στην Ελ−

ληνική Νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 
166/Α΄/17.11.1983) «Περιορισμός θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης 
μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων» όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, προσθέτοντας το σημείο 50.

Άρθρο 2

Το Παράρτημα Ι του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται σύμφωνα 
με το Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Στο Παράρτημα Ι του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983), 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, προστίθεται το ακόλουθο 
σημείο:

«50. Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες
(ΡΑΗ)
1. Βενζο[a]πυρένιο (BaP)
CAS αριθ. 50−32−8
2. Βενζο[e]πυρένιο (BeP)
CAS αριθ. 192−97−2
3. Βενζο[a]ανθρακένιο (BaA)
CAS αριθ. 56−55−3
4. Χρυσένιο (CHR)
CAS αριθ. 218−01−9
5. Βενζο[b]φλουορανθένιο (BbFA)
CAS αριθ. 205−99−2
6. Βενζο(j)φλουορανθένιο (BjFA)
CAS αριθ. 205−82−3
7. Βενζο[k]φλουορανθένιο (BkFA)
CAS αριθ. 207−08−9
8. Διβενζο(8, h)ανθρακένιο (DBAhA)
CAS αριθ. 53−70−3

1. Τα έλαια αραίωσης δεν μπορούν να
κυκλοφορούν στην αγορά και να
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
ελαστικών επισώτρων ή τμημάτων
αυτών, εφόσον περιέχουν:
— πάνω από 1 mg/kg BaP, ή
— πάνω από 10 mg/kg του συνόλου όλων
των καταγεγραμμένων ΡΑΗ.
Τα όρια αυτά θεωρείται ότι τηρούνται, εάν
το εκχύλισμα πολυκυκλικών αρωματικών
ουσιών (PCA) είναι λιγότερο από 3 %
κατά βάρος, μετρούμενο με το πρότυπο
IP 346: 1998 του Ινστιτούτου Πετρελαίου
(προσδιορισμός PCA σε μη
χρησιμοποιημένα λιπαντικά έλαια και
απασφαλτωμένα κλάσματα πετρελαίου
— μέθοδος εκχυλίσματος διμεθυλικού
θειοξειδίου), υπό την προϋπόθεση ότι η
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές BaP και
των καταγεγραμμένων PAHs, καθώς και
ο συσχετισμός των μετρουμένων τιμών
με το εκχύλισμα PCA, ελέγχονται από τον
παραγωγό ή τον εισαγωγέα κάθε έξι
μήνες ή μετά από κάθε σημαντική αλλαγή
λειτουργίας, όποιο από τα δύο επέρχεται
προγενέστερα.
2. Επιπλέον, τα ελαστικά επίσωτρα και τα
πέλματα προς αναγόμωση που
παράγονται μετά την 1η Ιανουαρίου 2010
δεν μπορούν να κυκλοφορούν στην
αγορά, εφόσον περιέχουν έλαια
αραίωσης που υπερβαίνουν τα όρια που
αναφέρονται στην παράγραφο 1.
Τα όρια αυτά θεωρείται ότι τηρούνται, εάν
τα μείγματα βουλκανισμένου καουτσούκ
δεν υπερβαίνουν το όριο του 0,35 % Bay
protons, μετρούμενα και υπολογιζόμενα
με το πρότυπο ISO 21461 (καουτσούκ
βουλκανισμένο —
προσδιορισμός του αρωματικού
χαρακτήρα του ελαίου στα μείγματα
βουλκανισμένου καουτσούκ).
3. Κατά παρέκκλιση, η παράγραφος 2 δεν
ισχύει για αναγομωμένα ελαστικά
επίσωτρα, εάν το πέλμα τους δεν
περιέχει έλαια αραίωσης που
υπερβαίνουν τα όρια που αναφέρονται
στην παράγραφο 1.»

Άρθρο 5
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2010.

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ  Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα Μέλη 
Ι. ΧΡΟΝΑIΟΣ, Κ. ΣΤΑΦΥΛAΚΗΣ, Δ. ΤΣIΧΛΗΣ, Ε. ΠΑΛΛΑΡH, Ι. ΓΑΓΛIΑΣ, Π. ΑΡΓΥΡIΟΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσως.

