
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 329/83  
 
Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών σε συµµόρφωση µε 
τις Οδηγίες του Συµβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 
71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ. 
76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ. 
(ΦΕΚ 118/Α/8-9-83) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Νόµου 1338/1983 για την εφαρµογή Κοινοτικού 
δικαίου.  

2. Τα άρθρα 2, 143 και 145 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Ελληνικής 
∆ηµοκρατίας και των Προσαρµογών των Συνθηκών.  

3. Την υπ αριθ. 383/1983 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε πρόταση των 
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών, Εµπορίου και Εργασίας, αποφασίζουµε:  

 
Άρθρο 1 

 
1. Σκοπός του Προεδρικού ∆ιατάγµατος αυτού είναι η προσαρµογή της Ελληνικής 

Νοµοθεσίας στην Οδηγία του Συµβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ της 27 Ιουνίου 1967 « περί 
προσεγγίσεως των νοµοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών 
των σχετικών µε την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών» και 
τις τροποποιητικές Οδηγίες του Συµβουλίου των Ε.Κ. 69/81 ΕΟΚ της 13 Μαρτίου 1969, 
70/189/ΕΟΚ της 6 Μαρτίου 1970, 71/144 ΕΟΚ της 22 Μαρτίου 1971, 73/146/ΕΟΚ της 21 
Μαΐου 1973, 75/409/ΕΟΚ της 24 Ιουνίου 1975, 79/831/ΕΟΚ της 18 Σεπτεµβρίου 1979 και 
της Επιτροπής των Ε.Κ. 76/907/ΕΟΚ της 14 Ιουλίου 1976, 79/370/ΕΟΚ της 30 Ιανουαρίου 
1979 ((Ε.Ε. Ειδική Έκδοση στα Ελληνικά:  

Τεύχος 13 Τόµος 001, σ. 34, τόµος 001 σ. 39, τόµος 001, σ. 67, τόµος 001 σ. 126, τόµος 
002 σ. 84, τόµος 003 σ. 100, τόµος 009 σ. 13, τόµος 005 σ. 3, τόµος 008 σ. 45, όπως και στα 
παραρτήµατά τους I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII και ΙΧ στα οποία αυτό το Π.∆ και 
παραπέµπει.  

2. Οι διατάξεις του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος δεν εφαρµόζονται.  
α) Στα φάρµακα, τα ναρκωτικά και τις ραδιενεργές ουσίες.  
β) στη µεταφορά των επικίνδυνων ουσιών σιδηροδροµικώς, οδικώς από χερσαίες υδάτινες 

οδούς από τη θάλασσα ή τον αέρα.  
γ) Στα τρόφιµα ή τις ζωοτροφές.  
δ) Στις ουσίες που είναι µε τη µορφή αποβλήτων και που αποτελούν αντικείµενο της 

οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ε.Κ. της 15 Ιουλίου 1975 για τα απόβλητα και της 
οδηγίας 78/319/ΕΟΚ του Συµβουλίου των ΕΚ της 20 Μαρτίου 1978 για τα τοξικά και 
επικίνδυνα απόβλητα.  

ε) Στις ουσίες προς διαµετακόµιση που υπόκεινται σε τελωνειακό έλεγχο εφ όσον δεν 
αποτελούν αντικείµενο οποιασδήποτε κατεργασίας ή µεταποίησης.  

3. Τα άρθρα 15, 16 και 17 του παρόντος Π.∆. δεν εφαρµόζονται στις διατάξεις που 
αφορούν:  

α) Τους περιέκτες που περιέχουν συµπιεσµένα υγροποιηµένα ή διαλυµένα υπό πίεση 
αέρια µε εξαίρεση τα αεροζόλ που είναι σύµφωνα µε τις διατάξεις της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου των Ε.Κ. της 20 Μαΐου 1975, για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των 
κρατών µελών για τους περιέκτες αεροζόλ.  

β) Τα πυροµαχικά και τα εκρηκτικά που µπαίνουν σε κυκλοφορία στην αγορά για 
επίτευξη ενός πρακτικού αποτελέσµατος µε έκρηξη ή για παρασκευή πυροτεχνηµάτων.  

4. Τα άρθρα 5,6 και 7 του παρόντος Π.∆. και στα σηµεία που αναφέρονται στη 
γνωστοποίηση δεν εφαρµόζονται:  



α) Για τις ουσίες που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία στην αγορά πριν την 18 Σεπτεµβρίου 
1981 µέχρι έξι µήνες από τη δηµοσίευση του ευρετηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 13.  

Για τις ουσίες που περιλαµβάνονται στο ευρετήριο αυτό έξι µήνες µετά τη δηµοσίευση 
του ευρετηρίου που προβλέπεται στο άρθρο 13.  

β) Στα γεωργικά φάρµακα και στα λιπάσµατα εφ όσον υπόκεινται σε διαδικασίες έγκρισης 
τουλάχιστον ισοδύναµες ή σε διαδικασίες γνωστοποίησης στην Ευρωπαϊκή Οικονοµική 
Κοινότητα ή στις διαδικασίες που δεν έχουν ακόµα εναρµονιστεί.  

γ) Σε ουσίες που υπόκεινται ήδη σε ανάλογες απαιτήσεις δοκιµασιών και γνωστοποίησης 
που προβλέπονται από άλλες διατάξεις.  
 

Άρθρο 2 
 

1. Κατά την έννοια του παρόντος Π.∆. νοούνται µε τους όρους:  
α) Ουσίες:  
Τα χηµικά στοιχεία και οι ενώσεις τους όπως παρουσιάζονται σε φυσική κατάσταση ή 

όπως παράγονται από τη βιοµηχανία και που περιέχουν ενδεχοµένως κάθε πρόσθετο 
αναγκαίο για τη διάθεσή τους στην αγορά.  

β) Παρασκευάσµατα:  
Τα µίγµατα ή τα διαλύµατα που αποτελούνται από δύο ή περισσότερες ουσίες.  
γ) Περιβάλλον  
Το νερό, ο αέρας και το έδαφος όπως επίσης και οι συνδυασµοί των στοιχείων αυτών 

µεταξύ τους αφ ενός και µε κάθε ζωντανό οργανισµό αφ ετέρου.  
δ) Γνωστοποίηση:  
Τα έγγραφα µε τα οποία ο παρασκευαστής ή κάθε άλλο πρόσωπο εγκατεστηµένο σε 

χώρες της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας το οποίο θέτει µία ουσία σε κυκλοφορία 
στην αγορά είτε ως έχει είτε ενσωµατωµένη, σε ένα παρασκεύασµα παρέχει στην αρµόδια 
Αρχή τις απαιτούµενες πληροφορίες.  

