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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 437/2005
(1)
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδη−
γία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 όσον αφο−
ρά στον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργα−
νικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανι−
κών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια
και σε προϊόντα επαναβαφής (επισκευαστικής βα−
φής) αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδη−
γίας 1999/13/EΚ.

Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την
Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου−
λίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004
όσον αφορά στον περιορισμό των εκπομπών πτη−
τικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη
χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακό−
σμησης και βερνίκια και σε προϊόντα επαναβα−
φής (επισκευαστικής βαφής) αυτοκινήτων και για
την τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/EΚ. ..............
Σύσταση μίας (1) οργανικής θέσης προσωπικού με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου στο Δικηγορικό Σύλλογο Κέρκυρας κατ’
εφαρμογή του άρθρου 11 του π.δ/τος 64/2004. ...
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας της ομογενούς ΚΥ−
ΡΙΑΚΙΔΗ (KIRIAKIDI) BIKTΩPIAΣ (VICTORIA) του
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ και της ΛΥΔΙΑΣ...........................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των 1) ΚΙΑΡΙΑΚΛΙΕΒΑ
ΝΑΝΟΥΛΗ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ, 2) ΤΣΕΜΙΑΝΙΔΗ ΣΟΦΙΑ
ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ 3) ΣΑΡΛΟΒ ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟ−
ΛΑ 4) ΑΦΙΣΟΒ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ 5) ΤΟΧ−
ΜΑΧΟΒΑ ΑΓΚΑΦΙΑ ΤΟΥ ΣΑΜΣΟΝ 6) ΑΖΝΑΟΥΡΟΒ
ΑΛΕΞΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ.............................................................
Απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας των: 1) ΙΣΑΓΚΟΥΛΟ−
ΒΑ ΣΟΥΣΑΝΑ του Αλεξάντρε, 2) ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΕΙΑ−
ΔΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ του Παύλου................................................
Εξουσιοδότηση μελών του Δ.Σ της Φοιτητικής Λέ−
σχης Ε.Μ.Π να υπογράφουν τις επιταγές της Φοι−
τητικής Λέσχης του Ε.Μ. Πολυτεχνείου .....................
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ΟI ΥΠΟΥΡΓΟI ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1) Τα υπ’ αριθ. οικ. 956/18.10.2005, 3006965/162/3.4.2006
και οικ. 402/7.7.2006 έγγραφα της Διεύθυνσης Πετροχη−
μικών 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

22530

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

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) Το π.δ. 39/2001 «καθιέρωση μίας διαδικασίας πλη−
ροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και
προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρε−
σίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση
προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ».
7) Τα π.δ. 284/1988 και 543/1989 «Οργανισμός του
Υπουργείου Οικονομικών» (Φ.Ε.Κ. 128 και 165/Α/1988 και
229/Α/1989).
8) 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).
9) Την υπ’ αριθ. 37930/ΔIOΕ 1264/14.10.2005 απόφαση
του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομίας και Οικο−
νομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών
Οικονομίας και Οικονομικών».
10) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομο−
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 62/2005
(Φ.Ε.Κ. 98/Α/2005) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις
της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την απόφαση υπ’ αριθμ. 437/2005 του
Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά
τη συνεδρία της 2.11.2005, όπως αυτή τροποποιήθηκε με
την υπ’ αριθμ. 166/2006 απόφαση του Ανωτάτου Χημι−
κού Συμβουλίου η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρία της
17.4.2006 και η οποία έχει ως εξής:
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Εγκρίνουμε την εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσί−
ας προς την Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοι−
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004
όσον αφορά τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών
οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργα−
νικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και βερνίκια
και σε προϊόντα επαναβαφής (επισκευαστικής βαφής)
αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδηγίας
1999/13/EΚ (ΕΕ L 143/2004), ως ακολούθως:
Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής
1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στον περιορισμό
της συνολικής περιεκτικότητας πτητικών οργανικών
ενώσεων (ΠΟΕ) σε ορισμένα χρώματα και βερνίκια και
σε προϊόντα επισκευής χρώματος αυτοκινήτων (μερικής
ή ολικής επαναβαφής, φανοποιίας) για την πρόληψη ή
τον περιορισμό της ρύπανσης του αέρα που οφείλονται
στη συμβολή των ΠΟΕ στο σχηματισμό τροποσφαιρικού
όζοντος.
2. Για την επίτευξη του στόχου της παραγράφου 1, η
παρούσα επιφέρει την καθιέρωση τεχνικών προδιαγρα−
φών για ορισμένα χρώματα και βερνίκια και τα προϊόντα
επαναβαφής αυτοκινήτων.

3. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στα προϊόντα
του παραρτήματος Ι.
4. Η παρούσα απόφαση δεν θίγει ούτε επηρεάζει τα
μέτρα, περιλαμβανομένων των απαιτήσεων επισήμανσης,
που λαμβάνονται σε κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο για την
προστασία της υγείας των καταναλωτών και των εργα−
ζομένων και του περιβάλλοντος της εργασίας τους.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, εφαρμό−
ζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «ουσίες»: τα χημικά στοιχεία και οι ενώσεις τους, στη
φυσική τους κατάσταση ή ως βιομηχανικά προϊόντα, σε
στερεά, υγρή ή αέρια μορφή,
2. «παρασκεύασμα»: μίγμα ή διάλυμα που αποτελείται
από τουλάχιστον δύο ουσίες,
3. «οργανική ένωση»: κάθε ένωση που περιέχει τουλά−
χιστον άνθρακα και μία ή περισσότερες από τις εξής
ουσίες: υδρογόνο, οξυγόνο, θείο, φώσφορος, πυρίτιο,
άζωτο, ή αλογόνα, εκτός από τα οξείδια του άνθρακα
και τα ανόργανα ανθρακικά και διττανθρακικά άλατα,
4. «πτητική οργανική ένωση (ΠΟΕ)»: κάθε οργανική
ένωση της οποίας το αρχικό σημείο βρασμού, μετρού−
μενο σε σταθερή πίεση 101,3 kPa, είναι μικρότερο ή ίσο
των 250οC,
5. «περιεκτικότητα σε ΠΟΕ»: η μάζα των ΠΟΕ, εκφρα−
σμένη σε γραμμάρια ανά λίτρο (g/l), στη σύνθεση του
προϊόντος έτοιμου για χρήση. H μάζα των ΠΟΕ σε δε−
δομένο προϊόν, οι οποίες αντιδρούν χημικά ενώ στεγνώ−
νουν για να αποτελέσουν μέρος του επιχρίσματος, δεν
θεωρείται ως τμήμα της περιεκτικότητας σε ΠΟΕ,
6. «οργανικός διαλύτης»: κάθε ΠΟΕ που χρησιμοποιεί−
ται, μόνη ή σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, για
τη διάλυση ή την αραίωση πρώτων υλών, προϊόντων ή
απορριμμάτων ή ως μέσο καθαρισμού για τη διάλυση
ξένων προσμίξεων ή ως μέσο διασποράς ή ως ρυθμιστής
του ιξώδους ή της επιφανειακής τάσης ή ως πλαστικο−
ποιητής ή ως συντηρητικό,
7. «επίχρισμα»: κάθε παρασκεύασμα, συμπεριλαμβανομέ−
νων όλων των οργανικών διαλυτών ή παρασκευασμάτων
που περιέχουν οργανικούς διαλύτες που είναι αναγκαίοι
για την ορθή εφαρμογή του, το οποίο χρησιμοποιείται για
τον σχηματισμό φιλμ με διακοσμητικό, προστατευτικό ή
άλλο λειτουργικό αποτέλεσμα σε μία επιφάνεια,
8. «φίλμ»: συνεχές στρώμα που προκύπτει από την
εφαρμογή ενός ή περισσοτέρων στρώσεων στην επι−
φάνεια που βάφεται,
9. «υδατικά επιχρίσματα (Υ)»: επιχρίσματα των οποίων
το ιξώδες ρυθμίζεται με χρήση ύδατος,
10. «επιχρίσματα διαλύτη (Δ)»: επιχρίσματα των οποίων
το ιξώδες ρυθμίζεται με χρήση οργανικού διαλύτη,
11. «διάθεση στην αγορά»: η διάθεση σε τρίτους, επί
πληρωμή ή όχι. Για τους σκοπούς της παρούσας, η εισα−
γωγή στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας θεωρείται
διάθεση στην αγορά.
Άρθρο 3
Απαιτήσεις
1. Χρώματα – βερνίκια και προϊόντα επαναβαφής οχη−
μάτων.
1.1 Τα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στο παράρ−
τημα Ι της παρούσας διατίθενται στην αγορά της ελλη−
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νικής επικρατείας μετά τις ημερομηνίες που καθορίζο−
νται στο παράρτημα ΙΙ μόνον εάν έχουν περιεκτικότητα
σε ΠΟΕ η οποία δεν υπερβαίνει τις προβλεπόμενες στο
παράρτημα ΙΙ οριακές τιμές, και πληρούν τις διατάξεις
του άρθρου 4 της παρούσας.
1.2 Για να διαπιστώνεται η τήρηση των οριακών τι−
μών περιεκτικότητας σε ΠΟΕ που προβλέπονται στο
Παράρτημα ΙΙ χρησιμοποιούνται οι μέθοδοι ανάλυσης
του Παραρτήματος ΙΙΙ.
1.3 Όσον αφορά τα προϊόντα του παραρτήματος Ι στα
οποία πρέπει να προστεθούν διαλύτες ή άλλα συστα−
τικά που περιέχουν διαλύτες, προκειμένου το προϊόν
να είναι έτοιμο για χρήση, οι οριακές τιμές του παραρ−
τήματος ΙΙ ισχύουν για τις ΠΟΕ που περιέχονται στο
έτοιμο για χρήση προϊόν.
1.4 Για τους σκοπούς της § 1.3 του παρόντος άρθρου,
ένα προϊόν θεωρείται ότι είναι έτοιμο για χρήση όταν
έχει αραιωθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευ−
αστή στη συσκευασία του προϊόντος και είναι κατάλ−
ληλο για την εφαρμογή με τη μέθοδο εφαρμογής που
συνιστά ο παρασκευαστής μετά την αραίωση αυτή. Το
ποσοστό της αραίωσης για κάθε μέθοδο εφαρμογής
αναγράφεται από τον παρασκευαστή στη συσκευασία
του προϊόντος και εκφράζεται ως ποσοστό επί τοις
εκατό (%) σε όγκο. Όταν για την αραίωση συνιστάται