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11847

  Αριθ. 44 (2)
Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 σε εναρμόνιση της εθνι−

κής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2005/84/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχε−
τικά με την 22η τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/
ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομο−
θετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφο−
ρίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικινδύνων ου−
σιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα 
παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας)

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 534/7.2.2006 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 Ευρωπαϊκή 
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 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου 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. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών».

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 62/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 44/2006 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 13.3.2006 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε το σχέδιο απόφασης σχετικά με την 
τροποποίηση του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983) 
σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2005/84/Ε.Κ του Ευ−
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 
344/27.12.2005) «σχετικά με την εικοστή δεύτερη τρο−
ποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και δι−
οικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης 
μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων 
(φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής 
φροντίδας)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νομο−
θεσία προς την Οδηγία 2005/84/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την ει−
κοστή δεύτερη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην 
αγορά και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και πα−
ρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και 
στα είδη παιδικής φροντίδας)»

Η ανωτέρω Οδηγία τροποποιεί την οδηγία του Συμβου−
λίου 76/769/Ε.Ο.Κ., που έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 
166/Α΄/17.11.1983) «Περιορισμός θέσης σε κυκλοφορία και 
χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμά−
των» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει προσθέτοντας 
το στοιχείο γ) στο άρθρο 1 παράγραφος 3 του κυρίως 
σώματος της Οδηγίας, και − προσθέτοντας τα σημεία 
51 και 51α στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας.

Άρθρο 2

Στο άρθρο 2 του Προεδρικού Διατάγματος 445/1983 
προστίθεται το ακόλουθο στοιχείο ως εξής:

«γ) «αντικείμενο παιδικής φροντίδας» σημαίνει κάθε 
προϊόν που προορίζεται να διευκολύνει τον ύπνο, τη 
χαλάρωση, την υγιεινή, το τάισμα των παιδιών ή το 
πιπίλισμα εκ μέρους των παιδιών.»

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

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

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Τα ακόλουθα σημεία προστίθενται στο Παράρτημα Ι 
του π.δ. 445/1983, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
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Αριθ. 73 (3)
Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 265/2002 σε εναρμόνι−

ση της εθνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/8/
ΕΚ της Επιτροπής «για την τροποποίηση με σκοπό 
την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των πα−
ραρτημάτων II, III και V της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, που αφο−
ρούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικινδύνων παρασκευασμάτων.
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

  Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’αριθμ. 3002167/352/27.2.2006 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 Ευρωπαϊκή 
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).

«[51.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως

άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που ουσίες ή ως συστατικά

αφορούν την ουσία): παρασκευασμάτων, σε συγκεντρώσεις

Φθαλικός δις (2-αιθυλεξυλ) εστέρας ανώτερες του 0,1% κατά βάρος του

(DEHP) πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια

αριθ. CAS 117-81-7 και αντικείμενα παιδικής φροντίδας.

αριθ. EINECS 204-211-0

Τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής

Φθαλικός διβουτυλεστέρας (DBP) φροντίδας που περιέχουν τις φθαλικές

αριθ. CAS 84-74-2 αυτές ενώσεις σε συγκεντρώσεις

αριθ. EINECS 201-557-4 ανώτερες του προαναφερθέντος ορίου

δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην
Φθαλικός βενζυλοβουτυλεστέρας (ΒΒΡ) αγορά.

αριθ. CAS 85-68-7

αριθ. EINECS 201-622-7

[51α.] Οι ακόλουθες φθαλικές ενώσεις (ή Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ως

άλλοι αριθμοί CAS και EINECS που ουσίες ή ως συστατικά

αφορούν την ουσία): παρασκευασμάτων, σε συγκεντρώσεις

ανώτερες του 0,1% κατά βάρος του

Φθαλικός δι-«ισοεννεϋλοεστέρας» (DINP) πλαστικοποιημένου υλικού, σε παιχνίδια

αριθ. CAS 28553-12-0 και 68515-48-0 και αντικείμενα παιδικής φροντίδας τα

αριθ. EINECS 249-079-5 και 271-090-9 οποία μπορούν να τοποθετηθούν από τα

παιδιά στο στόμα.

