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Εισαγωγή
Η ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών εργασίας διεθνώς, έχει σαν συνέπεια τη
συνεχή έκδοση οδηγιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη μέλη είναι
υποχρεωμένα εντός ορισμένων προθεσμιών να εναρμονίσουν την εθνική τους
νομοθεσία με το ελάχιστο των απαιτήσεων των οδηγιών αυτών.
Η ανάγκη για γνώση των οδηγιών και κυρίως η εναρμόνισή τους με το εθνικό μας
δίκαιο, ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων και η συνεχής εισβολή
πολυεθνικών εταιρειών στη χώρα μας, γέννησαν την ιδέα για τη δημιουργία μιας
συλλογής κοινοτικών οδηγιών για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, με
στόχο τη διευκόλυνση όλων όσων ασχολούνται με τα θέματα αυτά.
Τα στοιχεία ελήφθησαν από την ηλεκτρονική διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
«http://europa.eu.int/celex/htm/celex_el.htm» και διασταβρώθηκαν ως προς τις
εναρμονίσεις με τις ηλεκτρονικές βάσεις νομικών δεδομένων «ΝΟΜΟΣ» & «Vensoft».
Η συλλογή περιλαμβάνει και θεματική ταξινόμηση των οδηγιών.
Ακολουθήθηκε η κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιεί η βάση της Ευρωπαϊκής
Ένωσης «celex».
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Περιεχόμενα
Πρόλογος
Ι. Χρονολογικός κατάλογος
2004 –2000
1999-1990
1989- 1980
1979 –1970
1969 – 1959
ΙΙ. Θεματικός κατάλογος
Α
άδεια πώλησης
αέριο
αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου
αερόλυμα
άζωτο
αλουμίνιο
αμίαντος
ανακύκλωση αποβλήτων
αναλυτική χημεία
ανταλλαγή πληροφοριών
Ανυδρίτης
ανυψωτικό μηχάνημα
απόβλητα
ασφάλεια εργαζομένων
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού
ασφάλεια στην εργασία
ασφάλεια των μεταφορών
ατμοσφαιρική ρύπανση
ατμοσφαιρικοί ρύποι
Β
βενζίνη
βιομηχανία
βιομηχανικά απόβλητα
βιομηχανικά κτίρια
βιομηχανική ρύπανση
βιομηχανικός εξοπλισμός
βιομηχανικός κίνδυνος
βιοτεχνολογία
Δ
δημόσια ασφάλεια
δημόσια υγεία
διαβούλευση με τους εργαζομένους
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διάδοση πληροφοριών
διάθεση αποβλήτων
διαλύτης
διαμεθοριακές μεταφορές
διάρκεια της εργασίας
διαχείριση των αποβλήτων
διεθνείς μεταφορές
διεθνές πρότυπο
διευθέτηση του χρόνου εργασίας
δοκιμή
Ε
εκρηκτικές ύλες
έκτακτη εργασία
έλεγχος της ρύπανσης
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων
ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών
ελκυστήρας
εμπορία
εναρμόνιση προτύπων
ενδοκοινοτικές μεταφορές
εξανθρωπισμός της εργασίας
εξοπλισμός υπό πίεση
εξορυκτική επιχείρηση
εξόρυξη
επαγγελματική κατάρτιση
επαγγελματική νόσος
επαγγελματικός σύνδεσμος
επίβλεψη του περιβάλλοντος
επικίνδυνη ουσία
επίπτωση στο περιβάλλον
επισήμανση
επιτροπές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
εργασία ανηλίκων
εργασία κατά βάρδιες
εργασία σε οθόνη
εργασία των γυναικών
εργασία των νέων
εργατικό ατύχημα
εργατικό δίκαιο
εργοδότης
εσωτερικές μεταφορές
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος
ευρωπαϊκό πρότυπο
εύφλεκτο προϊόν
Η
ηλεκτρική μηχανή
ηλεκτρολογικό υλικό
ηχητική στάθμη
ηχορύπανση
Θ
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θαλάσσια ασφάλεια
θαλάσσια μεταφορά
θόρυβος
Ι
ιατρική εξέταση
ιατρική της εργασίας
ΙΜΟ
ιοντίζουσα ακτινοβολία
ίση μεταχείριση
ισότητα αποδοχών
ισότητα των φύλων
Κ
κάδμιο
καθαρές τεχνολογίες
κανόνας εμπορίας
καρκινογόνος ουσία
καταπολέμηση της ρύπανσης
κατάρτιση των εργαζομένων κατά την εργασία
κατασκευαστικά μέσα
καυσαέριο
καύση των αποβλήτων
καύσιμο κινητήρων εσωτερικής καύσεως
κίνδυνος για την υγεία
κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική
κοινοτική πιστοποίηση
κοινοτικός εργαζόμενος
κοινωνικές διατάξεις
κοινωνική πολιτική
κοινωνικοί εταίροι
κοινωνικός διάλογος
Λ
λέβητας
λιμενικές εγκαταστάσεις
λύματα
Μ
μείωση των εκπομπών αερίων
μελέτη επιπτώσεων
μεταφορά εμπορευμάτων
μεταφορά επιβατών
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
μεταφορά επιχείρησης
μεταφορά και διακίνηση φορτίων
μεταφορά με συρματόσχοινο
μεταφορά μέσω πλωτής οδού
μεταφορέας
μεταφορές
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μητρότητα
μηχάνημα
μόλυβδος
Ν
νικέλιο
ντίζελ
νυκτερινή εργασία
Ο
οδηγοί
οδικές μεταφορές