ένα εύρος ορίων (π.χ. 5 – 10%), τα ανωτέρω ισχύουν
για τη μέγιστη συνιστώμενη αραίωση. Όταν συνιστώ−
νται περισσότεροι του ενός τρόποι εφαρμογής για το
ίδιο προϊόν, οι απαιτήσεις της παρούσας απόφασης και
ειδικότερα του άρθρου 3, § 1.1 εφαρμόζονται σε όλους
τους συνιστώμενους τρόπους χωριστά.
1.5 Απαγορεύεται η χρήση προϊόντων που υπάγονται
στους περιορισμούς του παρόντος άρθρου, § 1.1, στα
οποία έχει γίνει αραίωση μεγαλύτερη από τη συνιστώ−
μενη στη συσκευασία του προϊόντος.
2. Προϊόντα για χρήση σε δραστηριότητες της κοινής
υπουργικής απόφασης 11641/1942.
2.1 Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της παραγρά−
φου 1 του παρόντος άρθρου, τα προϊόντα που πωλού−
νται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά
για δραστηριότητα η οποία καλύπτεται από την κοινή
υπουργική απόφαση 11641/1942 (Φ.Ε.Κ. 832/Β/2.7.2002)
(εναρμόνιση οδηγίας 1999/13/ΕΚ), έτσι όπως τροποποι−
είται από την παρούσα απόφαση και ισχύει, και ασκεί−
ται σε εγκατάσταση για την οποία έχει εκδοθεί άδεια,
σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 6 και 7 της εν λόγω κοινή
υπουργική απόφαση, απαλλάσσονται από την υποχρέ−
ωση συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της § 1.1 της
παρούσας.
2.2 Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση
των προϊόντων που υπάγονται στις διατάξεις της § 2.1
σε χώρους ή εγκαταστάσεις οι οποίες δεν πληρούν τους
όρους της § 2.1 της παρούσας. Οι παρασκευαστές των
προϊόντων αυτών ελέγχονται διοικητικά ως προς τις
ποσότητες που παρήγαγαν και διέθεσαν σε δραστηρι−
ότητες της § 2.1 της παρούσας και είναι υποχρεωμένοι
να τηρούν και να προσκομίζουν όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά (βιβλίο παραγωγής, βιβλίο αποθήκης
ετοίμων προϊόντων, δελτία αποστολής κλπ) όπου και
όταν τους ζητηθεί από την αρμόδια ελέγχουσα / επι−
θεωρούσα αρχή.
3. Προϊόντα αναπαλαίωσης και συντήρησης κτιρίων
και αυτοκινήτων − αντίκες.
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Προκειμένου να αποκατασταθούν και να συντηρηθούν
κτίρια και αυτοκίνητα αντίκες που έχουν χαρακτηριστεί
από τις αρμόδιες αρχές ως ιδιαίτερης ιστορικής και
πολιτιστικής αξίας, χορηγούνται από το Γενικό Χημείο
του Κράτους, Δ/νση Πετροχημικών, ατομικές άδειες για
την παραγωγή, πώληση και αγορά αυστηρώς περιορι−
σμένων ποσοτήτων προϊόντων τα οποία δεν τηρούν τις
οριακές τιμές περιεκτικότητας σε ΠΟΕ που ορίζονται
στο Παράρτημα ΙΙ.
3.1 Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για την παραγωγή,
εισαγωγή, πώληση και αγορά προϊόντων που υπάγονται
στις διατάξεις της § 3 του παρόντος άρθρου, απαιτείται
κοινή αίτηση από τον παραγωγό / πωλητή και από τον
αγοραστή προς το Γενικό Χημείο του Κράτους, Δ/νση
Πετροχημικών, με τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με τα στοιχεία των ενδιαφερομένων στην
οποία θα γίνεται σύντομη περιγραφή του έργου, ο
τόπος/χώρος στον οποίο θα εκτελεστεί αυτό και το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα γίνει η εκτέλε−
ση και περάτωση του έργου. Το χρονικό διάστημα της
εκτέλεσης του έργου (όσον αφορά τις εργασίες βαφής)
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες όταν
πρόκειται για κτίρια ή τους δύο (2) μήνες όταν πρόκειται
για αυτοκίνητα.
2. Έγκριση του έργου από σχετική αρμόδια αρχή, εφό−
σον πρόκειται για συντήρηση ή αναπαλαίωση κτιρίων.
3. Πιστοποιητικό από την σχετική αρμόδια αρχή στο
οποίο να αποδεικνύεται ότι το κτίριο ή τα κτίρια του
έργου είναι ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας.
Εάν πρόκειται για συντήρηση / επισκευή αυτοκινήτου
πιστοποιητικό αυτοκινήτου – αντίκας από την σχετική
αρμόδια αρχή για κάθε αυτοκίνητο που περιλαμβάνεται
στο έργο.
4. Μελέτη από τεχνικό (χημικό ή χημικό−μηχανικό), ο
οποίος έχει τα αντίστοιχα νόμιμα επαγγελματικά δι−
καιώματα σύνταξης μελέτης. Στην μελέτη περιλαμβά−
νονται: α) Πίνακας με τα κτίρια ή αυτοκίνητα−αντίκες
που περιλαμβάνονται στο έργο, β) Λεπτομερή σχέδια
και υπολογισμοί των ειδών και ποσοτήτων επιχρισμά−
των που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, γ)
Πίνακας με τα είδη και τις ποσότητες των επιχρισμάτων
που απαιτούνται, δ) Πλήρης τεχνική αιτιολόγηση στην