Φθαλικός δι-«ισοδεκυλεστέρας» (DIDP)

αριθ. CAS 26761-40-0 και 68515-49-1 Τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής

αριθ. EINECS 247-977-1 και 271-091-4 φροντίδας που περιέχουν τις φθαλικές

αυτές ενώσεις σε συγκεντρώσεις

Φθαλικός διοκτυλεστέρας (DNOP) ανώτερες του προαναφερθέντος ορίου

αριθ. CAS 117-84-0 δεν επιτρέπεται να διατίθενται στην

αριθ. EINECS 204-214-7 αγορά.»

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 16η Ιανουαρίου 2007.
 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ  Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα Μέλη 
Ι. ΧΡΟΝΑIΟΣ, Κ. ΣΤΑΦΥΛAΚΗΣ, Δ. ΤΣIΧΛΗΣ, Ε. ΠΑΛΛΑΡH, Ι. ΓΑΓΛIΑΣ, Π. ΑΡΓΥΡIΟΥ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσως.
Αθήνα, 2 Ιουνίου 2006

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ

F
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4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου 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. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών».

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 62/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005), αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 73/2006 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 13.3.2006 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε το σχέδιο απόφασης σχετικά με την τρο−
ποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ 265/2002 (Φ.Ε.Κ. 1214/
Β719.9.2002) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/8/Ε.Κ 
της Επιτροπής (ΕΕ Ι_ 19/24.01.2006) «για την τροποποίηση, 
με σκοπό την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, 
των παραρτημάτων II, III και V της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για 
την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και δι−
οικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 
την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επι−
κίνδυνων παρασκευασμάτων», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νο−
μοθεσία προς την Οδηγία 2006/8/Ε.Κ της Επιτροπής 
(ΕΕ Ι 19/24.01.2006) «για την τροποποίηση, με σκοπό 
την προσαρμογή τους στην τεχνική πρόοδο, των πα−
ραρτημάτων II, III και V της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την 
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικη−
τικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυ−
νων παρασκευασμάτων».

Η ανωτέρω Οδηγία τροποποιεί τα Παραρτήματα 
II, III και V της απόφασης Α.Χ.Σ 265/2002 (Φ.Ε.Κ. 1214/
Β΄/19.9.2002).

Άρθρο 2

Τα Παραρτήματα II, III και V της απόφασης Α.Χ.Σ 
265/2002 (Φ.Ε.Κ. 1214/Β΄/19.9.2002) όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει, τροποποιούνται σύμφωνα με το Παράρ−
τημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3

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

Άρθρο 4

Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα, το 
οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Η Απόφαση Α.Χ.Σ. 265/2002 (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) 
τροποποιείται ως εξής:

1) Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:
α) Ο πίνακας VI αντικαθίσταται από τον ακόλουθο 

πίνακα:
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3) Το παράρτημα V αντικαθίσταται ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ

Α. ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙ−
ΚΙΝΔΥΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5, 6 ΚΑΙ 7

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥ 
ΚΟΙΝΟ

1.1 Στην ετικέτα της συσκευασίας που περιέχει παρα−
σκευάσματα αυτού του είδους, εκτός από τις ειδικές 
φράσεις οδηγιών προφύλαξης, πρέπει να αναγράφονται 
και οι φράσεις 81, 82, 845 ή 846 σύμφωνα με τα κριτή−
ρια που ορίζονται στο παράρτημα VI της απόφ. Α.Χ.Σ. 
378/1994 (ΦΕΚ 705/Β794) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει.

1.2 Όταν τα παρασκευάσματα είναι ταξινομημένα ως 
λίαν τοξικά (Τ+), τοξικά (Τ) ή διαβρωτικά (Ο) και η ανα−
γραφή της εν λόγω πληροφορίας πάνω στη συσκευασία 
είναι πρακτικώς αδύνατη, η συσκευασία που περιέχει 
τέτοια παρασκευάσματα πρέπει να συνοδεύεται από 
επακριβείς και κατανοητές από όλους οδηγίες χρή−
σης στις οποίες να περιλαμβάνονται, όπου αυτό είναι 
εφαρμόσιμο, και οδηγίες σχετικά με την καταστροφή 
της κενής συσκευασίας.