Το πρόσωπο αυτό θα ονοµάζεται στο εξής «γνωστοποιών» 
ε) ∆ιάθεση στην αγορά (θέση σε κυκλοφορία στην αγορά):  
Η παράδοση και η θέση στη διάθεση τρίτων.  
Η εισαγωγή στην τελωνειακή επικράτεια της κοινότητας θεωρείται κατά την έννοια του 

παρόντος ως διάθεση στην αγορά.  
2. Είναι επικίνδυνες κατά την έννοια του παρόντος Π.∆. οι ακόλουθες ουσίες και 

παρασκευάσµατα:  
α) Εκρηκτικές:  
Ουσίες και παρασκευάσµατα που µπορούν να εκραγούν µε την επίδραση φλόγας ή που 

είναι περισσότερο ευαίσθητη σε κτυπήµατα ή σε τριβές από το δινιτροβενζόλιο.  
β) Οξειδωτικές:  
Ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία σε επαφή µε άλλες ουσίες, κυρίως µε εύφλεκτες 

ουσίες παρουσιάζουν ισχυρώς εξώθερµη αντίδραση.  
γ) Εξόχως εύφλεκτες:  
Υγρές ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι κατώτερο των 

0° C και το σηµείο βρασµού κατώτερο ή ίσο των 35° C.  
δ) Λίαν εύφλεκτες  
Ουσίες και παρασκευάσµατα  
- που µπορούν να θερµανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον αέρα σε συνηθισµένη 

θερµοκρασία χωρίς προσφορά ενέργειας ή  
- σε στερεά κατάσταση που µπορούν να αναφλεγούν εύκολα µετά από σύντοµη επίδραση 

πηγής ανάφλεξης και που συνεχίζουν να καίγονται ή να καταναλίσκονται µετά από την 
αποµάκρυνση της πηγής ανάφλεξης ή  

- σε υγρά κατάσταση των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι κατώτερο από τους 21° C ή  
- σε αέρια κατάσταση που είναι εύφλεκτα στον αέρα µε συνήθη πίεση ή τα οποία σε 

επαφή µε το νερό ή µε την υγρασία του αέρα παράγουν αέρια εύκολα αναφλέξιµα και σε 
επικίνδυνες ποσότητες.  

ε) Εύφλεκτες  



Ουσίες υγρές και παρασκευάσµατα υγρά των οποίων το σηµείο ανάφλεξης είναι ίσο ή 
ανώτερο από τους 21° C και κατώτερο ή ίσο των 55° C.  

στ) Λίαν τοξικές:  
Ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία µε εισπνοή, κατάποση ή διείσδυση από το δέρµα 

µπορούν να δηµιουργήσουν πολύ σοβαρές επικίνδυνες καταστάσεις, οξείες ή χρόνιες και 
ακόµα και να προκαλέσουν και τον θάνατο.  

ζ) Τοξικές  
Ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία µε εισπνοή, κατάποση ή διείσδυση από το δέρµα 

µπορούν να δηµιουργήσουν σοβαρές επικίνδυνες καταστάσεις οξείες ή χρόνιες και ακόµα και 
να προκαλέσουν και τον θάνατο.  

η) Επιβλαβείς:  
Ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία µε εισπνοή κατάποση ή διείσδυση από το δέρµα 

µπορούν να δηµιουργήσουν κινδύνους περιορισµένης σοβαρότητας για την υγεία.  
θ) ∆ιαβρωτικές  
Ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία σε επαφή µε ζωντανούς ιστούς µπορούν να 

επιδράσουν καταστρεπτικά πάνω σ αυτούς.  
ι) Ερεθιστικές:  
Ουσίες και παρασκευάσµατα όχι διαβρωτικά τα οποία µε άµεσο παρατεταµένη ή 

επαναλαµβανόµενη επαφή µε το δέρµα ή τους βλεννογόνους µπορούν να προκαλέσουν 
φλεγµονές.  

ια) Επικίνδυνες για το περιβάλλον  
Ουσίες και παρασκευάσµατα των οποίων η χρήση παρουσιάζει ή µπορεί να παρουσιάσει 

άµεσους ή µεταγενέστερους κινδύνους για το περιβάλλον.  
ιβ) Καρκινογόνες  

Ουσίες και παρασκευάσµατα τα οποία µε εισπνοή κατάποση ή διείσδυση από το δέρµα 
µπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν τις πιθανότητες δηµιουργίας του.  

ιγ) Τερατογόνες  
ιδ) Μεταλλαξογόνες  

 
Άρθρο 3 

 
1.Ο προσδιορισµός των φυσικοχηµικών ιδιοτήτων των ουσιών και παρασκευασµάτων θα 

γίνεται σύµφωνα µε τις µεθόδους που καθορίζονται στο Παράρτηµα V στο σηµείο Α. Ο 
προσδιορισµός της τοξικότητάς τους διενεργείται σύµφωνα µε τις µεθόδους που 
καθορίζονται στο Παράρτηµα V σηµείο Β και ο προσδιορισµός της οικοτοξικότητάς τους 
σύµφωνα µε τις µεθόδους που καθορίζονται στο Παράρτηµα V σηµείο Γ.  

2. Η αξιολόγησις του πραγµατικού ή δυνητικού κινδύνου για το περιβάλλον γίνεται 
σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά που απαριθµούνται στα Παραρτήµατα VII και VIII βάσει 
των διεθνώς αναγνωρισµένων παραµέτρων εφ όσον υπάρχουν.  

3. Οι γενικές αρχές ταξινόµησης και επισήµανσης των ουσιών και παρασκευασµάτων 
εφαρµόζονται σύµφωνα µε τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτηµα VI, εκτός 
αντιθέτων προβλεποµένων ειδικών διατάξεων σχετικών µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα.  
 

Άρθρο 4 
 

1. H ταξινόµηση των ουσιών ανάλογα µε το βαθµό κινδύνου και την ειδική φύση των 
επικίνδυνων καταστάσεων βασίζεται στις κατηγορίες που προβλέπονται στο άρθρο 2 
παράγραφος 2. Για τις κατηγορίες των σηµείων (α) έως (ια), η ταξινόµηση των ουσιών 
γίνεται ανάλογα µε τον υψηλότερο βαθµό κινδύνου σύµφωνα µε το άρθρο 16 παράγραφος 4.  

2. Οι επικίνδυνες ουσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ι χαρακτηρίζονται εφ όσον 
συντρέχει περίπτωση µε ένα δείκτη που επιτρέπει την αξιολόγηση του κινδύνου των 
παρασκευασµάτων ως προς την υγεία. Ο δείκτης αυτός θα καθιερωθεί σύµφωνα µε κριτήρια 
που θα ορισθούν µελλοντικά µε σχετικές διατάξεις.  
 