οδική ασφάλεια
όζον
οικιακά απόβλητα
οξείδιο
οργανικό χημικό προϊόν
οργανισμός έρευνας
οργάνωση της εργασίας
οργάνωση των μεταφορών
όχημα με κινητήρα
Π
περιβάλλον
περιβαλλοντική αδειοδότηση
περιβαλλοντική πολιτική
περιβαλλοντικό πρότυπο
περιορισμός εμπορίας
πληροφόρηση των εργαζομένων
πλοίο
ποιότητα του περιβάλλοντος
ποιοτικό πρότυπο
πολιτική απασχόλησης
πολιτική για την υγεία
πρόληψη της ρύπανσης
πρόληψη των ατυχημάτων
πρόληψη των κινδύνων
προστασία από τη ραδιενέργεια
προστασία από τους θορύβους
προστασία μητρότητας και παιδιών
προστασία της υγείας
προστασία της υγείας & της ασφάλειας
προστασία του περιβάλλοντος
προστατευτικός εξοπλισμός
προσωπικό πληρώματος
πρότυπο ασφάλειας
πυρηνικά
πυρηνική ασφάλεια & ραδιενεργά κατάλοιπα
πυρηνική ασφάλεια
πυρηνικό ατύχημα
Ρ
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ραδιενεργά κατάλοιπα
ραδιενέργεια
ραδιενεργό υλικό
ραδιενεργός ρύπανση
ρύπανση από μέταλλα
ρύπανση από τα αυτοκίνητα
ρύπανση από τα πλοία
ρύπανση των υδάτων
ρύπος
Σ
σήμα ποιότητας
σήμανση
σήμανση πιστότητας ΕΚ
σιδηροδρομικές μεταφορές
στερεά & επικίνδυνα απόβλητα
συγκοινωνιακές διατάξεις
συγκολλητικό
σύμβαση εργασίας
συμμετοχή των εργαζομένων
συμφωνία ADR
συμφωνία-πλαίσιο
συνδικάτο
συνθήκες εργασίας
συσκευασία
συσκευή αερίου
συσκευή ακτινοβολιών
συσκευή μέτρησης
συστήματα ασφαλείας
Τ
ταξινόμηση
τεχνικά εμπόδια
τεχνικό πρότυπο
τεχνικός έλεγχος
τεχνικός κανονισμός
τεχνολογία
τεχνολογική αλλαγή
τοξική ουσία
τοξικολογία
τόπος εργασίας
τυποποίηση προϊόντων προς διάθεση
Υ
ύαλος
υγεία κατά την εργασία
υγειονομική νομοθεσία
υγειονομική προστασία
υγειονομικός έλεγχος
υδάτινο περιβάλλον
υγρά απόβλητα
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υδράργυρος
υδρογονάνθρακες
Φ
φυτοϋγειονομικά προϊόντα
φυτοϋγειονομικός έλεγχος
φυτοφάρμακο
Χ
χερσαία μεταφορ
χημικές ουσίες & βιομηχανικοί κίνδυνοι
χημική βιομηχανία
χημική ένωση
χημική ρύπανση
χημικό προϊόν
χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
χρόνος ανάπαυσης
χρώματα και βερνίκια
χρωστική ουσία
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Οδηγία 2004/60/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρισθεί η quinoxyfen ως
δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 120 της 24/04/2004 σ. 0039 - 0042
01/09/2004
Έναρξη ισχύος
28/02/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ανταλλαγή πληροφοριών - κανόνας εμπορίας Θεματικός κατάλογος
φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 2004/58/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωρισθούν οι α-cypermethrin,
benalaxyl, bromoxynil, desmedipham, ioxynil και η phenmedipham ως δραστικές
ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 120 της 24/04/2004 σ. 0026 – 0029
01/03/2005
Έναρξη ισχύος
31/08/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ανταλλαγή πληροφοριών - κανόνας εμπορίας Θεματικός κατάλογος
φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 2004/57/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση
των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας
93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των διατάξεων περί της εμπορίας και
του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 127 της 29/04/2004 σ. 0073 – 0080
19/05/2004
Έναρξη ισχύος
31/12/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
εκρηκτικές ύλες - ελεύθερη κυκλοφορία των
Θεματικός κατάλογος
εμπορευμάτων - εναρμόνιση προτύπων - μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων - προστασία των
καταναλωτών - πρότυπο ασφάλειας
Οδηγία 2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Απριλίου 2004, για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων
που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης και
βερνίκια και σε προϊόντα φανοποιΐας αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της
οδηγίας 1999/13/ΕΚ
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 143 της 30/04/2004 σ. 0087 – 0096
30/04/2004
Έναρξη ισχύος
30/10/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
99/13/ΕΚ
Τροποποιεί
βιομηχανική ρύπανση – διαλύτης - επίβλεψη του
Θεματικός κατάλογος
περιβάλλοντος - καταπολέμηση της ρύπανσης οργανικό χημικό προϊόν - περιβάλλον - χρώματα και