2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗ−
ΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ

Στην ετικέτα της συσκευασίας που περιέχει παρα−
σκευάσματα αυτού του είδους αναγράφεται υποχρε−
ωτικά η φράση 823 συνοδευόμενη από την 838 ή την 
851, σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο 
παράρτημα VI της απόφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β794) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Η ΦΡΑΣΗ Κ33: «ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΘΡΟΙ−
ΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ»

Όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει μία τουλάχιστον 
ουσία στην οποία αποδίδεται η φράση Κ33, στην ετικέ−
τα της συσκευασίας του παρασκευάσματος πρέπει να 
αναγράφεται η εν λόγω φράση, όπως εμφαίνεται στο 
παράρτημα III της απόφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β794) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον η ουσία αυτή 
εμπεριέχεται στο παρασκεύασμα σε συγκέντρωση ίση 
ή μεγαλύτερη του 1%, εκτός εάν στο παράρτημα Ι της 
απόφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β794) όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει καθορίζονται διαφορετικές τιμές.

4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ 
ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ Η ΦΡΑΣΗ

Κ64: «ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΤΑ ΒΡΕΦΗ ΠΟΥ ΤΡΕΦΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΜΗΤΡΙΚΟ ΓΑΛΑ»

Όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει μία τουλάχιστον 
ουσία στην οποία αποδίδεται η φράση Β64, στην ετικέ−
τα της συσκευασίας του παρασκευάσματος πρέπει να 
αναγράφεται η εν λόγω φράση, όπως εμφαίνεται στο 
παράρτημα III της απόφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β794) 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον η ουσία αυτή 
εμπεριέχεται στο παρασκεύασμα σε συγκέντρωση ίση 
ή μεγαλύτερη του 1%, εκτός εάν στο παράρτημα Ι της 
απόφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β794) όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει καθορίζονται διαφορετικές τιμές.

Β. ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΤΑ−
ΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 
5, 6 ΚΑΙ 7

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΟΛΥΒΔΟ
1.1 Χρώματα και βερνίκια
Η ετικέτα της συσκευασίας των χρωμάτων και βερ−

νικιών, των οποίων η περιεκτικότητα σε μόλυβδο όπως 
προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο ΙS0 6503/1984 
είναι μεγαλύτερη του 0,15% (εκφρασμένη σε βάρος με−
τάλλου) του συνολικού βάρους του παρασκευάσματος, 
πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

«Περιέχει μόλυβδο. Να μη χρησιμοποιείται σε επιφά−
νειες που είναι πιθανόν να μασήσουν ή να πιπιλίσουν 
παιδιά».

Στις συσκευασίες των οποίων το περιεχόμενο είναι 
μικρότερο από 125 ml πρέπει να αναγράφεται η ακό−
λουθη ένδειξη:

«Προσοχή! Περιέχει μόλυβδο».
2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΥΑΝΟΑΚΡΥ−

ΛΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
2.1 Κόλλες
Η ετικέτα της άμεσης συσκευασίας που περιέχει κόλ−

λες με βάση κυανοακρυλική ένωση πρέπει να φέρει τις 
ακόλουθες ενδείξεις:

«Κυανοακρυλική ένωση
Κίνδυνος
Κολλάει στην επιδερμίδα και στα μάτια μέσα σε λίγα 

δευτερόλεπτα
Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά».
Η συσκευασία πρέπει να συνοδεύεται από τις ενδε−

δειγμένες οδηγίες προφύλαξης.
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΙΣΟΚΥΑΝΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ
Η ετικέτα της συσκευασίας των παρασκευασμάτων 

που περιέχουν ισοκυανικές ενώσεις (ως μονομερή, ολι−
γομερή, προπολυμερή κ.λπ. ή ως μείγματα) πρέπει να 
φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