Άρθρο 5 



 
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 8 απαγορεύεται να µπουν σε κυκλοφορία στην αγορά 

ουσίες όπως έχουν ή υπό µορφή παρασκευασµάτων εκτός εάν:  
- έχουν γνωστοποιηθεί στην αρµόδια Αρχή σύµφωνα µε την διαδικασία του παρόντος.  
- έχουν συσκευασθεί και επισηµανθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 

και 18 του παρόντος και τα κριτήρια του Παραρτήµατος VI και ανάλογα µε τα αποτελέσµατα 
των δοκιµασιών που προβλέπονται στο άρθρο 6.  

2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεύτερη παύλα εφαρµόζονται µέχρι να εγγραφεί η 
ουσία στο Παράρτηµα Ι, οπότε ισχύει ο τρόπος επισήµανσης που αναφέρεται σ αυτό ή µέχρις 
ότου ληφθεί απόφαση για την µη εγγραφή της σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται 
στο άρθρο 21 της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.  

Οι επικίνδυνες ουσίες που δεν αναγράφονται ακόµα στο Παράρτηµα Ι αλλά 
απαριθµούνται στο ευρετήριο που προβλέπεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 ή που είναι ήδη 
στην αγορά προ της 18 Σεπτεµβρίου 1981 πρέπει κατά το µέτρο που οι επικίνδυνες ιδιότητές 
τους είναι γνωστές στον παρασκευαστή εγκατεστηµένο ή όχι στην Κοινότητα να 
συσκευάζονται και να επισηµαίνονται προσωρινά και τον παρασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό 
του σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 18 και τα κριτήρια του 
Παραρτήµατος VI. 
 

Άρθρο 6 
 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 παράγραφος 4 και του άρθρου 8 παράγραφος 1 κάθε 
παρασκευαστής ή εισαγωγέας µιας ουσίας στην Ελλάδα µε την έννοια του παρόντος 
υποχρεούται να καταθέσει στην αρµόδια Αρχή που προβλέπεται στο άρθρο 7 το βραδύτερο 
σαράντα πέντε ηµέρες πριν την διάθεσή της στην αγορά γνωστοποίηση περιλαµβάνουσα:  

- τεχνικό φάκελο µε τα στοιχεία που θα επιτρέπουν την εκτίµηση των προβλεποµένων 
κινδύνων άµεσων ή απώτερων που µπορεί να παρουσιάσει η ουσία για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον και που να περιέχει τουλάχιστον τις πληροφορίες και τα αποτελέσµατα των 
µελετών που προβλέπονται στο Παράρτηµα VII, συµπεριλαµβανοµένης λεπτοµερούς και 
πλήρους περιγραφής των µελετών που έχουν πραγµατοποιηθεί καθώς επίσης και των 
µεθόδων που έχουν χρησιµοποιηθεί η σχετική µε αυτές βιβλιογραφική παραποµπή.  

-δήλωση που να αφορά τα δυσµενή αποτελέσµατα της ουσίας ανάλογα µε τις διάφορες 
προβλεπόµενες χρήσεις.  

- την προτεινόµενη ταξινόµηση και επισήµανση της ουσίας σύµφωνα µε το Π.∆. τούτο.  
- προτάσεις για οποιεσδήποτε προφυλάξεις που να αφορούν την ασφαλή χρήση της 

ουσίας.  
- περίληψη όλων των ανωτέρω στοιχείων της γνωστοποίησης σε επτά αντίτυπα και σε µία 

ακόµη άλλη γλώσσα της Κοινότητας σε δύο αντίτυπα.  
2. Σε περίπτωση ουσίας που έχει ήδη γνωστοποιηθεί η αρµόδια Αρχή µπορεί να δεχθεί, ο 

γνωστοποιών την ουσία αυτή να µπορεί να αναφέρεται σε ό,τι αφορά τον τεχνικό φάκελο στα 
αποτελέσµατα των µελετών που διενεργήθηκαν από ένα ή περισσότερους που την έχουν 
προηγούµενα γνωστοποιήσει, µε την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω έχουν δώσει γραπτά τη 
συγκατάθεσή τους.  

3. Αν µια ουσία έχει ήδη εγγραφεί στο Παράρτηµα Ι, ο γνωστοποιών µπορεί να απαλλαγεί 
από την υποχρέωση κατάθεσης της δήλωσης που αφορά τα δυσµενή αποτελέσµατα της 
προτεινόµενης ταξινόµησης όπως και των προτάσεων για τις προφυλάξεις που συνιστώνται 
και που αφορούν την ασφαλή χρήση.  

Ο γνωστοποιών απαλλάσσεται από την υποχρέωση παροχής των πληροφοριών που 
απαιτούνται από το Παράρτηµα VII, για τον τεχνικό φάκελο, µε εξαίρεση των σηµείων 1 και 
2 του Παραρτήµατος αυτού εάν η ουσία έχει ήδη αρχικά γνωστοποιηθεί τουλάχιστον προ 10 
ετών.  

4. Οποιοσδήποτε γνωστοποιεί µία ουσία ήδη γνωστοποιηµένη υποχρεούνται να 
πληροφορεί την αρµόδια Αρχή  



- για τις αλλαγές στην ετήσια ή ολική ποσότητα που διατίθεται απ αυτόν στην αγορά 
σύµφωνα µε τον κατάλογο των ποσοτήτων σε τόννους που καθορίζεται στο Παράρτηµα VII, 
σηµείο 2.2.1.  

- Για τις νέες γνώσεις πάνω στις επιπτώσεις της ουσίας στον άνθρωπο ή και το 
περιβάλλον, των οποίων µπορεί να έχει λάβει γνώση.  

- Για τις νέες χρήσεις για τις οποίες διατίθεται η ουσία στην αγορά (κατά την έννοια του 
Παραρτήµατος VII, σηµείο 2.1.2) των οποίων λογικά µπορεί να έχει λάβει γνώση.  
- για κάθε αλλαγή των ιδιοτήτων που προκύπτουν απο τροποποίηση της ουσίας που 
προβλέπεται στο Παράρτηµα VII σηµείο 1.3.  

5. Ο γνωστοποιών υποχρεούται να πληροφορεί την αρµόδια Αρχή για τα αποτελέσµατα 
των µελετών που διενεργούνται σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIII. 
 

Άρθρο 7 
 

1. Το Υπουργείο Οικονοµικών-Γενικό Χηµείο του Κράτους ορίζεται ως αρµόδια Αρχή για 
την λήψη των πληροφοριών που προβλέπονται στο άρθρο 6 και τη διαπίστωση της 
συµφωνίας τους προς τις απαιτήσεις του παρόντος και ιδίως για:  

- τα προτεινόµενα συµπεράσµατα από αυτόν που γνωστοποιεί για τους προβλεπόµενους 
κινδύνους που µπορεί να παρουσιάζει η ουσία.  