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Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης
Απριλίου 2004, σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη όσον αφορά την πρόληψη και
την αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 143 της 30/04/2004 σ. 0056 – 0075
30/04/2004
Έναρξη ισχύος
30/04/2007
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» - ευθύνη για
Θεματικός κατάλογος
περιβαλλοντικές ζημίες - καταπολέμηση της ρύπανσης
- περιβάλλον - πρόληψη της ρύπανσης
Οδηγία 2004/30/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Μαρτίου 2004, για την τροποποίηση
της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστούν οι ουσίες βενζοϊκό
οξύ, flazasulfuron και pyraclostrobin ως δραστικές ουσίες (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 077 της 13/03/2004 σ. 0050 – 0053
01/06/2004
Έναρξη ισχύος
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Προθεσμία εναρμόνισης
30/11/2004
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
άδεια πώλησης - ανταλλαγή πληροφοριών - κανόνας
Θεματικός κατάλογος
εμπορίας - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 2004/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 24ης Φεβρουαρίου 2004, σχετικά με
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης ορισμένων αζωχρωστικών
ουσιων (δέκατη τρίτη προσαρμογή της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου στην
τεχνική πρόοδο) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 057 της 25/02/2004 σ. 0004 – 0005
15/03/2004
Έναρξη ισχύος
31/12/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνισ
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού – βυρσοδεψία
Θεματικός κατάλογος
- κλωστοϋφαντουργία - περιβάλλον - περιορισμός
εμπορίας - χρωστική ουσία
Οδηγία 2004/20/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Μαρτίου 2004, για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωριστεί το chlorpropham ως
δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 070 της 09/03/2004 σ. 0032 – 0034
01/02/2005
Έναρξη ισχύος
31/07/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ανταλλαγή πληροφοριών - δοκιμή - κανόνας εμπορίας
Θεματικός κατάλογος
- φυτοϋγειονομικά προϊόντα κανόνας εμπορίας ·
φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 2004/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Φεβρουαρίου 2004, που τροποποιεί την οδηγία 94/62/ΕΚ για τις συσκευασίες και τα
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απορρίμματα συσκευασίας - Δήλωση του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 047 της 18/02/2004 σ. 0026 – 0032
18/02/2004
Έναρξη ισχύος
18/08/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
94/62/ΕΚ
Τροποποιεί
ανακύκλωση αποβλήτων - διαχείριση των αποβλήτων
Θεματικός κατάλογος
- περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος συσκευασία - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 2004/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Φεβρουαρίου 2004, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής εργαστηριακής
πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές των χημικών ουσιών
(κωδικοποίηση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 050 της 20/02/2004 σ. 0044 – 0059
11/03/2004
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
87/18/ΕΟΚ
Καταργεί
δοκιμή - προστασία των καταναλωτών - υγειονομικός
Θεματικός κατάλογος
έλεγχος - χημικό προϊόν
Οδηγία 2004/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Φεβρουαρίου 2004, για την επιθεώρηση και τον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής
πρακτικής (ΟΕΠ) (Κωδικοποίηση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 050 της 20/02/2004 σ. 0028 – 0043
11/03/2004
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
88/320/ΕΟΚ
Καταργεί
ανταλλαγή πληροφοριών - δοκιμή - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
υγειονομικός έλεγχος - χημικό προϊόν
Οδηγία 2004/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Φεβρουαρίου 2004, για την τροποποίηση των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 80/1268/EΟΚ