οποία θα αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους δεν είναι
δυνατόν να χρησιμοποιηθούν προϊόντα που συμμορφώ−
νονται με τις οριακές τιμές του παραρτήματος ΙΙ της
παρούσας απόφασης για την εκτέλεση του έργου και ε)
Μελέτη για την αποκομιδή και καταστροφή (διαχείριση
αποβλήτων) τυχόν υπολοίπων επιχρισμάτων από την
εκτέλεση του έργου σύμφωνα με κείμενες διατάξεις που
δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα. Το στάδιο αυτό (ε΄)
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του έργου.
Δικαιολογητικά σε γλώσσα άλλη από την ελληνική
πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.
Το Γενικό Χημείο του Κράτους, Δ/νση Πετροχημικών
μετά την έγκριση της αίτησης των ενδιαφερομένων
εκδίδει αριθμό αδείας για την παραγωγή και χρήση
των αιτουμένων ποσοτήτων αποκλειστικά για τους αι−
τούντες, για το συγκεκριμένο έργο και για το συγκεκρι−
μένο χρόνο εκτέλεσης. Μετά την περάτωση του έργου
δεν επιτρέπεται στον παρασκευαστή και τον χρήστη η
κατοχή υπολοίπων των επιχρισμάτων που είχαν παρα−
σκευασθεί και χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έρ−
γου. Για κάθε παρασκευαστή επιχρισμάτων επιτρέπεται
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η παραγωγή ποσοτήτων επιχρισμάτων του παρόντος
άρθρου, § 3, σε ετήσιες ποσότητες ανά είδος που δεν
υπερβαίνουν το 3% της παραγωγής του για το προη−
γούμενο έτος αντίστοιχων συμμορφούμενων (έτσι όπως
ορίζονται στο παρόν άρθρο, § 1) προϊόντων.
Κατά την υποβολή της ανωτέρω αίτησης στο Γενικό
Χημείο του Κράτους, Δ/νση Πετροχημικών για χορήγηση
αριθμού αδείας για την παραγωγή, πώληση και χρήση
ποσοτήτων προϊόντων τα οποία δεν τηρούν τις οριακές
τιμές περιεκτικότητας σε ΠΟΕ του παραρτήματος ΙΙ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην § 3 του παρόντος άρ−
θρου, καταβάλλεται από τους αιτούντες τέλος σύμφωνα
με το άρθρο 31 του Ν. 1473/84 (Α΄/127) για την μελέτη
και αξιολόγηση της αίτησης.
3.2 Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση
των προϊόντων που υπάγονται στις διατάξεις της § 3
του παρόντος άρθρου, σε χώρους ή εγκαταστάσεις οι
οποίες δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους.
4. Μεταβατική περίοδος.
Τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας απόφασης, τα οποία κατά τρόπο απο−
δεδειγμένο έχουν παραχθεί πριν από τις ημερομηνίες
του Παραρτήματος ΙΙ και δεν πληρούν τις απαιτήσεις
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μπορούν να
διατίθενται στην αγορά για διάστημα 12 μηνών μετά την
ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να ισχύει η απαίτηση
που αφορά το κάθε προϊόν.
Άρθρο 4
Επισήμανση
1. Τα προϊόντα που παρατίθενται στο παράρτημα Ι επι−
σημαίνονται, στην ελληνική ή και στην ελληνική γλώσσα,
πριν διατεθούν στην αγορά. Η επισήμανση περιλαμβάνει
τα εξής στοιχεία:
α) την υποκατηγορία του προϊόντος και τη σχετική
οριακή τιμή περιεκτικότητας σε ΠΟΕ σε g/l όπως ανα−
φέρονται στο παράρτημα ΙΙ,
β) την μεγίστη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ την οποία έχει
το προϊόν έτοιμο για χρήση.
Επισημαίνεται, ότι οι ανωτέρω απαιτήσεις δεν καταρ−
γούν ούτε τροποποιούν άλλες διατάξεις σχετικές με
επισήμανση προϊόντων.
2. Συντομεύσεις και υπότιτλοι.
2.1 Σε προϊόντα που ανήκουν σε κατηγορίες που πε−
ριλαμβάνουν πολλαπλές ή / και εναλλακτικές χρήσεις,
αναγράφονται μόνον εκείνες ή εκείνη που αφορούν το
συγκεκριμένο προϊόν.
2.2 Σε κατηγορίες που περιλαμβάνονται και όροι εντός
παρενθέσεων επιτρέπεται να παραλείπονται οι παρεν−
θέσεις και το περιεχόμενό τους.
2.3 Για προϊόντα που ανήκουν σε κατηγορίες που πε−
ριλαμβάνουν πολλές διαφορετικές εφαρμογές (είδη) ή
η αναγραφή της κατηγορίας από μόνη της δεν προσ−
διορίζει με σαφήνεια τον προορισμό του προϊόντος,
επιτρέπεται η προαιρετική αναγραφή υπότιτλου του
προϊόντος, έτσι όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρ−
τημα Ι.
3. Προσδιορισμός ταυτότητας προϊόντων
3.1 Προϊόντα που δεν ανήκουν στις κατηγορίες 1 και 2
του Παραρτήματος Ι και επομένως δεν εμπίπτουν στις
διατάξεις της παρούσας ελέγχονται ως προς το περι−
εχόμενο και τη χρήση τους, με σκοπό τη διαπίστωση
εάν πράγματι πρόκειται για προϊόντα που δεν εμπίπτουν