- την ταξινόµηση και επισήµανση  
- τις προτάσεις που υποβάλλονται από αυτόν που γνωστοποιεί για οποιεσδήποτε 

προφυλαξεις που συνιστώνται και που αφορούν την ασφαλή χρήση της ουσίας.  
Για την αξιολόγηση του κινδύνου που µπορεί να προκληθεί από µία ουσία η αρµόδια Αρχή 
µπορεί εφ όσον κρίνει τούτο αναγκαίο:  

- να ζητήσει συµπληρωµατικές πληροφορίες ή/και δοκιµασίες επαλήθευσης για τις ουσίες 
που γνωστοποιούνται. Στα παραπάνω µπορεί επίσης να περιλαµβάνεται και απαίτηση 
παροχής των πληροφοριών που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII, σε χρόνο προηγούµενο 
απ αυτόν που προβλέπεται στο εν λόγω Παράρτηµα.  

- να προβεί στη λήψη δειγµάτων αναγκαίων για έλεγχο  
- να λάβει τα κατάλληλα µέτρα για την ασφαλή χρήση µιας ουσίας.  
2. Σύµφωνα µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 11 της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 

επικυρώνονται ή τροποποιούνται οι προτάσεις περί:  
- ταξινόµησης  
- επισήµανσης  
- των µέτρων προφύλαξης που συνιστώνται και που αφορούν την ασφαλή χρήση που 

προβλέπονται στο Παράρτηµα VII σηµεία 2, 3, 2.4 και 2.5.  
3. Η αρµόδια Αρχή υποχρεούται να εξασφαλίζει ώστε οι πληροφορίες που αφορούν την 

εκµετάλλευση και παρασκευή να τηρούνται µυστικές.  
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που θα εκδοθεί το αργότερο έξι µήνες από τη 

δηµοσίευση του παρόντος Π.∆. θα καθορίζονται η σύσταση και οι αρµοδιότητες επιτροπής 
εµπειρογνωµόνων η οποία θα είναι επιφορτισµένη µε τον έλεγχο και εκτίµηση όλων των 
τεχνικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στη γνωστοποίηση των νέων χηµικών ουσιών. 
 

Άρθρο 8 
 

1. Οι ουσίες που αναφέρονται παρακάτω θεωρούνται σαν γνωστοποιηµένες σύµφωνα µε 
την έννοια του παρόντος Π.∆. εφ όσον πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:  

- ουσίες από πολυµερισµό, πολυσυµπύκνωση και πολυπροσθήκη εκτός από εκείνες που 
περιέχουν σε συνδεδεµένη µορφή 1% και άνω οιοδήποτε µονοµερές, που δεν έχει διατεθεί 
στο εµπόριο προ της 18 Σεπτεµβρίου 1981.  
ουσίες προοριζόµενες για έρευνα και ανάλυση εφόσον διατίθενται στην αγορά για 
προσδιορισµό των ιδιοτήτων τους σύµφωνα µε το παρόν.  

- ουσίες που διατίθενται στην αγορά για ερευνητικούς ή αναλυτικούς σκοπούς σε 
ποσότητες κάτω από ένα τόννο κατ έτος και κατά παρασκευαστή ή εισαγωγέα και που 
προορίζονται αποκλειστικά για εργαστήρια.  



- ουσίες που διατίθενται στην αγορά σε ποσότητες κατώτερες του ενός τόννου κατ έτος 
και κατά παρασκευαστή µε την προϋπόθεση ότι ο παρασκευαστής ανακοινώνει την 
ταυτότητά τους στοιχεία, επισήµανσης και την ποσότητα στην αρµόδια Αρχή και 
συµµορφώνεται µε τους όρους που επιβάλλονται από την Αρχή αυτή.  

Οι ουσίες που βρίσκονται στο στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης και διατίθενται στην 
αγορά σε ποσότητες περιορισµένες για τις ανάγκες της έρευνας και ανάπτυξης αλλά 
ανώτερες του ενός τόννου κατ έτος και κατά παρασκευαστή και σε περιορισµένο αριθµό 
καταγραµµένων πελατών έχουν το ευεργέτηµα της απαλλαγής για περίοδο ενός έτους µε την 
προϋπόθεση ότι ο παρασκευαστής δηλώνει την ταυτότητά τους τα στοιχεία επισήµανσης και 
την ποσότητά τους στην αρµόδια Αρχή και συµµορφώνεται µε τους όρους που επιβάλλονται 
από την Αρχή αυτή γι αυτή την έρευνα και ανάπτυξη.  

Μετά την εκπνοή της ανωτέρω προθεσµίας οι ουσίες αυτές υπόκεινται σε γνωστοποίηση. 
Ο παρασκευαστής υποχρεούται επίσης να διασφαλίζει ότι η ουσία ή το παρασκεύασµα στο 
οποίο είναι ενσωµατωµένη, θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά από το προσωπικό των 
πελατών µε ελεγχόµενες συνθήκες και ότι δεν θα τεθεί στη διάθεση του κοινού.  

2. Οι ουσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 1 πρέπει, κατά το µέτρο που ο 
παρασκευαστής είναι ενήµερος για τις επικίνδυνες ιδιότητές τους να συσκευάζωνται και 
προσωρινά να επισηµαίνονται από τον παρασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό τους σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των άρθρων 15, 16, 17 και 18 και µε τα κριτήρια του Παραρτήµατος VI.  

Στην περίπτωση που δεν θα είναι ακόµη δυνατή η επισήµανση σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του άρθρου 16 η ετικέτα θα πρέπει να φέρει την ακόλουθη ένδειξη: «Προσοχή ουσία που δεν 
έχει ακόµα πλήρως δοκιµαστεί».  

3. Αν µια ουσία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 και επισηµαίνεται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 16 είναι λίαν τοξική ή τοξική ο παρασκευαστής ή ο εισαγωγεύς της 
ουσίας αυτής πρέπει να υποβάλει στην αρµόδια Αρχή κάθε πληροφορία σχετική µε το 
Παράρτηµα VII σηµεία 2.3, 2.4 και 2.5. 

 
Άρθρο 9 

 
Όταν η αρµόδια Αρχή λάβει το φάκελο γνωστοποίησης ή τις συµπληρωµατικές 

πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 διαβιβάζει αµέσως στην Επιτροπή των Ε.Κ. ένα 
αντίγραφο του φακέλου η περίληψη τούτου επισυνάπτοντας και ενδεχόµενα σχόλια. Στην 
περίπτωση των πρόσθετων πληροφοριών που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. Ι, και των 
συµπληρωµατικών πληροφοριών ή µελετών που προβλέπονται στο Παράρτηµα VIII η 
αρµόδια Αρχή ενηµερώνει την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις δοκιµασίες που 
έχουν επιλεγεί, τους λόγους που δικαιολογούν την επιλογή αυτή, καθώς επίσης και για την 
αξιολόγηση των αποτελεσµάτων τους. 
 