του Συμβουλίου όσον αφορά την μέτρηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και
της κατανάλωσης καυσίμων των οχημάτων της κατηγορίας Ν1 (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 049 της 19/02/2004 σ. 0036 – 0041
19/02/2004
Έναρξη ισχύος
18/02/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
70/156/ΕΟΚ
Τροποποιεί
80/1268/ΕΟΚ
αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου Θεματικός κατάλογος
καύσιμο κινητήρων εσωτερικής καύσεως - μεταφορές όχημα με κινητήρα - ρύπανση από τα αυτοκίνητα τεχνικά εμπόδια - τεχνικό πρότυπο
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Οδηγία 2003/122/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τον έλεγχο
των κλειστών πηγών ραδιενέργειας και των ένθετων πηγών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 346 της 31/12/2003 σ. 0057 – 0064
31/12/2003
Έναρξη ισχύος
31/12/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Εναρμόνιση:
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - πρόληψη
Θεματικός κατάλογος
των κινδύνων - προστασία από τη ραδιενέργεια πυρηνική ασφάλεια - πυρηνικό ατύχημα - ραδιενέργεια
- ραδιενεργό υλικό - υγειονομική προστασία
Οδηγία 2003/119/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2003, για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρισθούν οι
mesosulfuron, propoxycarbazone και zoxamide ως δραστικές ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 325 της 12/12/2003 σ. 0041 – 0043
01/04/2004
Έναρξη ισχύος
30/09/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ανταλλαγή πληροφοριών - δοκιμή - εμπιστευτικότητα Θεματική κατηγορία
κανόνας εμπορίας - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 2003/112/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Δεκεμβρίου 2003, για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρισθεί το
paraquat ως δραστική ουσία.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321 της 06/12/2003 σ. 0032 – 0035
01/11/2004
Έναρξη ισχύος
30/04/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
άδεια πώλησης - κανόνας εμπορίας - φυτοϋγειονομικά
Θεματικός κατάλογος
προϊόντα
Οδηγία 2003/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης
Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση της οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα
ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 31/12/2003 σ. 0106 – 0107
31/12/2003
Έναρξη ισχύος
13/08/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
02/96/ΕΚ
Τροποποιεί
διαχείριση των αποβλήτων - ηλεκτροτεχνικά απόβλητα
Θεματικός κατάλογος
- ηλεκτρολογικό υλικό - περιβάλλον
Οδηγία 2003/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 2003, για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την
αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες
ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 345 της 31/12/2003 σ. 0097 – 0105
31/12/2003
Έναρξη ισχύος
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Προθεσμία εναρμόνισης
Εναρμόνιση
Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος
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30/06/2005
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
96/82/ΕΚ
ανταλλαγή πληροφοριών - βιομηχανικός κίνδυνος δημόσια υγεία - επικίνδυνη ουσία - περιβάλλον πρόληψη των κινδύνων - πρότυπο ασφάλειας

Οδηγία 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Νοεμβρίου 2003, περί τροποποιήσεως της οδηγίας 2001/25/ΕΚ για το ελάχιστο
επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 326 της 13/12/2003 σ. 0028 – 0031
14/12/2003
Έναρξη ισχύος
14/05/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
01/25/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια
Θεματικός κατάλογος
των μεταφορών - επαγγελματική κατάρτιση μεταφορές - προσωπικό πληρώματος
Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης
Νοεμβρίου 2003, σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 299 της 18/11/2003 σ. 0009 – 0019
02/08/2004
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Εναρμόνιση
93/104/ΕΚ
Καταργεί
άδεια μετ' αποδοχών - διάρκεια της εργασίας Θεματικός κατάλογος
διευθέτηση του χρόνου εργασίας - εργασία κατά
βάρδιες - κοινωνικές διατάξεις - νυκτερινή εργασία χρόνος ανάπαυσης