«Περιέχει ισοκυανικές ενώσεις.
Βλέπε οδηγίες του κατασκευαστή.»
4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΕΣ 

ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΕΣΟ ΜΟΡΙΑΚΟ ΒΑΡΟΣ < = 700
Η ετικέτα της συσκευασίας των παρασκευασμάτων 

που περιέχουν εποξειδικές ενώσεις με μέσο μοριακό βά−
ρος < = 700 πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις:

«Περιέχει εποξειδικές ενώσεις.
Βλέπε οδηγίες του κατασκευαστή.»
5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΕΝΕΡΓΟ ΧΛΩ−

ΡΙΟ ΚΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ
Η ετικέτα της συσκευασίας των παρασκευασμάτων 

που περιέχουν ενεργό χλώριο σε αναλογία μεγαλύ−
τερη του 1% πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ειδικές 
ενδείξεις:

«Προσοχή! Να μην χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με 
άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα 
αέρια (χλώριο)».

6. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΚΑΔΜΙΟ (ΚΡΑ−
ΜΑΤΑ) ΚΑΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ 
(ΕΤΕΡΟΓΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ) ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ

Η ετικέτα της συσκευασίας των προαναφερόμενων 
παρασκευασμάτων πρέπει να φέρει με τρόπο ευανά−
γνωστο και ανεξίτηλο τις ακόλουθες ενδείξεις:

«Προσοχή! Περιέχει κάδμιο.
Κατά τη χρήση αναπτύσσονται επικίνδυνες αναθυ−

μιάσεις.
Βλέπε πληροφορίες που δόθηκαν από τον κατασκευ−

αστή.
Τηρείτε τις οδηγίες ασφαλείας».

*02008320607060012*



7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡ−
ΦΗ ΑΕΡΟΖΟΛ

Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας 
απόφασης, τα παρασκευάσματα που διατίθενται με 
τη μορφή αεροζόλ υπόκεινται επίσης στις διατάξεις 
επισήμανσης σύμφωνα με τα σημεία 2.2 και 2.3 του 
παραρτήματος της ΚΥΑ υπ. αριθμ.Β.20683/2134 (ΦΕΚ 
634/Β787) όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ υπ. αριθμ. 
Β3312/705 (ΦΕΚ 130/Β795).

8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΠΛΗΡΩΣ

Όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει τουλάχιστον μία 
ουσία η οποία φέρει την ένδειξη «Προσοχή − η παρούσα 
ουσία δεν έχει ακόμη δοκιμαστεί πλήρως», σύμφωνα με 
το άρθρο 8 παράγραφος 5 της απόφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 
(ΦΕΚ 705/Β794) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η 
ετικέτα στη συσκευασία του παρασκευάσματος πρέπει 
να φέρει την ένδειξη «Προσοχή − το παρασκεύασμα 
αυτό περιέχει ουσία που δεν έχει δοκιμαστεί ακόμη 
πλήρως », εάν η ουσία αυτή περιέχεται σε συγκέντρωση 
μεγαλύτερη ή ίση του 1%.

9. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΩΣ 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΝΤΟΥΤΟΙΣ ΠΕΡΙΕ−
ΧΟΥΝ ΜΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΟΥ−
ΣΙΑ

Η ετικέτα στη συσκευασία παρασκευασμάτων που 
περιέχουν μία τουλάχιστον ουσία ταξινομημένη ως ευ−
αισθητοποιητική, η οποία ανευρίσκεται σε συγκέντρωση 
ίση ή μεγαλύτερη του 0,1% ή σε συγκέντρωση ίση ή 
μεγαλύτερη από το όριο που καθορίζεται σε ειδική για 
την ουσία σημείωση του παραρτήματος Ι της απόφ. 
Α.Χ.Σ. 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β794) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει, πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Περιέχει [όνομα της ευαισθητοποιητικής ουσίας]. 
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση»

10. ΥΓΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΛΟ−
ΓΟΝΩΜΕΝΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