Άρθρο 10 
 
Σε περίπτωση που η αρµόδια Αρχή λάβει φάκελο γνωστοποίησης η περίληψή των η 
συµπληρωµατικές πληροφορίες από την Επιτροπή των Ε.Κ. σχετικά µε φάκελο 
γνωστοποίησης ενός Κράτους µέλους, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος 1 της Οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ, µπορεί να συµβουλευθεί αµέσως την αρµόδια Αρχή που έχει λάβει την αρχική 
γνωστοποίηση ή την Επιτροπή των Ε.Κ. για τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στον φάκελο. 
Μπορεί επίσης να προτείνει να ζητηθούν πρόσθετες δοκιµασίες ή πληροφορίες. Αν η 
αρµόδια Αρχή που έχει λάβει την αρχική γνωστοποίηση δεν αποδέχεται τις προτάσεις άλλων 
Αρχών για συµπληρωµατικές πληροφορίες ή τροποποιήσεις των προγραµµάτων δοκιµασιών 
που προβλέπονται στο Παράρτηµα VII αναφέρει τους λόγους που δικαιολογούν την στάση 
της αυτή στις άλλες αυτές Αρχές. Στην περίπτωση αυτή που οι ενδιαφερόµενες Αρχές δεν 
µπορούν να καταλήξουν σε συµφωνία και µία εξ αυτών κρίνει επί τη βάσει 
εµπεριστατωµένων λόγων ότι πρόσθετες πληροφορίες ή τροποποιήσεις των προγραµµάτων 
δοκιµασιών είναι πραγµατικά αναγκαίες για την προστασία του ανθρώπου και του 
περιβάλλοντος, η Αρχή αυτή µπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή των ΕΚ να λάβει απόφαση 
µε την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.  



 
Άρθρο 11 

 
1. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο γνωστοποιών κρίνει ότι υπάρχει πρόβληµα 

εµπιστευτικότητας µπορεί να υποδείξει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 6 τις 
οποίες θεωρεί ως εµπορικά ευαίσθητες και των οποίων η αποκάλυψη θα µπορούσε να τον 
ζηµιώσει βιοµηχανικά ή εµπορικά και να ζητήσει να κρατηθούν µυστικές από κάθε άλλο 
πρόσωπο εκτός από τις αρµόδιες Αρχές και από την Επιτροπή της Ε.Κ. Στην περίπτωση αυτή 
απαιτείται να δοθεί πλήρης αιτιολόγηση.  

∆εν µπορούν να υπαχθούν στην περίπτωση του βιοµηχανικού ή εµπορικού µυστικού.  
- Η εµπορική ονοµασία της ουσίας.  
- τα φυσικοχηµικά δεδοµένα της ουσίας σε συνδυασµό µε το Παράρτηµα VII σηµείο 3.  
- Οι δυνατοί τρόποι µε τους οποίους µπορεί η ουσία να καταστεί αβλαβής.  
- Η ερµηνεία των τοξικολογικών και οικοτοξικολογικών δοκιµασιών, όπως επίσης και το 

όνοµα του υπεύθυνου εργαστηρίου για τις δοκιµασίες που εκτελέστηκαν.  
- Οι συνιστώµενες µέθοδοι και προφυλάξεις που προβλέπονται στο Παράρτηµα VII 

σηµείο 2, 3 και τα µέτρα επείγουσας ανάγκης που προβλέπονται στο Παράρτηµα VII σηµεία 
2.4 και 2.5.  

Εάν µεταγενέστερα ο γνωστοποιών δώσει ο ίδιος στην δηµοσιότητα πληροφορίες που είχε 
ο ίδιος προηγούµενα χαρακτηρίσει εµπιστευτικές υποχρεούται να ενηµερώσει σχετικά την 
αρµόδια Αρχή.  

2. Η Αρχή που λαµβάνει την γνωστοποίηση αποφασίζει κατά την κρίση της για τις 
πληροφορίες που υπάγονται στην περίπτωση του βιοµηχανικού ή εµπορικού µυστικού 
σύµφωνα µε την παράγραφο 1.  

3. Η ονοµασία µιας ουσίας που περιλαµβάνεται στον κατάλογο που προβλέπεται στο 
άρθρο 13 στην παράγραφο 2 µπορεί να αναγράφεται και υπό κωδική µορφή εάν η αρµόδια 
Αρχή στην οποία έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση ζητήσει τούτο εξ αιτίας προβληµάτων 
εµπιστευτικότητας που θα δηµιουργούσε η δηµοσίευση της ονοµασίας της ουσίας µε την 
προϋπόθεση ότι η ουσία δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνη.  

Μία ουσία δεν µπορεί να αναγράφεται στον παραπάνω κατάλογο µε κωδικοποιηµένη 
µορφή για χρονικό διάστηµα πάνω από τρία χρόνια.  

4. Οι εµπιστευτικές πληροφορίες που τίθενται υπόψη είτε της Επιτροπής των Ε.Κ. είτε 
των αρµοδίων Αρχών τηρούνται µυστικές.  

Σε όλες τις περιπτώσεις οι πληροφορίες αυτές:  
- δεν µπορούν να τεθούν υπόψη παρά µόνον της Αρχής της οποίας οι αρµοδιότητες 

καθορίζονται στο άρθρο 7 παράγραφος 1.  
- µπορούν εν τούτοις σε περίπτωση διοικητικών ή δικαστικών διαδικασιών που 

προβλέπουν και κυρώσεις και που κινήθηκαν προς το σκοπό ελέγχου ουσιών που διατέθηκαν 
στην αγορά να ανακοινωθούν σε πρόσωπα που έχουν άµεση σχέση µε τις διαδικασίες αυτές.  

Εφ’ όσον υπάρχουν διατάξεις ή εφόσον η διοικητική πρακτική επιβάλλουν αυστηρότερα 
πλαίσια για την προστασία του βιοµηχανικού και εµπορικού µυστικού από αυτά που 
προβλέπονται στο άρθρο τούτο και στο άρθρο 12 του παρόντος Π.∆., η αρµόδια Αρχή δεν 
έχει υποχρέωση να δώσει πληροφορίες σε άλλο κράτος µέλος εφ όσον το ενδιαφερόµενο 
κράτος δεν έχει λάβει µέτρα για τον σεβασµό των αυστηρότερων αυτών πλαισίων.  

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που θα εκδοθεί το αργότερο έξι µήνες µετά 
από τη δηµοσίευση του παρόντος Π.∆,. θα καθοριστούν η διαβάθµιση του υλικού, οι όροι 
ασφαλείας του και γενικά η κατοχύρωση του απορρήτου των εγγράφων που αφορούν γενικά 
τη γνωστοποίηση.  
 

Άρθρο 12 
 

Η διαβίβαση των στοιχείων που προβλέπονται στα άρθρα 9 και 10 στην Επιτροπή των 
Ε.Κ. και µεταξύ Κρατών µελών µπορεί να λαµβάνει χώρα και σε µορφή περίληψης.  