στις διατάξεις της παρούσας. Για τους σκοπούς των
ελέγχων αυτών, ελέγχεται μεταξύ άλλων η ύπαρξη ή
μη επί της συσκευασίας ονομασίας προϊόντος ή υπο−
κατηγορίας που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι
της παρούσας, τα οποία από μόνα τους δεν θεωρούνται
στοιχεία για τον χαρακτηρισμό ενός προϊόντος ως μη
εμπίπτοντος στις παρούσες διατάξεις. Προϊόντα που
προορίζονται για χρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις
του άρθρου 3, §2 και §3 της παρούσας, πρέπει να φέρουν
και την αντίστοιχη επισήμανση.
3.2 Η ορθή και σαφής επισήμανση των προϊόντων είναι
ευθύνη του παρασκευαστή και του διακινητή / πωλητή
αυτών, οι οποίοι σε περίπτωση αμφιβολιών βαρύνονται
με τα έξοδα εξακρίβωσης της ταυτότητας των προϊό−
ντων τους από τις αρμόδιες αρχές.
3.3 Εξακρίβωση της ταυτότητας ενός προϊόντος γί−
νεται επίσημα από την αρμόδια αρχή του Γενικού Χη−
μείου του Κράτους που διενεργεί τον εργαστηριακό
έλεγχο σε περίπτωση αμφιβολιών κατά την εξέταση
δείγματος που δηλώνεται ως μη εμπίπτον στις δια−
τάξεις του άρθρου 3 § 1.1 της παρούσας ή εάν αυτό
έχει ληφθεί από την αρμόδια δειγματίζουσα / επιθεω−
ρούσα αρχή ειδικά για το σκοπό αυτό, αφού κληθούν
οι υπεύθυνοι διάθεσης (παρασκευαστής, πωλητής κλπ)
για παροχή έγγραφων εξηγήσεων εντός 20 ημερών.
Για την κατάταξη δείγματος σε υποκατηγορία του πα−
ραρτήματος Ι συνεκτιμώνται μεταξύ άλλων οι ενδείξεις
στη συσκευασία, η προβλεπόμενη χρήση του δείγματος
όπως προκύπτει από το σημείο διάθεσης στην αγορά
του προϊόντος, οι έγγραφες εξηγήσεις των υπεύθυνων
διάθεσης (παρασκευαστής, πωλητής κ.λπ.) κ.λπ. και εκ−
δίδεται γνωμάτευση περί υπαγωγής του δείγματος ή
μη στις διατάξεις της παρούσας απόφασης. Τα έξοδα
(άρθρο 10, § 4 της παρούσας) σε κάθε περίπτωση βα−
ρύνουν τους υπεύθυνους διάθεσης.
4. Οδηγίες αραίωσης
Στη συσκευασία των προϊόντων που υπάγονται στις
διατάξεις της παρούσας, αναγράφεται υποχρεωτικά
η αραίωση ή η περιοχή αραίωσης που απαιτείται ως
ποσοστό επί τοις εκατό (%) σε όγκο και ο τύπος του
αραιωτικού που απαιτείται, για κάθε χρήση ή τρόπο
εφαρμογής. Τα ανωτέρω στοιχεία είναι υποχρεωτικά και
δεσμευτικά για τον παρασκευαστή, πωλητή και χρήστη
του προϊόντος.
Άρθρο 5
Αρμόδια αρχή
1. Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, Γενική Δ/
νση Γενικού Χημείου του Κράτους, Δ/νση Πετροχημικών
ορίζεται ως αρμόδια ελληνική αρχή για την εφαρμογή
και τον έλεγχο συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της
παρούσας απόφασης.
2. Επίσημα εργαστήρια ελέγχου, αρμόδια για την εκτέ−
λεση των απαιτούμενων εξετάσεων και για τον έλεγ−
χο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της παρούσας
απόφασης και των παραρτημάτων της, ορίζονται τα
εργαστήρια του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Άρθρο 6
Παρακολούθηση
Για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς τις απαι−
τήσεις της παρούσας απόφασης, κάθε έτος καταρτί−
ζεται πρόγραμμα ελέγχων και δειγματοληψιών από τo
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Γενικό Χημείο του Κράτους, Δ/νση Πετροχημικών σε
συνεργασία με τις αρχές που είναι υπεύθυνες για δειγ−
ματοληψίες, επιθεωρήσεις και εργαστηριακό έλεγχο.
Άρθρο 7
Υποβολή εκθέσεων
Τo Γενικό Χημείο του Κράτους, Δ/νση Πετροχημικών
υποβάλλει έκθεση στην Ε. Επιτροπή σχετικά με τα απο−
τελέσματα του προγράμματος παρακολούθησης (άρθρο
6 της παρούσας), για να αποδείξει τη συμμόρφωση προς
την οδηγία σχετικά με τις κατηγορίες και τις ποσότητες
προϊόντων για τα οποία χορηγήθηκε άδεια σύμφωνα με
το άρθρο 3, παράγραφος 3 της παρούσας απόφασης
και της οδηγίας. Οι δύο πρώτες εκθέσεις υποβάλλονται
στην Επιτροπή 18 μήνες μετά τις ημερομηνίες για τη
συμμόρφωση με τις οριακές τιμές περιεκτικότητας σε
ΠΟΕ που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ εν συνεχεία,
οι εκθέσεις υποβάλλονται ανά πενταετία. Ετήσια δε−
δομένα τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής μετά από
αίτημά της.
Άρθρο 8
Ελεύθερη κυκλοφορία
Δεν μπορεί για λόγους που εκτίθενται στην παρούσα
απόφαση να απαγορευθεί, να περιορισθεί ή να παρεμπο−
δισθεί η διάθεση στην αγορά προϊόντων που εμπίπτουν
στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης και τα
οποία, όταν είναι έτοιμα προς χρήση, ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις αυτής.
Άρθρο 9
Επιθεωρήσεις – Έλεγχος δειγμάτων
1. Οι υπάλληλοι του Γενικού Χημείου του Κράτους,
μετά από κατάλληλη εκπαίδευση, διενεργούν επιθεω−
ρήσεις, ελέγχους και δειγματοληψίες σε χώρους παρα−
γωγής, αποθήκευσης, εν γένει διάθεσης στην αγορά και
χρήσης προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής
της παρούσας, με σκοπό τη διαπίστωση της εφαρμογής
των διατάξεων της παρούσας απόφασης.
2. Οι δειγματοληψίες, εξετάσεις, επανεξετάσεις κ.λπ.
των δειγμάτων γενικά διενεργούνται κατά τρόπο ανά−
λογο με τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων,
Ποτών και Αντικειμένων Κοινής Χρήσης εκτός εάν προ−
βλέπεται κάτι διαφορετικό στην παρούσα απόφαση.
3. Το Γενικό Χημείο του Κράτους, Δ/νση Πετροχημικών
καταρτίζει τακτικά και έκτακτα προγράμματα επιθεω−
ρήσεων για τη διαπίστωση εφαρμογής της παρούσας,
τα οποία εκτελούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες επι−
θεωρήσεων, ή άλλες επιτροπές συγκροτημένες ειδικά
για το σκοπό αυτό, κατόπιν προηγούμενης ή μη προει−
δοποίησης των επιθεωρουμένων.
4. Κατά την επιθεώρηση λαμβάνονται δείγματα από
την επιθεωρούσα αρχή, τα οποία μαζί με αντίγραφο
της έκθεσης επιθεώρησης αποστέλλονται στην αρμόδια
υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους για έλεγ−
χο και πιθανή επιβολή κυρώσεων. Όταν η επιθεώρηση
διενεργείται από υπηρεσία του Γενικού Χημείου του
Κράτους, η διαδικασία επιβολής κυρώσεων εκτελείται
από την υπηρεσία που διενήργησε την επιθεώρηση.
Άρθρο 10
Κυρώσεις – διοικητικά τέλη
1. Οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφα−
σης τιμωρούνται με πρόστιμο 3.000 μέχρι 5.000 ευρώ για