Για τα υγρά παρασκευάσματα τα οποία δεν δείχνουν 
σημείο ανάφλεξης ή δείχνουν σημείο ανάφλεξης υψη−
λότερο των 55 οC και περιέχουν αλογονωμένο υδρογο−
νάνθρακα και, σε ποσοστό άνω του 5 %, εύφλεκτες ή 
λίαν εύφλεκτες ουσίες, η ετικέτα στη συσκευασία φέρει 
κατά περίπτωση την ακόλουθη ένδειξη:

«Ενδέχεται να καταστεί λίαν εύφλεκτο κατά τη χρήση» 
ή «Ενδέχεται να καταστεί εύφλεκτο κατά τη χρήση».

11. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑ 
ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΦΡΑΣΗ R67: ΟΙ ΑΤΜΟΙ 
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΥΠΝΗΛΙΑ ΚΑΙ ΖΑΛΗ

Όταν ένα παρασκεύασμα περιέχει μία ή περισσότερες 
ουσίες στις οποίες αποδίδεται η φράση R67, η ετικέτα 
του παρασκευάσματος πρέπει να φέρει τη διατύπωση 
της φράσης αυτής, όπως ορίζεται στο παράρτημα III 
της απόφ. Α.Χ.Σ. 378/1994 (ΦΕΚ 705/Β794) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει, όταν η συνολική συγκέντρωση 
των ουσιών αυτών που περιέχονται στο παρασκεύασμα 
είναι μεγαλύτερη ή ίση από 15 %, εκτός εάν:

• το παρασκεύασμα ταξινομείται ήδη με τις φράσεις 
R20, R23, R26, R68/20, R39/23 ή R39/26

• ή το παρασκεύασμα είναι σε συσκευασία που δεν 
υπερβαίνει τα 125 ml.

12. ΚΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΟΝΙΩΝ
Η ετικέτα της συσκευασίας των κονιών και των πα−

ρασκευασμάτων κονιών που περιέχουν διαλυτό χρώμιο 

(VI) σε ποσοστό άνω του 0,0002% επί του συνολικού 
βάρους της κονίας σε ξηρά μορφή πρέπει να φέρει την 
επιγραφή:

«Περιέχει χρώμιο (VI). Ενδέχεται να προξενήσει αλ−
λεργική αντίδραση,

εκτός εάν το παρασκεύασμα ταξινομείται και επι−
σημαίνεται ήδη ως ευαισθητοποιητικό με τη φράση 
R43.»

Γ. ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5, 6 ΚΑΙ 7 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙ−
ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΟΥΣΙΑ

1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΥΡΥ ΚΟΙΝΟ

Η ετικέτα της συσκευασίας των παρασκευασμάτων 
που αναφέρονται στο άρθρο 14 σημείο 2.1 στοιχείο β) 
πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη:

«Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται στον επαγ−
γελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί».

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 
1η Μαρτίου 2007.
 Ο Πρόεδρος  Η Γραμματέας
 Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα Μέλη 
Ι. ΧΡΟΝΑIΟΣ, Κ. ΣΤΑΦΥΛAΚΗΣ, Δ. ΤΣIΧΛΗΣ, Ε. 

ΠΑΛΛΑΡH, Ι. ΓΑΓΛIΑΣ, Π. ΑΡΓΥΡIΟΥ 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσως.

  Αθήνα, 2 Ιουνίου 2006
Ο Ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ 

F
Αριθ. 76 (4)
Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ. 776/1992, σχετικά 

με την «Τροποποίηση των π.δ. 329/1983 και 445/1983 
και της απόφασης του Α.Χ.Σ. 1197/1989 για τον έλεγ−
χο των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων 
σε εναρμόνιση προς τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 76/769/
ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ όσον αφορά την επιβολή προ−
στίμων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 873/28.2.2006 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 Ευρωπαϊκή 
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.2343/95, (Φ.Ε.Κ. 211/Α/11.10.1995).

ΦΕΚ 832 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11853
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4) Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 
1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργα−
σιών του Ανωτάτου 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. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 Απόφαση 
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών 
Οικονομίας και Οικονομικών».

9) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
που τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του π.δ. 62/2005 
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005).

10) Το άρθρο 33 της απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94 (ΦΕΚ 
705/Β), βάσει του οποίου καταργείται το π.δ. 329/83, 
καθώς και κάθε αναφορά της κείμενης εθνικής νομο−
θεσίας σε αυτό.

11) Το άρθρο 21 της απόφασης Α.Χ.Σ. 265/2002 (ΦΕΚ 
1214/Β), βάσει του οποίου καταργείται η Απόφαση Α.Χ.Σ. 
1197/89, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 76/2006 του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 24/3/2006 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

την τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ. 776/1992 (ΦΕΚ 
713/Β’), σχετικά με την «Τροποποίηση των π.δ. 329/1983 
και 445/1983 και της απόφασης του Α.Χ.Σ. 1197/1989 για 
τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευα−
σμάτων σε εναρμόνιση προς τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 
76/769/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ όσον αφορά την επιβολή 
προστίμων», ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Το άρθρο 1 της απόφασης Α.Χ.Σ. 776/1992 αντικαθίστα−
ται ως εξής: «Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η 
τροποποίηση του π.δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α΄) «Περιορισμοί 
θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικινδύνων 
ουσιών και παρασκευασμάτων», που εκδόθηκε σε εναρ−
μόνιση προς την Οδηγία 76/769/ΕΟΚ όσον αφορά τη 
διεξαγωγή επιθεωρήσεων, τον έλεγχο δειγμάτων και 
την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες 
της ισχύουσας νομοθεσίας, με στόχο την ορθή εφαρ−
μογή του Κοινοτικού Δικαίου.»

Το άρθρο 2 της απόφασης Α.Χ.Σ. 776/1992 αντικαθί−
σταται ως εξής:

«Το άρθρο 4 του π.δ. 445/1983 αντικαθίσταται ως 
εξής:

1. Οι υπάλληλοι (χημικοί και χημικοί μηχανικοί) του 
Γενικού Χημείου του Κράτους διενεργούν επιθεωρήσεις, 
ελέγχους και δειγματοληψίες στους χώρους παραγω−
γής, αποθήκευσης και εν γένει διακίνησης χημικών προ−
ϊόντων που εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 445/1983, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, με σκοπό τον έλεγχο 
εφαρμογής των διατάξεων του.

2. Οι δειγματοληψίες, εξετάσεις, κατ’ έφεση εξετά−
σεις κλπ των δειγμάτων των χημικών προϊόντων, που 
εμπίπτουν στις διατάξεις του π.δ. 445/1983 όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει διενεργούνται κατά τρόπον 
ανάλογο με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων, 
Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης.

3. Οι περιφερειακές Υπηρεσίες του ΓΧΚ, υπό την επο−
πτεία και το συντονισμό της Δ/νσης Περιβάλλοντος, 
καταρτίζουν και εκτελούν τακτικά και έκτακτα προγράμ−
ματα επιθεωρήσεων για τη διαπίστωση εφαρμογής των 
διατάξεων του π.δ. 445/1983 όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, κατόπιν προηγούμενης ή μη προειδοποίησης των 
επιχειρήσεων για την επικείμενη επιθεώρηση.

Επιθεωρήσεις χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση της 
επιχείρησης διενεργούνται για λόγους προστασίας της 
δημόσιας υγείας ή/και του περιβάλλοντος.

4. Μετά το πέρας της επιθεώρησης, οι διενεργήσα−
ντες αυτήν υπάλληλοι, συντάσσουν και υποβάλλουν 
γραπτή έκθεση, εντός είκοσι εργάσιμων ημερών, στον 
προϊστάμενο της ελέγχουσας Χημικής Υπηρεσίας. Το 
πόρισμα της έκθεσης γνωστοποιείται στον υπεύθυνο 
της επιχείρησης από τον προϊστάμενο της ελέγχουσας 
Χημικής Υπηρεσίας. Στην περίπτωση κατά την οποία 
στο πόρισμα της έκθεσης διαπιστώνονται παραβάσεις 
προς τις διατάξεις του π.δ. 445/1983 όπως έχει τροπο−
ποιηθεί και ισχύει, τούτο γνωστοποιείται με συστημένο 
έγγραφο στον υπεύθυνο της επιχείρησης που παρά−
γει, διακινεί, ανασυσκευάζει ή εισάγει χημικά προϊόντα. 
Εντός 20 εργασίμων ημερών από την παραλαβή του, ο 
εγκαλούμενος έχει δικαίωμα να παράσχει εγγράφως 
στην ελέγχουσα Χημική Υπηρεσία, εξηγήσεις σχετικά 
με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις.

