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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
 Αριθμ. 71/2007 (1)
Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983) 

σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/122/Ε.Κ. του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE 
L 372/27.12.2006) «σχετικά με την τριακοστή τροπο−
ποίηση 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 παρασκευα−
σμάτων (σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1) Το υπ’ αριθμ. 3003221/669/15.2.2007 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου του 
Κράτους.

2) Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1, 2 και 3) του
ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 
34/Α/1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του 
ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, 
στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού 
Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/Α/1984) καθώς και το 
άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Φ.Ε.Κ. 101/Α/1990).

3) Το εδάφιο δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 6 του
ν. 4328/1929 (Φ.Ε.Κ. 272/Α/1929) «Περί συστάσεως Γενικού 
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Χημείου του Κράτους», όπως αντικαταστάθηκε από την 
παράγραφο 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995, (Φ.Ε.Κ. 
211/Α/11.10.1995).

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

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

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

7) Την υπ’ αριθμ. 1078204/927/0006 Α/6.8.1992 απόφαση 
των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» 
(Φ.Ε.Κ. 517/Β/1992).

8) Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔIOΕ 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 π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 
98/Α/2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυ−
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» και το γεγονός ότι 
από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε την υπ’ αριθμ. 71/2007 απόφαση του Ανω−
τάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη 
συνεδρία της 2.3.2007 και η οποία έχει ως εξής:

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εγκρίνουμε το σχέδιο απόφασης σχετικά με την τρο−
ποποίηση του π.δ. 445/1983, ως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, ως εξής:

Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983) 
σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/122/Ε.Κ. του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 
372/27.12.2006) «σχετικά με την τριακοστή τροποποίηση 
της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγ−
γίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορι−

σμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών 
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (σουλφονι−
κών υπερφθοροοκτανίων)», ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Η παρούσα απόφαση εναρμονίζει την Ελληνική Νομοθε−

σία προς την Οδηγία 2006/122/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινο−
βουλίου και του Συμβουλίου (EE L 372/27.12.2006) «σχετικά 
με την τριακοστή τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κα−
νονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών 
που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και 
χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμά−
των (σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων)».

Η ανωτέρω Οδηγία τροποποιεί το Παράρτημα Ι της 
Οδηγίας του Συμβουλίου 76/769/Ε.Ο.Κ., που έχει ενσω−
ματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία με το π.δ. 445/1983 
(Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983) «Περιορισμός θέσης σε κυκλο−
φορία και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και πα−
ρασκευασμάτων» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 
προσθέτοντας το σημείο 52 (σουλφονικά υπερφθορο−
οκτάνια−PFOS).

Άρθρο 2
Το Παράρτημα Ι του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983), 

όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τροποποιείται σύμφω−
να με το Παράρτημα της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 3
Η παρούσα απόφαση συνοδεύεται από Παράρτημα, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
Άρθρο 4

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

Άρθρο 5
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την 27.6.2008.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το ακόλουθο σηµείο προστίθεται στο Παράρτηµα I 

του π.δ. 445/1983 (Φ.Ε.Κ. 166/Α΄/17.11.1983), όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει:

«52
Σουλφονικά υπερ−
φθοροοκτάνια
(PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, μεταλλι−
κό άλας (O−M+), 
αλογονίδιο,
αμίδιο, και άλλα 
παράγωγα,
συμπεριλαμβανο−
μένων των πολυ−
μερών)

(1) Δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά ή να χρησιμοποιούνται ως ουσίες ή συστατικά 
παρασκευασμάτων σε συγκέντρωση ίση ή μεγαλύτερη του 0,005 % κατά μάζα.
(2) Δεν μπορούν να διατίθενται στην αγορά σε ημικατεργασμένα προϊόντα ή είδη ή μέρη 
αυτών, εφόσον η συγκέντρωση PFOS είναι ίση ή μεγαλύτερη του 0,1 % κατά μάζα, υπολο−
γιζόμενη σε σχέση με τη μάζα δομικώς ή μικροδομικώς χωριστών μερών που περιλαμβά−
νουν PFOS ή για κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα ή άλλα επιστρωμένα υλικά, εάν η ποσό−
τητα των PFOS είναι ίση ή μεγαλύτερη του 1 μg/m2 του επιστρωμένου υλικού.
(3) Κατά παρέκκλιση, οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται στα εξής είδη, ούτε σε ου−
σίες ή παρασκευάσματα που χρειάζονται για την παραγωγή τους:
α) φωτοευαίσθητα υλικά ή αντιανακλαστικές επιστρώσεις για φωτολιθογραφικές διαδικασίες,
β) φωτογραφικές επιστρώσεις που εφαρμόζονται σε φιλμ, χαρτί, ή εκτυπωτικές πλάκες,
γ) αντιθαμπωτικά για μη διακοσμητική σκληρή επιχρωμίωση (VI) και διαβρέκτες για χρή−
ση σε συστήματα ελεγχόμενης ηλεκτρολυτικής επικάλυψης, όταν η ποσότητα των PFOS 
που απελευθερώνονται στο περιβάλλον μειώνεται στο ελάχιστο με την πλήρη εφαρμογή 
των σχετικών βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών μεθόδων που αναπτύσσονται στο πλαίσιο 
της οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου, της 24ης Σεπτεμβρίου 1996, σχετικά με την ολο−
κληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης (*),
δ) υδραυλικά υγρά για την αεροπορία.
(4) Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, αφροί κατάσβεσης που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία 
πριν από τις 27 Δεκεμβρίου 2006 μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον έως τις 27 Ιουνίου 2011.
(5) Οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται με την επιφύλαξη του κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 
648/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, 
σχετικά με τα απορρυπαντικά (**).
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   Αριθμ. 7001/1/171−α΄ (2)
Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας αστυνομικών

Υπηρεσιών

  Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 8 παρ. 5 και 11 παρ. 6 του ν. 1481/1984 «Ορ−

γανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α΄ 152), όπως το 
δεύτερο άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 
του ν. 1590/1986 (Α΄ 49).