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διάθεση στην αγορά ή χρήση προϊόντος μη σύμφωνου
με τις διατάξεις της παρούσας, σε ποσότητα μέχρι 100
λίτρα. Για μεγαλύτερες ποσότητες το ανωτέρω ποσό
προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ ανα 100 λίτρα επιπλέον
προϊόντος. Για χρήση επιχρισμάτων μη σύμφωνων με
τις διατάξεις της παρούσας, σε μικρή ποσότητα μέχρι
10 λίτρα, με υπαιτιότητα του χρήστη ή κατά παράβαση
του άρθρου 3, § 1.5 της παρούσας, το πρόστιμο ορίζεται
σε 300 μέχρι 500 ευρώ.
Με πρόστιμο 5000 ευρώ τιμωρούνται όσοι εμποδίζουν
το έργο της επιθεώρησης για έλεγχο και διαπίστωση
παραβάσεων.
Με πρόστιμο 4000 ευρώ τιμωρούνται όσοι δεν πα−
ρέχουν στην αρμόδια αρχή ή στις ελέγχουσες Χημικές
Υπηρεσίες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον έλεγ−
χο και την επιθεώρηση.
Με πρόστιμο από 1.000 έως 5.000 ευρώ τιμωρούνται
όσοι δεν αποσύρουν με δική τους ευθύνη και επιβάρυνση
από την κυκλοφορία στην αγορά προϊόντα μη συμμορ−
φούμενα προς τις διατάξεις της παρούσας.
2. Το πρόστιμο επιβάλλεται, μετά από ακρόαση του
ενδιαφερομένου, με απόφαση του Προϊσταμένου της
Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου στην περιοχή
χωρικής αρμοδιότητας της οποίας έγινε η δειγματολη−
ψία ή η επιθεώρηση. Η προθεσμία άσκησης προσφυγής
κατά πράξεων επιβολής προστίμου ορίζεται σε εξήντα
(60) ημέρες, αρχίζει από την επόμενη της κοινοποίησης
ή άλλη ημέρα κατά την οποία αποδεδειγμένα έλαβε
γνώση ο προσφεύγων και παρατείνεται κατά τριάντα
(30) ημέρες αν ο τόπος διαμονής ή εγκατάστασής του
βρίσκεται εκτός της Ελλάδας.
3. Κατά την υποβολή αίτησης στο Γενικό Χημείο του
Κράτους – Δ/νση Πετροχημικών για χορήγηση άδειας
για την παραγωγή, πώληση και αγορά προϊόντων που
υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3, § 3 καταβάλ−
λεται από κοινού από τους ενδιαφερόμενους τέλος,
σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 1473/1984 (Α΄/127) για
την μελέτη και αξιολόγηση της αίτησης.
4. Για την κατάταξη προϊόντος σε υποκατηγορία του
παραρτήματος Ι, ή γνωμάτευση περί μη υπαγωγής του
στις διατάξεις της παρούσας σύμφωνα με το άρθρο
4, § 3.3, καταβάλλεται τέλος σύμφωνα με το άρθρο 31
του ν. 1473/1984 (Α΄/127) για την μελέτη και αξιολόγηση
των εξηγήσεων των υπεύθυνων διάθεσης, το οποίο
κατατίθεται κατά την παροχή εγγράφων εξηγήσεων
προς την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Χημείου του
Κράτους.
5. Τα τέλη και πρόστιμα που επιβάλλονται από τις δι−
ατάξεις του παρόντος άρθρου εισπράττονται και κατα−
τίθενται υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Ποιότητας
Αλκοόλης και Αλκοολούχων Ποτών.
Άρθρο 11
Τροποποίηση νομοθετικών διατάξεων
1. Η κοινή υπουργική απόφαση 11641/1942, 2.7.2002 με
την οποία εναρμονίστηκε η οδηγία 1999/13/EΚ τροπο−
ποιείται ως εξής:
Στο παράρτημα Ι στον τίτλο «φινίρισμα οχημάτων»
(φανοποιεία αυτοκινήτων), η ακόλουθη περίπτωση δι−
αγράφεται:
«την επίστρωση οδικών οχημάτων όπως ορίζονται
στην οδηγία 70/156/ΕΟΚ ή μέρους αυτών, που πραγ−
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ματοποιείται ως μέρος της επισκευής του οχήματος,
της συντήρησής του ή της διακόσμησής του εκτός των
εγκαταστάσεων παραγωγής, ή»
2. Για τον έλεγχο των εκπομπών από εγκαταστάσεις
επαναβαφής οχημάτων, όπως ορίζονται στο εδάφιο 1 του
παρόντος άρθρου και διαγράφονται από το πεδίο εφαρ−
μογής της κοινή υπουργική απόφαση 11641/1942/2002,
εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις που προβλέπονται
στο ν. 1650/1986 (Φ.Ε.Κ. 160/Α/18.10.1986), όπως τροπο−
ποιήθηκε με το ν. 3010/2002 (Φ.Ε.Κ. 91/Α/25.4.2002) και
από τις κατ΄ εφαρμογή αυτών εκδιδόμενες κανονιστικές
διατάξεις.
Άρθρο 12
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας τα παραρτήματα I, II, και III τα οποία
έχουν ως ακολούθως:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1 Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως
χρώματα και βερνίκια θεωρούνται προϊόντα που περι−
λαμβάνονται στις υποκατηγορίες πιο κάτω, εκτός των
αεροζόλ. Πρόκειται για επιχρίσματα που εφαρμόζονται
σε κτίρια, στις διακοσμήσεις και συναρμογές τους, και
συναφείς κατασκευές για διακοσμητικούς, λειτουργι−
κούς και προστατευτικούς σκοπούς.
1.1. Υποκατηγορίες:
α) «Eπιχρίσματα ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών»
είναι επιχρίσματα για εφαρμογή σε εσωτερικούς τοί−
χους και οροφές με στιλπνότητα (gloss) ≤ 25@60ο.
β) «Επιχρίσματα γυαλιστερά εσωτερικών τοίχων και
οροφών» είναι επιχρίσματα για εφαρμογή σε εσωτερι−
κούς τοίχους και οροφές με στιλπνότητα >25@60ο.
γ) «Επιχρίσματα εξωτερικών τοίχων ορυκτών υπο−
στρωμάτων» είναι επιχρίσματα για εφαρμογή σε εξω−
τερικούς τοίχους από λιθοδομή, πλινθοδομή ή γυψο−
μαρμαροκονίαμα.
δ) «Χρώματα εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσε−
ων και επενδύσεων από ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό»
είναι επιχρίσματα για εφαρμογή σε διακοσμήσεις και
επενδύσεις, τα οποία σχηματίζουν αδιαφανές στρώμα
(φίλμ). Αυτά τα επιχρίσματα είναι σχεδιασμένα για υπο−
στρώματα από ξύλο, μέταλλο ή πλαστικό. Η παρούσα
υποκατηγορία περιλαμβάνει τα υποστρώματα και τα
ενδιάμεσα επιχρίσματα.
ε) «Βερνίκια και βαφές ξύλου εσωτερικών/εξωτε−
ρικών διακοσμήσεων» νοούνται επιχρίσματα σχεδι−
ασμένα για εφαρμογή σε διακοσμήσεις, τα οποία
σχηματίζουν διαφανές ή ημιδιαφανές στρώμα (φίλμ)
για διακόσμηση και προστασία ξύλου, μετάλλου και
πλαστικού. Στην υποκατηγορία αυτή περιλαμβάνονται
οι αδιαφανείς βαφές ξύλου. Ως αδιαφανείς βαφές
ξύλου νοούνται τα επιχρίσματα που δημιουργούν
αδιαφανές φίλμ για διακόσμηση και προστασία του
ξύλου από τις καιρικές συνθήκες, όπως ορίζεται στο
πρότυπο EN 927−1 στην κατηγορία των ημι−σταθερών
προϊόντων.
στ) «Απορροφώμενες βαφές ξύλου» νοούνται βαφές
ξύλου στις οποίες, σύμφωνα με το πρότυπο EN 927
− 1 : 1996, σχηματίζουν φιλμ με μέσο πάχος μικρότερο
από 5µm, ελεγχόμενο σύμφωνα με τη μέθοδο 5Α του
προτύπου ISO 2808 : 1997.

