ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 400/92/92
*Τροποποίηση του Π.∆. 329/83 για την «Ταξινόµηση, Συσκευασία και Επισήµανση των
επικινδύνων ουσιών σε εναρµόνιση προς την οδηγία της Επιτροπής 91/410/ΕΟΚ
(Αναδηµοσίευση).
(ΦΕΚ 669/Β/13-11-92)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους αριθ. 3006583/287/0079/92.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1 και 3) του Ν. 1338/1983 «Εφαρµογή του
κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α΄/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 Ν.
1440/1984 «Συµµετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ
70/τ.Α΄/21.5.1984) καθώς και το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/1990).
3. Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόµου 4328/1929 «περί συστάσεως του
Γενικού Χηµείου του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Α.Ν. 754/1937
(αρ. 3 παρ. 2 και 3)» (ΦΕΚ 247/τ.Α΄/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./31.10.1929).
5. Το Νόµο 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929» (ΦΕΚ
172/τ. Α΄/20.8.1975).
6. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών για
περιορισµό των Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονοµικών αρ. 1078204/927/0006Α
(ΦΕΚ 517/τ.Β΄/7.8.92)
7. Την υπ’ αριθµ. Υ. 1847/1078399/1182/7.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών περί καθορισµού αρµοδιοτήτων (ΦΕΚ 525/τ.΄Β/1992).
8. Την Υ. 1687/17.2.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθν.
Οικονοµίας «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθν. Οικονοµίας» (Β/104), όπως
τροποποιήθηκε από την απόφαση υπ’ αριθµ. Υ.1723/16.392 (ΦΕΚ215/Β) .
9. Την Υ. 1854/26.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εµπορίου
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εµπορίου» (ΦΕΚ 545/τ.Β΄/31.8.92).
10. Την αριθ. Υ. 1853/26.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για την µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε την απόφαση αριθ. 400/92 του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου η οποία
λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση 14.4.92 και έχει ως εξής:
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Εγκρίνουµε την τροποποίηση του Π.∆. 329/83 ως εξής:
Άρθρο 1
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση του Π.∆. 329/83 σε συµµόρφωση
προς τις διατάξεις της οδηγίας της Επιτροπής 91/410/ΕΟΚ/ (L 228/91), για τη δεκάτη Τετάρτη
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας του Συµβουλίου 67/548/ΕΟΚ για την
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικινδύνων ουσιών.
Άρθρο 2

Το κείµενο του παραρτήµατος ΙΧ του Π.∆. 329/83 αντικαθίσταται από το ακόλουθο
παράρτηµα.
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ»
∆ιατάξεις σχετικές µε τα συστήµατα κλεισίµατος
ασφαλείας για τα παιδιά
ΜΕΡΟΣ Α
1. Επανακλειόµενες συσκευασίες.
Τα κλεισίµατα ασφαλείας για τα παιδιά που χρησιµοποιούνται σε επανακλειόµενες
συσκευασίες πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο ISO 8317 (έκδοση της 1ης Ιουλίου 1989)
σχετικά µε τις «Συσκευασίες ασφαλείας για τα παιδιά – Απαιτήσεις και µέθοδοι δοκιµιών για
επανακλειόµενες συσκευασίες» - εκδόθηκε από το ∆ιεθνή Οργανισµό Τυποποίησης –
International Standard Organisation (ISO).
2. Μη επανακλειόµενες συσκευασίες (προς καθορισµόν).
3. Παρατηρήσεις
1. Η πιστοποίηση της συµµόρφωσης προς το ανωτέρω πρότυπο πραγµατοποιείται µόνο
από εργαστήρια που έχουν αποδείξει τα ίδια ότι πληρούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ Σειρά 45
000.
2. Ειδικές περιπτώσεις.
Αν θεωρείται προφανές ότι µια συσκευασία είναι επαρκώς ασφαλής για τα παιδιά
δεδοµένου ότι αυτά δεν µπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόµενό της χωρίς τη βοήθεια
εργαλείου, η σχετική δοκιµή είναι δυνατόν να παραλειφθεί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις και
όταν το ΓΧΚ και οι συναρµόδιες αρχές ελέγχου έχουν βάσιµους λόγους να αµφιβάλλουν για
την αποτελεσµατικότητα του χρησιµοποιούµενου κλεισίµατος ασφαλείας για παιδιά είναι
δυνατόν να ζητήσουν από υπεύθυνο της κυκλοφορίας του προϊόντος να τους προσκοµίσει
βεβαίωση ενός εργαστηρίου δοκιµών, όπως ορίζεται στο σηµείο 1 ανωτέρω στην οποία να
πιστοποιείται:
- ότι ο τύπος του κλεισίµατος που χρησιµοποιείται δεν απαιτεί τη διεξαγωγή δοκιµών
σύµφωνα µε το πρότυπο ISO που αναφέρεται ανωτέρω, ή
- ότι το εν λόγω σύστηµα κλεισίµατος, αφού υποβλήθηκε στις δοκιµές οι οποίες
προβλέπονται από το πρότυπο ISO που αναφέρεται ανωτέρω, κρίθηκε σύµφωνο προς τις
προβλεπόµενες προδιαγραφές.
ΜΕΡΟΣ Β
∆ιατάξεις σχετικά µε τα συστήµατα που επιτρέπουν
την αντίληψη των κινδύνων δια της αφής
Οι τεχνικές προδιαγραφές για τα συστήµατα που επιτρέπουν την αντίληψη των κινδύνων
δια της αφής πρέπει να ανταποκρίνονται στο πρότυπο ΕΝ 272 (έκδοση της 20ης Αυγούστου
1989) σχετικά µε τις ανάγλυφες προειδοποιήσεις κινδύνου».
Άρθρο 3
Στους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας, επιβάλλονται τα πρόστιµα του άρθρου
22 του Π.∆. 329/83 όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 1998/85 (513/Β/1986).
Άρθρο 4
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 1η Νοεµβρίου 1992.

Ο Πρόεδρος
Γ. ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ

Ο Γραµµατέας
ΧΑΡ. ΧΑΜΑΛΙ∆ΗΣ
Τα Μέλη

Κ. Γκεγκιου, Παν. Τσουκάτος, Γεωργ. Σούντης,
∆. Ταραντίλης, Παν. Σίσκος, ∆. Ψωµάς, ∆. Λαδικός
Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισµού.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 1992
ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΩΝ. ∆ΟΥΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΩΝ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Β. ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ
Αναδηµοσιεύεται λόγω εσφαλµένης δηµοσίευσης στο ΦΕΚ 447/9-7-92 (τ.Β).