Στην περίπτωση αυτή και στο πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 10 ο φάκελος 
γνωστοποίησης και οι συµπληρωµατικές πληροφορίες ευρίσκονται σε κάθε στιγµή στη 
διάθεση των αρµοδίων Αρχών των κρατών µελών και της επιτροπής των Ε.Κ. 
 

Άρθρο 13 
 

Η αρµόδια Αρχή παρέχει κάθε πληροφορία στην Επιτροπή των Ε.Κ. προκειµένου αυτή να 
συντάξει ευρετήριο των ουσιών που κυκλοφορούν στην Κοινοτική Αγορά κατά την 18 
Σεπτεµβρίου 1981 σύµφωνα µε την διαδικασία και µορφή που προβλέπεται από το άρθρο 13 
της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ. 
 

Άρθρο 14 
 

Στο Παράρτηµα Ι του παρόντος περιλαµβάνεται ο κατάλογος των ουσιών που 
ταξινοµούνται σύµφωνα µε το άρθρο 4 και οι ενδεχόµενες συνιστώµενες προφυλάξεις που 
αφορούν την ασφάλεια κατά τη χρήση.  
 

Άρθρο 15 
 

1. Η διάθεση στην αγορά των επικίνδυνων ουσιών επιτρέπεται µόνον εφ όσον η 
συσκευασία τους πληροί τους εξής όρους:  

α) Οι συσκευασίες να σχεδιάζονται και κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε να εµποδίζεται 
κάθε διαφυγή του περιεχοµένου.  

Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται εφ όσον προβλέπονται ειδικές διατάξεις ασφάλειας.  
β) τα υλικά από τα οποία αποτελούνται η συσκευασία και το σύστηµα κλεισίµατος, να µη 

προσβάλλονται από το περιεχόµενο, ούτε να σχηµατίζουν µε αυτό επιβλαβείς ή επικίνδυνες 
ενώσεις.  

γ) Οι συσκευασίες και τα συστήµατα κλεισίµατος να είναι σε όλα τα σηµεία στερεά και 
ανθεκτικά, ούτως ώστε να αποκλείεται κάθε χαλάρωση και να ανταποκρίνονται κατά τρόπο 
ασφαλή στις συνηθισµένες απαιτήσεις χειρισµού.  

δ) Οι περιέκτες που διαθέτουν σύστηµα κλεισίµατος που αφαιρείται και 
επανατοποθετείται, να σχεδιάζονται ούτως ώστε η συσκευασία να µπορεί να κλείνεται 
επανειληµµένα χωρίς απώλεια του περιεχοµένου.  

2. Επί πλέον των παραπάνω πρέπει:  
- οι συσκευασίες να κλείνονται αρχικά µε σφραγίδα κατά τρόπο ώστε αυτή να 

καταστρέφεται ανεπανόρθωτα, εφ όσον ανοιχτεί για πρώτη φορά η συσκευασία.  
- οι περιέκτες χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης των τριών λίτρων, οι οποίοι περιέχουν 

ορισµένες επικίνδυνες ουσίες προοριζόµενες για οικιακή χρήση να εφοδιάζονται µε 
συστήµατα ασφαλείας για τα παιδιά.  

Οι περιέκτες χωρητικότητας µικρότερης ή ίσης του ενός λίτρου οι οποίοι περιέχουν υγρά 
λίαν τοξικά, τοξικά ή διαβρωτικά, που προορίζονται για οικιακή χρήση να φέρουν 
προειδοποίηση κινδύνου αντιληπτή µε την αφή.  

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές που είναι ενδεχόµενα αναγκαίες για τις διατάξεις που 
προβλέπονται στην παράγρ. 2, θα καθορισθούν µε νεώτερες διατάξεις σύµφωνα µε την 
διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και θα περιληφθούν στο 
Παράρτηµα ΙΧ και ιδίως:  

- στο Παράρτηµα ΙΧ σηµείο Α σχετικά µε τα συστήµατα ασφαλείας για τα παιδιά.  
- Στο Παράρτηµα ΙΧ σηµείο Β σχετικά µε τις προειδοποιήσεις κινδύνου τις αντιληπτές µε 

την αφή.  
 

Άρθρο 16 
 

1. Η διάθεση στην αγορά των επικίνδυνων ουσιών επιτρέπεται µόνον εφ όσον η 
επισήµανση στη συσκευασία τους πληροί τους όρους των κατωτέρω παραγράφων 2, 3 και 4.  



2. Κάθε συσκευασία πρέπει να φέρει κατά τρόπον ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τις 
ακόλουθες ενδείξεις:  

- ονοµασία της ουσίας.  
- προέλευση της ουσίας.  
- σύµβολα κινδύνου, εφ όσον προβλέπονται και ένδειξη των κινδύνων που παρουσιάζει η 

χρήση της ουσίας.  
- τυποποιηµένες φράσεις για τις ιδιαίτερες επικίνδυνες καταστάσεις που µπορούν να 

προέλθουν από τους κινδύνους αυτούς.  
- τυποποιηµένες φράσεις που να δίνουν οδηγίες προφύλαξης κατά την χρήση της ουσίας.  
α) Η ονοµασία της ουσίας πρέπει να είναι µία από τις περιλαµβανόµενες στον κατάλογο 

του Παραρτήµατος Ι. Αν τούτο δεν είναι δυνατόν, η ονοµασία πρέπει να δίνεται σύµφωνα µε 
διεθνώς αναγνωρισµένη ονοµατολογία.  

β) Η ένδειξη προέλευσης πρέπει να περιλαµβάνει το όνοµα και την διεύθυνση του 
παρασκευαστή, του διανοµέα ή του εισαγωγέα.  

γ) Τα σύµβολα και οι ενδείξεις των κινδύνων που πρέπει να χρησιµοποιούνται είναι:  
- εκρηκτικό:  
εκρηγνυόµενη βόµβα (Ε)  
- οξειδωτικό:  
φλόγα πάνω από ένα κύκλο (Ο)  
- εξόχως εύφλεκτο  
φλόγα (F)  
- λίαν εύφλεκτο:  
φλόγα (F)  
- λίαν τοξικό:  
νεκροκεφαλή πάνω από διασταυρούµενα οστά (Τ)  
- τοξικό:  
νεκροκεφαλή πάνω από διασταυρούµενα οστά (Τ)  
- επιβλαβές:  
σταυρός του Αγίου Ανδρέα (Χπ)  
- διαβρωτικό:  
σύµβολο οξέος που δρα διαβρωτικά (C)  
- ερεθιστικό:  
σταυρός Αγίου Ανδρέα (ΧΙ)  

Tα σύµβολα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ. Εκτυπώνονται µε χρώµα 
µαύρο πάνω σε πορτοκαλοκίτρινη επιφάνεια.  