Οδηγία 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Οκτωβρίου 2003, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων
εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της
οδηγίας 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 275 της 25/10/2003 σ. 0032 – 0046
25/10/2003
Έναρξη ισχύος
31/12/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
96/61/ΕΟΚ
Τροποποιεί
αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου Θεματικός κατάλογος
ατμοσφαιρική ρύπανση - διαπραγματεύσιμη άδεια
ρύπανσης - καταπολέμηση της ρύπανσης - κοινοτική
περιβαλλοντική πολιτική - μείωση των εκπομπών
αερίων - περιβάλλον
Οδηγία 2003/84/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Σεπτεμβρίου 2003, για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν οι
flurtamone, flufenacet, iodosulfuron, dimethenamid-p, picoxystrobin, fosthiazate και
silthiofam ως δραστικές ουσίες.
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Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 247 της 30/09/2003 σ. 0020 – 0025
01/01/2004
Έναρξη ισχύος
30/06/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
άδεια πώλησης - ανταλλαγή πληροφοριών - κανόνας
Θεματικός κατάλογος
εμπορίας - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Σεπτεμβρίου 2003, για την
τροποποίηση της οδηγίας 91/414/EΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις τυποποιημένες
φράσεις για ειδικούς κινδύνους και τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας για
φυτοπροστατευτικά προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228 της 12/09/2003 σ. 0011 – 0028
02/10/2003
Έναρξη ισχύος
30/07/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επισήμανση - κανόνας εμπορίας - κίνδυνος για την
Θεματικός κατάλογος
υγεία - συσκευασία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 2003/81/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Σεπτεμβρίου 2003, για τροποποίηση
της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρισθούν οι molinate, thiram
και ziram ως δραστικές ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 224 της 06/09/2003 σ. 0029 - 0031
01/08/2004
Έναρξη ισχύος
31/01/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
άδεια πώλησης - κανόνας εμπορίας - φυτοϋγειονομικά
Θεματικός κατάλογος
προϊόντα
Οδηγία 2003/79/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Αυγούστου 2003, για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθεί η Coniothyrium minitans
ως δραστική ουσία.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 205 της 14/08/2003 σ. 0016 - 0018
01/01/2004
Έναρξη ισχύος
30/06/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
άδεια πώλησης - κανόνας εμπορίας - πρότυπο
Θεματικός κατάλογος
ασφάλειας - φυτοϋγειονομικά προϊόντα φυτοφάρμακο
Οδηγία 2003/76/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Αυγούστου 2003, για τροποποίηση της
οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές προερχόμενες από οχήματα με
κινητήρα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 206 της 15/08/2003 σ. 0029 – 0030
04/09/2003
Έναρξη ισχύος
03/09/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
70/220/ΕΟΚ
Τροποποιεί
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ατμοσφαιρική ρύπανση - καταπολέμηση της
ρύπανσης - κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική - όχημα
με κινητήρα - περιβάλλον - ρύπανση από τα
αυτοκίνητα - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 2003/75/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουλίου 2003, που τροποποιεί το
παράρτημα I της οδηγίας 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους κανόνες και τα
πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον
για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 190 της 30/07/2003 σ. 0006 – 0009
30/07/2003
Έναρξη ισχύος
29/01/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 309/03, (261/A/18-11-03): Τροποποίηση
Εναρμόνιση
διατάξεων του π.δ 103/99 «κανόνες και πρότυπα
ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την
οδηγία 98/18/ΕΚ» (110/Α), σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 2002/25/ΕΚ και 2003/75/ΕΚ.