ζ) «Αστάρια» νοούνται επιχρίσματα με σφραγιστικές/
απομονωτικές ιδιότητες για χρήση σε ξύλο ή τοίχους
και οροφές.
η) «Συνδετικά αστάρια» νοούνται επιχρίσματα σχεδι−
ασμένα για να σταθεροποιήσουν σαθρά υποστρώματα
ή να προσδώσουν υδρόφοβες ιδιότητες ή/και να προ−
στατεύσουν το ξύλο από την κυάνωση.
θ) «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού» νοούνται ει−
δικά επιχρίσματα βασιζόμενα σε υλικό που σχηματίζει
φιλμ. Προορίζονται για εφαρμογές ειδικού τύπου, όπως
για αστάρωμα ή τελική στρώση πλαστικού, αστάρωμα
σιδηρών υποστρωμάτων, αστάρωμα ευπρόσβλητων με−
τάλλων όπως ο ψευδάργυρος και το αλουμίνιο, αντιδια−
βρωτικό φινίρισμα, επίχριση δαπέδων, περιλαμβανομέ−
νων των ξύλινων και τσιμεντένιων δαπέδων, προστασία
κατά της αναγραφής συνθημάτων, επιβράδυνση φλόγας,
και για συμμόρφωση προς τα πρότυπα υγιεινής στη
βιομηχανία τροφίμων ή ποτών ή στον τομέα των υπη−
ρεσιών υγείας.
ι) «Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών» νοούνται επι−
χρίσματα για τις ίδιες χρήσεις με τα ειδικά επιχρίσματα
ενός συστατικού τα οποία όμως περιλαμβάνουν ένα
δεύτερο συστατικό (π.χ. τριτοταγείς αμίνες) το οποίο
προστίθεται πριν από την εφαρμογή.
ια) «Πολύχρωμα επιχρίσματα» νοούνται επιχρίσματα
τα οποία δίνουν αποτέλεσμα δύο ή πολλών χρωμάτων,
απευθείας από την πρώτη επίστρωση.
ιβ) «Επιχρίσματα διακοσμητικών εφφέ» νοούνται επι−
χρίσματα τα οποία δίνουν ειδικό αισθητικό αποτέλε−
σμα (εφφέ) όταν εφαρμόζονται σε επιφάνειες οι οποίες
έχουν υποστεί ειδική προετοιμασία και προ−βαφή ή σε
μια αρχική στρώση και στη συνέχεια υφίστανται ειδι−
κή επεξεργασία με διάφορα εργαλεία κατά τη φάση
ξήρανσης.
2. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως
«προϊόντα επαναβαφής (επισκευαστικής βαφής) αυτο−
κινήτων» νοούνται τα προϊόντα που περιέχονται στις
παρακάτω υποκατηγορίες. Αυτά χρησιμοποιούνται για
την βαφή οδικών οχημάτων όπως αυτά ορίζονται στην
οδηγία 70/156/ΕΟΚ, ή μέρους αυτών, η οποία πραγμα−
τοποιείται ως μέρος της επισκευής, συντήρησης ή δι−
ακόσμησης του οχήματος εκτός των εγκαταστάσεων
κατασκευής του.
2.1. Υποκατηγορίες:
α) «Προετοιμασία και καθαρισμός» είναι προϊόντα που
χρησιμοποιούνται για την απομάκρυνση παλαιών επιχρι−
σμάτων και σκωρίας, με μηχανικό ή χημικό τρόπο, ή για
να καταστεί δυνατή η πρόσφυση νέων επιχρισμάτων.
(i) «Προϊόντα προετοιμασίας» περιλαμβάνουν καθα−
ριστικό για πιστόλι (προϊόν για καθαρισμό πιστολιού
ψεκασμού βαφής και άλλου εξοπλισμού), αφαιρετικά
(προϊόντα αφαίρεσης παλαιών χρωματισμών), απολιπα−
ντικά (συμπεριλαμβανομένων αντιστατικών τύπων για
πλαστικά) και αφαιρετικά σιλικόνης.
(ii) «Προκαθαριστικά» προϊόντα καθαρισμού για την
αφαίρεση επιφανειακών ρύπων κατά την προετοιμασία
και πριν την εφαρμογή των επιχρισμάτων.
β) «Χονδρά γεμιστικά / στόκκοι» είναι παχύρρευστες
ουσίες για την κάλυψη των βαθιών ατελειών της επι−
φανείας, πριν την εφαρμογή του υλικού προεργασίας
(surfacer / filler).
γ) «Αστάρι» είναι κάθε επίχρισμα για εφαρμογή σε γυ−
μνό μέταλλο ή σε υφιστάμενα φινιρίσματα με σκοπό την
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
παροχή αντιδιαβρωτικής προστασίας πριν την εφαρμο−
γή ενός ασταριού προεργασίας (primer surfacer).
(i) «Προεργασίας / γεμιστικά» είναι επιχρίσματα για
εφαρμογή πριν από την τελική στρώση, με σκοπό την
αντίσταση στη διάβρωση, την αύξηση της πρόσφυσης της
τελικής στρώσης και το σχηματισμό ομοιόμορφης επιφα−
νείας, με πλήρωση των μικρών ατελειών της επιφάνειας.
(ii) «Αστάρια μετάλλου γενικής χρήσης» είναι επιχρί−
σματα για αστάρωμα, όπως προωθητικά πρόσφυσης,
σφραγιστικά, προεργασίας επιφάνειας, υποστρώματα,
αστάρια πλαστικών, στόκος «υγρό σε υγρό», γεμιστικά
που δεν χρειάζονται τρίψιμο και γεμιστικά ψεκασμού.
(iii) «Αστάρια φωσφάτωσης (wash primers)» είναι επι−
χρίσματα που περιέχουν τουλάχιστον 0,5% κατά βάρος
φωσφορικού οξέος και προορίζονται να εφαρμοστούν
απευθείας σε επιφάνειες γυμνού μετάλλου για να προσ−
δώσουν αντισκωριακές ιδιότητες και πρόσφυση επι−
χρίσματα χρησιμοποιούμενα ως αστάρια επιδεχόμενα
ηλεκτροσυγκόλληση και διαβρωτικά διαλύματα για επι−
φάνειες από γαλβανισμένο μέταλλο και ψευδάργυρο.
δ) «Τελικά επιχρίσματα» είναι επιχρίσματα που περι−
έχουν πιγμέντα και εφαρμόζονται σε μία στρώση ή ως
βάση πολλαπλών στρώσεων για να προσδώσουν στιλ−
πνότητα και αντοχή στο χρόνο. Περιλαμβάνονται όλα
τα σχετικά προϊόντα όπως βασικά και διαφανή (χωρίς
πιγμέντα) επιχρίσματα:
(i) «Βασικά επιχρίσματα» είναι επιχρίσματα που πε−
ριέχουν πιγμέντα και δίνουν χρώμα ή άλλο επιθυμητό
οπτικό αποτέλεσμα αλλά όχι τη γυαλάδα ή επιφανειακή
αντοχή του συστήματος επίχρισης.
(ii) «Διαφανή επιχρίσματα» είναι διαφανή επιχρίσματα
τα οποία δίνουν την τελική γυαλάδα και αντοχή του
συστήματος επίχρισης.
ε) «Ειδικά χρώματα φινιρίσματος» περιλαμβάνονται
επιχρίσματα για τελικές στρώσεις τα οποία προσδί−
δουν ειδικές ιδιότητες, όπως μεταλλική ή περλέ όψη, σε
μονή στρώση, επιχρίσματα υψηλών επιδόσεων σταθε−
ρού χρώματος και διαφανή (όπως μη χαρασσόμενα και
φθοριωμένα βερνίκια), ανακλώντα βασικά επιχρίσματα,
τελικά επιχρίσματα ειδικής υφής (π.χ. σφυρήλατο), αντι−
ολισθητικά, στεγανοποιητικά για το κάτω μέρος του
αμαξώματος, επιχρίσματα ανθεκτικά στα γδαρσίματα,
για εσωτερικό φινίρισμα και αεροζόλ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
A. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΠΟΕ
ΓΙΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΙΑ
α