δ) Οι ιδιαίτερες επικίνδυνες καταστάσεις που έχει ως αποτέλεσµα η χρήση των ουσιών, 
πρέπει να δείχνονται µε µία ή περισσότερες τυποποιηµένες φράσεις, οι οποίες, σε συµφωνία 
µε τις ενδείξεις που περιέχονται στον κατάλογο του Παραρτήµατος Ι, περιλαµβάνονται στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ. Στην περίπτωση ουσίας που δεν περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα ΙΙΙ. Στην 
περίπτωση ουσίας που δεν περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι, η αναφορά στις ιδιαίτερα 
επικίνδυνες καταστάσεις που αποδίδονται στις επικίνδυνες ουσίες πρέπει να είναι σύµφωνη 
µε τις κατάλληλες ενδείξεις που δίδονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.  

Οι τυποποιηµένες φράσεις «εξόχως εύφλεκτο' ή «λίαν εύφλεκτο» µπορούν να µην 
αναγράφονται, όταν επαναλαµβάνουν την ένδειξη κινδύνου που χρησιµοποιείται, σε 
εφαρµογή της ανωτέρω περίπτωσης γ.  

ε) Οι οδηγίες προφύλαξης που αφορούν τη χρήση των ουσιών πρέπει να αναγράφονται µε 
τυποποιηµένες φράσεις, οι οποίες σε συµφωνία µε τις ενδείξεις που περιέχονται στον 
κατάλογο του Παραρτήµατος Ι, περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα IV.  

Η συσκευασία συνοδεύεται από οδηγίες προφύλαξης σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο 
όταν είναι αντικειµενικά αδύνατο να αναγραφούν πάνω στην ετικέττα ή πάνω στην ίδια τη 
συσκευασία.  

Στην περίπτωση ουσίας που δεν περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα Ι, οι οδηγίες προφύλαξης 
που αφορούν τις επικίνδυνες ουσίες πρέπει να είναι σύµφωνες µε τις κατάλληλες ενδείξεις 
που δίνονται στο Παράρτηµα IV.  



στ) Ενδείξεις όπως «µη τοξικό», «µη επιβλαβείς» ή οποιεσδήποτε άλλες ανάλογες 
ενδείξεις δεν πρέπει να αναγράφονται πάνω στην ετικέττα ή τη συσκευασία των ουσιών που 
υπόκεινται στο παρόν Π.∆.  

3. Για τις ερεθιστικές λίαν εύφλεκτες, εύφλεκτες ή οξειδωτικές ουσίες δεν είναι αναγκαία 
η αναφορά στις ιδιαίτερες επικίνδυνες καταστάσεις και τις οδηγίες προφύλαξης αν το 
περιεχόµενο της συσκευασίας δεν υπερβαίνει τα 125 χιλιοστόλιτρα.  

Το ίδιο ισχύει και για τις επιβλαβείς ουσίες του ίδιου όγκου, που δεν πουλιούνται λιανικά 
στο ευρύ κοινό.  

4. Όταν µια ουσία χαρακτηρίζεται µε περισσότερα από ένα σύµβολα κινδύνου:  
- η υποχρέωση αναγραφής του συµβόλου Τ καθιστά προαιρετική την αναγραφή των 

συµβόλων Χ και C εκτός από αντίθετη διάταξη του Παραρτήµατος Ι.  
- η υποχρέωση αναγραφής του συµβόλου C καθιστά προαιρετική την αναγραφή του 

συµβόλου Χ.  
- η υποχρέωση αναγραφής του συµβόλου Ε καθιστά προαιρετική την αναγραφή των 

συµβόλων F και Ο. 
 

Άρθρο 17 
 

1. Όταν οι ενδείξεις που απαιτούνται από το άρθρο 16 βρίσκονται πάνω σε ετικέττα, αυτή 
πρέπει να επικολλάται σταθερά επάνω σε µία ή περισσότερες πλευρές της συσκευασίας, κατά 
τρόπο ώστε οι ενδείξεις αυτές να µπορούν να διαβάζονται οριζόντια όταν η συσκευασία είναι 
τοποθετηµένη κατά τρόπο κανονικό. Οι διαστάσεις της ετικέττας πρέπει να είναι όπως 
παρακάτω:  

Χωρητικότητα της συσκευασίας και ∆ιαστάσεις (σε χιλιοστόµ.) εάν είναι δυνατόν:  
- Μικρότερη ή ίση των 3 λίτρων: τουλάχιστον 52Χ74.  
- µεγαλύτερη των 3 λίτρων και µικρότερη ή ίση των 50 λίτρων: τουλάχιστον 74Χ105.  
- µεγαλύτερη των 50 λίτρων και µικρότερη ή ίση των 500 λίτρων: τουλάχιστον 105Χ146.  
- µεγαλύτερη των 500 λίτρων: τουλάχιστον 148Χ210.  

Κάθε σύµβολο πρέπει να καταλαµβάνει το ένα δέκατο τουλάχιστο της επιφάνειας της 
ετικέττας, χωρίς όµως να είναι µικρότερο του ενός τετραγωνικού εκατοστοµέτρου. Η 
ετικέττα πρέπει να επικολλάται σε όλη την επιφάνειά της πάνω στην άµεσο συσκευασία της 
ουσίας.  

Οι ετικέττες µε τις παραπάνω διαστάσεις προορίζονται αποκλειστικά για πληροφορίες που 
απαιτούνται από το παρόν Π.∆. και για τυχόν συµπληρωµατικές ενδείξεις υγιεινής ή 
ασφάλειας.  

2. ∆εν απαιτείται ετικέττα όταν η ίδια η συσκευασία φέρει µε εµφανή τρόπο τις ενδείξεις 
που απαιτούνται σύµφωνα µε τις λεπτοµέρειες που προβλέπονται στην παράγραφο 1.  

3. Το χρώµα και η εµφάνιση της ετικέττας ή στην περίπτωση της παραγράφου 2, της 
συσκευασίας, πρέπει να είναι τέτοια ώστε το σύµβολο του κινδύνου και η βάση (φόντο) να 
διακρίνονται µε ευχέρεια.  

4. Η διάθεση των επικίνδυνων ουσιών στην αγορά επιτρέπεται µόνον εφ όσον η 
επισήµανση είναι διατυπωµένη στην Ελληνική γλώσσα ή και στην Ελληνική γλώσσα.  

5. Οι όροι του παρόντος άρθρου όσον αφορά την επισήµανση θεωρείται ότι πληρούνται:  
α) στην περίπτωση εξωτερικής συσκευασίας που περιέχει µία ή περισσότερες εσωτερικές 

συσκευασίες, αν η εξωτερική συσκευασία φέρει επισήµανση σύµφωνη µε τους εθνικούς 
κανονισµούς, προκειµένου περί ουσιών που δεν εξέρχονται από την Ελληνική Επικράτεια ή 
σύµφωνη µε τους διεθνείς κανονισµούς περί µεταφοράς επικίνδυνων ουσιών, η δε εσωτερική 
συσκευασία ή συσκευασίες φέρουν επισήµανση σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος.  