Εάν οι παρασχεθείσες εξηγήσεις δεν κριθούν ικανο−
ποιητικές απ’ τον προϊστάμενο της Χημικής Υπηρεσίας, 
τούτος εισηγείται την επιβολή διοικητικών κυρώσεων, 
σύμφωνα με το σημείο 5.

Η Δ/νση Περιβάλλοντος εκδίδει απόφαση απόσυρσης 
ή/και απαγόρευσης κυκλοφορίας από την αγορά, σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του π.δ. 
445/1983 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

5. Με πρόστιμο όπως περιγράφεται κατωτέρω τιμω−
ρούνται:

α) όσοι διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνα προϊόντα, 
κατά παράβαση του π.δ. 445/1983 όπως έχει τροποποι−
ηθεί και ισχύει, β) όσοι εμποδίζουν το έργο της επιθε−
ώρησης για τη διαπίστωση παραβάσεων, γ) όσοι δεν 
παρέχουν στην Αρμόδια Αρχή ή στις ελέγχουσες Χημι−
κές Υπηρεσίες τις απαραίτητες πληροφορίες, για τον 
έλεγχο και την επιθεώρηση, δ) όσοι δεν συμμορφώνο−
νται προς την απόφαση απόσυρσης ή / και απαγόρευ−
σης κυκλοφορίας και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της 
υπ’αριθμ. Ζ3/2810 (ΦΕΚ 1885/Β΄/2004) κοινής υπουργικής 
απόφασης.

6. α) Το πρόστιμο για κάθε παράβαση παραγράφου 5 
στοιχείο α) κυμαίνεται από 3.000 μέχρι 15.000 ευρώ. 
β) Το πρόστιμο για παράβαση της παραγράφου 5 στοι−
χείο β) ανέρχεται σε 6.000 ευρώ. γ) Το πρόστιμο για 
παράβαση της παραγράφου 5 στοιχείο γ) ανέρχεται σε 
4000 ευρώ. δ) Το πρόστιμο για παράβαση της παρα−
γράφου 5 στοιχείο δ) κυμαίνεται από 1500 έως 60.000 
ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο 
διπλάσιο του αρχικού.
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7. Τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παράγραφο 5 
στοιχεία α) έως γ) επιβάλλονται με απόφαση του Προϊ−
σταμένου της Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου 
του Κράτους, όπου έγινε η δειγματοληψία ή η επιθεώ−
ρηση. Το πρόστιμο που προβλέπεται στην παράγραφο 
5 στοιχείο δ) επιβάλλεται από τον Προϊστάμενο της 
Δ/νσης Περιβάλλοντος.

8. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής κατά πράξεων 
επιβολής προστίμων ορίζεται σε εξήντα ημέρες, η οποία 
αρχίζει από την επομένη της κοινοποιήσεως της προ−
σβαλλομένης πράξεως, ή άλλως αφ’ ης έλαβε πλήρη 
γνώση ο προσφεύγων, παρατεινομένη επί τριάντα ημέ−
ρες εάν αυτός μένει στην αλλοδαπή.

Άρθρο 2
Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκα−

λείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 3
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−

μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας
 Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ

Τα Μέλη
Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ, Κ. ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ, Δ. ΤΣΙΧΛΗΣ, Ε. ΠΑΛΛΑΡΗ,

 Β. ΚΑΣΕΛΟΥΡΗ−ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Π. ΑΡΓΥΡΙΟΥ

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσως.

  Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006
Ο Ι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ  ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ Α. ΜΠΕΖΑΣ   