β

γ

δ

Υποκατηγορία
προϊόντος
Ματ εσωτερικών
τοίχων και οροφών
Στιλπνότητα ≤
25@60ο)
Γυαλιστερά εσω−
τερικών
τοίχων και ορο−
φών
(Στιλπνότητα >
25@60º)
Εξωτερικών τοί−
χων ορυκτών υπο−
στρωμάτων
Εσωτερικών/εξω−
τερικών διακοσμή−
σεων και επενδύ−
σεων από ξύλο και
μέταλλο

Τύπος
Υ
Δ

Φάση I (g/l*)
(από 1.1.2007)
75
400

Φάση II (g/l*)
(από 1.1.2010)
30
30

Υ
Δ

150
400

100
100

Υ
Δ

75
450

40
430

Υ
Δ

150
400

130
300

ε

Βερνίκια και βα−
φές ξύλου εσωτε−
ρικών/εξωτερικών
διακοσμήσεων
Απορροφώμενες
βαφές ξύλου
ζ
Αστάρια
η
θ

ι
ια
ιβ

Συνδετικά αστά−
ρια
Ειδικά
επιχρί−
σματα ενός συστα−
τικού
Ειδικά επιχρίσμα−
τα δύο συστατικών
Πολύχρωμα επι−
χρίσματα
Επιχρίσματα δια−
κοσμητικών εφφέ

Υ
Δ

150
500

130
400

Υ
Δ
Υ
Δ
Υ
Δ
Υ
Δ

150
700
50
450
50
750
140
600

130
700
30
350
30
750
140
500

Υ
Δ
Υ
Δ
Υ
Δ

140
550
150
400
300
500

140
500
100
100
200
200

* g/l έτοιμου προς χρήση χρώματος.
B. ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ
ΠΟΕ
ΓΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ (ΦΑΝΟΠΟΙIΑΣ) ΑΥΤΟ−
ΚΙΝΗΤΩΝ
Υποκατηγορία προ−
ϊόντος
Προϊόντα Προετοι−
α
μασίας
β
Χονδρά γεμιστικά /
στόκκοι
γ
Αστάρια

Επιχρίσματα

Προεργασίας/γεμιστικά
Μετάλλου γενικής χρήσης
Αστάρια φωσφάτωσης
(wash primers)

540

δ
ε

Κάθε τύπου
Κάθε τύπου

420
840

ΠΟΕ g/l*
(1.1.2007)
850
200
250

Προετοιμασίας
Προκαθαριστικά
Κάθε τύπου

Τελικά επιχρίσματα
Ειδικά χρώματα φινι−
ρίσματος

780

* g/l έτοιμου προς χρήση προϊόντος. Εκτός από την
υποκατηγορία (α) τυχόν περιεκτικότητα σε ύδωρ του
έτοιμου προς χρήση προϊόντος δεν πρέπει να λαμβά−
νεται υπόψη.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΑΡΘΡΟ 3 §1
Παράμετρος

περιεκτικότη−
τα σε ΠΟΕ
περιεκτικότη−
τα σε ΠΟΕ όπου
υφίστανται αντι−
δρώντα αραιω−
τικά

Μονάδα

Δοκιμή
Μέθοδος

g/l

ISO 11890−2

Ημερομηνία
δημοσίευσης
2002

g/l

ASTM D 2369

2003

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΓΕΡΟΘΑΝΑΣΗΣ
Α. ΑΛΙΒΕΡΤΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ: Ι. ΧΡΟΝΑΙΟΣ, Β. ΚΑΣΕΛΟΥΡΗ−ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ,
Κ. ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ, Δ. ΤΣΙΧΛΗΣ, Ι. ΓΑΓΛΙΑΣ, , Ν. ΝΟΜΙΚΟΣ,
Π. ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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