β) στην περίπτωση µιας και µόνης συσκευασίας, αν η τελευταία αυτή φέρει επισήµανση 
σύµφωνη µε τους εθνικούς κανονισµούς προκειµένου περί ουσιών που δεν εξέρχονται από 
την Ελληνική επικράτεια ή σύµφωνη µε τους διεθνείς κανονισµούς περί µεταφοράς 
επικίνδυνων ουσιών ως και µε το άρθρο 16 παράγραφος 2, περιπτώσεις α, β, δ και ε.  
 

Άρθρο 18 
 



1. Η αρµόδια Αρχή µπορεί να επιτρέψει:  
α) στην περίπτωση συσκευασιών περιορισµένων διαστάσεων ή συσκευασιών που δεν 

προσφέρονται για επισήµανση σύµφωνα µε το άρθρο 17 παράγραφοι 1 και 2, η επισήµανση 
που επιβάλλεται από το άρθρο 16, να γίνεται µε άλλο πρόσφορο τρόπο.  

β) κατά παρέκκλιση των άρθρων 16 και 17, οι συσκευασίες των επικίνδυνων ουσιών που 
δεν είναι ούτε εκρηκτικές ούτε λίαν τοξικές, ούτε τοξικές, να µην επισηµαίνονται ή να 
επισηµαίνονται µε άλλο τρόπο, αν περιέχουν ποσότητες τόσο περιορισµένες, ώστε να µη 
δικαιολογείται φόβος ύπαρξης κινδύνου για τα πρόσωπα που χειρίζονται τις ουσίες αυτές 
καθώς και για τρίτους.  

2. Στην περίπτωση που γίνει χρήση των δυνατοτήτων της παραγράφου 1 η αρµοδία Αρχή 
ενηµερώνει σχετικά αµέσως την Επιτροπή.  
 

Άρθρο 19 
 

Η αρµόδια Αρχή έχει δικαίωµα να ζητήσει, αρµοδίως και εφ όσον παρίσταται ανάγκη, τη 
σύγκληση της επιτροπής Ε.Κ. που προβλέπεται από τα άρθρα 20 και 21 της Οδηγίας 
67/548/ΕΟΚ.  

Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21 της 
παραπάνω Οδηγίας.  

 
Άρθρο 20 

 
∆εν είναι δυνατόν να απαγορευτεί, περιοριστεί ή παρεµποδιστεί για λόγους 

γνωστοποίησης, ταξινόµησης, συσκευασίας ή επισήµανσης µε την έννοια του παρόντος Π.∆., 
η διάθεση στην αγορά αυτών, εφ όσον αυτές ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του παρόντος 
Π.∆. 
 

Άρθρο 21 
 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου µπορεί να απαγορευθεί 
προσωρινά ή να τεθεί κάτω από ειδικούς όρους η διάθεση στην αγορά ουσίας, που αν και 
είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις του παρόντος υπάρχουν λόγοι που να δικαιολογούν, ότι η 
ουσία αυτή παρουσιάζει κινδύνους για τον άνθρωπο και το περιβάλλον από την ταξινόµηση, 
συσκευασία ή επισήµανσή της.  
Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία άρθρου 23 της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ.  
 

Άρθρο 22 
 

1. Με πρόστιµο 100.000 δρχ. µέχρι 500.000 δρχ. τιµωρούνται µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών:  

α) οι διαθέτοντες σε κυκλοφορία στην αγορά χηµικές ουσίες όπως έχουν η υπό µορφή 
παρασκευασµάτων κατά παράβαση του παρόντος Π.∆. και ιδία των άρθρων 15, 16, 17 και 18 
του παρόντος.  

β) οι εµποδίζοντες το έργο της Επιθεώρησης για την διαπίστωση παραβάσεων.  
2. Ειδικά µε πρόστιµο από 500.000 δρχ. µέχρι 2.000.000 δρχ. τιµωρείται κάθε υπόχρεος ο 

οποίος παραλείπει να καταθέσει την γνωστοποίηση που προβλέπεται από τα άρθρα 5 και 6 
του παρόντος Π.∆.  

3. Τα πρόστιµα που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, επιβάλλονται: µόνο εφόσον οι 
εξηγήσεις που θα κληθεί να παράσχει ο εγκαλούµενος στην αρµόδια Αρχή δεν κριθούν 
ικανοποιητικές.  
 

Άρθρο 23 
 

Με την έναρξη ισχύος του διατάγµατος αυτού, καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις, στα 
µέρη που το διάταγµα αυτό τις αφορά:  



α) Το άρθρο 134 (επισήµανση επικίνδυνων ουσιών) του Π.∆. της 14.3.1934 «περί υγιεινής 
και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και 
βιοτεχνικών εργαστηρίων κλπ.» (Φ.Ε.Κ. 112 τεύχος Α της 22.3.1934).  

β) Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Ν. 2855/54 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως 
εργατικών τινών νόµων».  

γ) Το άρθρο 22 (σήµανση δοχείων όπου φυλάσσονται τα χηµικά άλατα και οξέα που 
χρησιµοποιούνται στην τυπογραφία) του Β.∆. 464/68 »περί Κανονισµού Υγιεινής και 
Ασφαλείας των εργαζοµένων εις τα τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών 
και επεξεργασίας χάρτου απάσης της χώρας (ΦΕΚ 153, τεύχος Α, της 12.7.68).  

δ) Το άρθρο 7 (σήµανση των δοχείων που περιέχουν βενζόλιο), του Ν. 61/75 «περί 
προστασίας των εργαζοµένων εκ των κινδύνων των προερχοµένων εκ της χρήσεως βενζολίου 
ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιον» (Φ.Ε.Κ. 132, τεύχος Α της 7.7.75).  

ε) Καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο παρόν Προεδρικό ∆ιάταγµα. 
 

Άρθρο 24 
 

Το Προεδρικό ∆ιάταγµα τούτο αρχίζει να ισχύει από τη δηµοσίευσή του εκτός από το 
άρθρο 5 του οποίου η παράγραφος 2 αρχίζει να ισχύει από την 18 Σεπτεµβρίου 1983, ενώ η 
παράγραφος 1 αρχίζει να ισχύει από την ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως.  
Στον Υπουργό Οικονοµικών αναθέτουµε τη δηµοσίευση του παρόντος Προεδρικού 
∆ιατάγµατος και στους Υπουργούς Οικονοµικών και Εµπορίου την εκτέλεσή του.  

 
Αθήνα, 8 Σεπτεµβρίου 1983 
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