
Πληροφορίες για τη διάθεση απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων στην 
ελληνική αγορά 

 

I. Τα απορρυπαντικά και καθαριστικά προϊόντα εν γένει προκειμένου να διατεθούν στην 

ελληνική αγορά, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της ισχύουσας ευρωπαϊκής και 

εθνικής νομοθεσίας : 

 

 Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 σχετικά με τα απορρυπαντικά (EE L 104/8.4.2004 και L 
168/21.6.2006 αντίστοιχα) ως ισχύει και οι εφαρμοστικές αποφάσεις αυτού: 
-YA 381/2005 «Ορισμός αρμόδιας Εθνικής Αρχής και καθορισμός μέτρων ελέγχου, 
τελών και κυρώσεων για την εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 648/2004 του 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα απορρυπαντικά» (ΦΕΚ 
539/Β/2.5.2006). 
-ΚΥΑ 128/2017 (ΦΕΚ 1263/Β/10.4.2018) «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της αριθμ. 
381/2005 κοινής υπουργικής απόφασης» 
 

 Κανονισμός 1272/2008/ΕΚ (L 353/31.12.2008) (CLP) σχετικά με την ταξινόμηση, 
επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων, ως ισχύει  και οι εφαρμοστικές 
αποφάσεις αυτού: 
- ΥΑ 3017130/2798 (ΦΕΚ 1843/Β΄/03.09..2009) «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την 

εφαρμογή του υπ’ αριθ. 1272/2008/ΕΚ Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και 

-  ΚΥΑ 3015811/2663 (ΦΕΚ 1410/Β΄/06.09.2010) «Καθορισμός μέτρων ελέγχου 
για την εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου». 

- ΚΥΑ 111/2017 (ΦΕΚ 1876/Β/24.5.2018) «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της 
αριθμ. 3015811/2663 κοινής υπουργικής απόφασης»  

- ΚΥΑ 30/004/000/4694 (ΦΕΚ 6094/Β/31.12.2030) «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 
3015811/2663/2010 κοινής υπουργικής απόφασης ....... , κατ’ εφαρμογή του 
άρθρου 45 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 και του Κανονισμού 
(ΕΕ)542/2017 » 

                
 

 Κανονισμός 1907/2006/ΕΚ  (L  396/30.12.2006)(REACH) ως ισχύει και οι 

εφαρμοστικές αποφάσεις αυτού : 

- ΥΑ 3013966/2726 (ΦΕΚ 1025/Β/22.6.2007) «Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την 
εφαρμογή του Κανονισμού 1907/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου». 

- ΥΑ 450/2008 (ΦΕΚ 2553/Β΄/17.12.2008) «Καθορισμός μέτρων ελέγχου για την 
εκτέλεση του Καν. (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου». 

- ΥΑ 82/2009 (ΦΕΚ 581/Β΄/31.03.2009) «Καθορισμός κυρώσεων για την εκτέλεση 
του Καν (ΕΚ) 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».  
 

 ΚΥΑ 129/2016 (ΦΕΚ 1138/Β/31.3.2017) «Απορρυπαντικά και ειδική άδεια 
λειτουργίας μονάδας παραγωγής ή/και συσκευασίας απορρυπαντικών και 
προϊόντων καθαρισμού». 
 

 ΥΑ 91354 (ΦΕΚ 2983/Β/2017) «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και 

Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) 

 
 



 

 Επισημαίνονται ενδεικτικά ορισμένες από τις υποχρεώσεις όπως: 

- Η υποχρέωση αναγραφής των φράσεων : «Μακριά από παιδιά» και  

«Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777» στην ετικέτα των προϊόντων 

(άρθρο 3 της ΚΥΑ 129/2016). 

- Η υποχρέωση διάθεσης στο Κέντρο Δηλητηριάσεων του δελτίου στοιχείων 

συστατικών, για κάθε απορρυπαντικό ανεξάρτητα από την ταξινόμησή του 

(άρθρο 9, παρ. 3, Καν. (ΕΚ) 648/2004 και  άρθρο 3, παρ. 3 της Υ.Α. 381/2005) 

(http://0317.syzefxis.gov.gr/?page_id=75, e-mail:poison_ic@aglaiakyriakou.gr) 

- H υποχρέωση καταχώρισης των απορρυπαντικών που ταξινομούνται ως 

επικίνδυνα βάσει των επιπτώσεών τους στην υγεία ή των φυσικών τους 

επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 45 του CLP.  

Πληροφορίες στην ιστοθέση της ΑΑΔΕ : 

https://www.aade.gr/epiheiriseis/ypiresies-genikoy-himeioy-toy-kratoys-
ghk/himika-proionta-antikeimena/himeio/arthro-45-clp-pcn-database-ethniko 
 

II. Επισημαίνεται ότι,  το σύστημα καταχώρισης των απορρυπαντικών και η 
υποχρέωση αναγραφής του αριθμού καταχώρισης ή του αντίστοιχου κωδικού 
παραγωγής επί της συσκευασίας καταργήθηκε σύμφωνα με νόμο 4254/2014 (ΦΕΚ 
85/Α’/7.04.2014) και συγκεκριμένα το άρθρο 1, παράγραφος ΣΤ΄, υποπαρ.  ΣΤ΄.5, 
σημείο 7 (α, β, γ, δ), σελ. 1411. Κατά συνέπεια όλοι οι αριθμοί καταχώρισης 
καθαριστικών προϊόντων που είχαν χορηγηθεί από το Μητρώο απορρυπαντικών δεν 
ισχύουν. 

III. Επίσης, σε περίπτωση ισχυρισμών για ένα καθαριστικό προϊόν πέραν των 
καθαριστικών ιδιοτήτων του και για απολυμαντικές, αντισηπτικές, αντιβακτηριδιακές 
και λοιπές ιδιότητες, το προϊόν εμπίπτει και στη νομοθεσία περί βιοκτόνων 
προϊόντων αρμοδιότητας του ΕΟΦ.   
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