2. Το άρθρο 28 παρ. 1 του ν. 2800/2000 «Αναδιάρθρωση 
Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχη−
γείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41).

3. Το άρθρο 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρ−
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε 
με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

4. Το άρθρο 1 περίπτωση Β΄ εδάφιο 27 της 7004/3/40−ν΄ 
από 20.2.2006 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
«Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα» (Β΄ 242).

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας
Τμήματος Τροχαίας Ορεστιάδος

Επεκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα του Τμήματος 
Τροχαίας Ορεστιάδος της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Ορεστιάδος και στα τμήματα της Νέας Εθνικής Οδού 
Καστανέων− Ορμενίου και της Παλαιάς Εθνικής Οδού 
Ορμενίου− Μεθοριακού Σταθμού Ορμενίου.

Άρθρο 2
Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας
Αστυνομικού Τμήματος Δικαίων

Επεκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα του Αστυνομικού 
Τμήματος Δικαίων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ορε−
στιάδος, ως προς τα θέματα τροχαίας, και στο τμήμα 
της Επαρχιακής Οδού Ορεστιάδος, από το 37° χ.λ.μ. 
(όρια τοπικού διαμερίσματος Ελαίας Τριγώνου) έως το 
Ορμένιο και περιορίζεται, αντίστοιχα, εκείνη του Τμή−
ματος Τροχαίας Ορεστιάδος της ίδιας Αστυνομικής 
Διεύθυνσης, ως προς το τμήμα αυτό.

Άρθρο 3
Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας

Αστυνομικού Τμήματος Διδυμοτείχου

Επεκτείνεται η τοπική αρμοδιότητα του Αστυνομικού 
Τμήματος Διδυμοτείχου της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

(6) Το αργότερο στις 27 Δεκεμβρίου 2008, τα κράτη μέλη καταρτίζουν και ανακοινώνουν 
στην Επιτροπή απογραφή, η οποία καλύπτει:
α) τις διαδικασίες που εμπίπτουν στην παρέκκλιση της παραγράφου 3, στοιχείο γ), και τις 
ποσότητες PFOS που χρησιμοποιούνται σε αυτές και απελευθερώνονται από αυτές,
β) τα υφιστάμενα αποθέματα αφρών κατάσβεσης που περιέχουν PFOS.
(7) Μόλις καταστούν διαθέσιμα νέα στοιχεία σχετικά με τις λεπτομέρειες των χρήσεων 
και ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες ή ασφαλέστερη εναλλακτική τεχνολογία για τις 
χρήσεις, η Επιτροπή επανεξετάζει κάθε παρέκκλιση της παραγράφου 3, στοιχεία α) έως 
δ), ώστε:
α) οι χρήσεις των PFOS να εξαλειφθούν σταδιακά μόλις η χρήση ασφαλέστερων εναλ−
λακτικών λύσεων είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτή,
β) παρέκκλιση να μπορεί να διατηρείται μόνο για βασικές χρήσεις για τις οποίες δεν 
υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές λύσεις και στις περιπτώσεις που έχουν αναφερ−
θεί οι προσπάθειες που καταβάλλονται για την αναζήτηση ασφαλέστερων εναλλακτι−
κών λύσεων,
γ) οι απελευθερώσεις PFOS στο περιβάλλον να έχουν μειωθεί στο ελάχιστο με την εφαρ−
μογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών μεθόδων. 
(8) Η Επιτροπή συνεχίζει να επανεξετάζει τις εν εξελίξει δραστηριότητες αξιολόγησης 
κινδύνου και τη διαθεσιμότητα ασφαλέστερων εναλλακτικών ουσιών ή ασφαλέστερης 
εναλλακτικής τεχνολογίας σε σχέση με τις χρήσεις του υπερφθορο−οκτανοϊκού οξέος 
(PFOA) και των συναφών ουσιών και προτείνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση 
των κινδύνων που έχουν εντοπισθεί, συμπεριλαμβανομένων περιορισμών στην κυκλοφο−
ρία στην αγορά και τη χρήση, ιδίως όταν υπάρχουν ασφαλέστερες εναλλακτικές ουσίες 
ή ασφαλέστερη εναλλακτική τεχνολογία, τεχνικά και οικονομικά εφικτές.»

Ο Πρόεδρος: Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ.
Η Γραμματέας: Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ.
Τα μέλη: Κ. Σταφυλάκης, Ν. Κατσίμπας, Β. Κασελούρη− 

Ρηγοπούλου, Ι. Χροναίος, Δ. Τσίχλης, Ε. Παλλαρή, Χ. 
Παπαχρήστου, Ι. Πετροχείλου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 18 Απριλίου 2007

ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
      ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

   Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ A. ΜΠΕΖΑΣ
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