98/18/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - μεταφορές - μεταφορά
Θεματικός κατάλογος
επιβατών - πλοίο - πρότυπο ασφάλειας
Οδηγία 2003/70/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Ιουλίου 2003, για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν οι mecoprop,
mecoprop-P, και propiconazole ως δραστικές ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 184 της 23/07/2003 σ. 0009 – 0012
01/06/2004
Έναρξη ισχύος
30/11/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
άδεια πώλησης - ανταλλαγή πληροφοριών Θεματικός κατάλογος
κανόνας εμπορίας - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 2003/68/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2003, για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν οι trifloxystrobin,
carfentrazone ethyl, mesotrione, fenamidone και isoxaflutole ως δραστικές ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 177 της 16/07/2003 σ. 0012 – 0016
01/10/2003
Έναρξη ισχύος
31/03/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ανταλλαγή πληροφοριών - κανόνας εμπορίας Θεματικός κατάλογος
φυτοϋγειονομικά προϊόντα - φυτοφάρμακο
Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης
Ιουλίου 2003, σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των
οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ.
3820/85 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την
κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 226 της 10/09/2003 σ. 0004 – 0017
10/09/2003
Έναρξη ισχύος
09/09/2006
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
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Τροποποιεί
Καταργεί
Θεματικός κατάλογος

91/439/ΕΟΚ
76/914/ΕΟΚ
μεταφορές - μεταφορά εμπορευμάτων - μεταφορά
επιβατών - οδηγοί - οδικές μεταφορές - συνεχής
επαγγελματική κατάρτιση

Οδηγία 2003/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Ιουνίου 2003, για την τροποποίηση για 26η φορά της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (εννεϋλοφαινόλη, αιθοξυλιωμένη
εννεϋλοφαινόλη και κονία).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2003 σ. 0024 - 0027
17/07/2003
Έναρξη ισχύος
16/07/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία - περιορισμός εμπορίας - τσιμέντο
Οδηγία 2003/39/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Μαΐου 2003, περί τροποποιήσεως της
οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρισθούν οι propineb και
propyzamide ως δραστικές ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 124 της 20/05/2003 σ. 0030 – 0032
01/04/2004
Έναρξη ισχύος
30/09/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 108155/03, (1230/B/29-8-03): Καταχώρηση των
Εναρμόνιση
δραστικών ουσιών propineb & propyzamide στο
παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του
Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/39/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
κανόνας εμπορίας - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των
ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς
και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων
των οχημάτων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 74/150/ΕΟΚ (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ.)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 171 της 09/07/2003 σ. 0001 – 0080
09/07/2003
Έναρξη ισχύος
31/12/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
74/150/ΕΟΚ
Καταργεί
γεωργικό εργαλείο - γεωργικός εξοπλισμός – όχημα
Θεματικός κατάλογος
δημοσίας χρήσεως - έγκριση - ελκυστήρας - όχημα τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 2003/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Μαΐου 2003, που τροποποιεί για εικοστή πέμπτη φορά την οδηγία 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
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διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά
και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που
ταξινομούνται ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή ΚΜΤ).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 156 της 25/06/2003 σ. 0026 - 0030
25/06/2003
Έναρξη ισχύος
25/06/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - δημόσια
Θεματικός κατάλογος
υγεία - επικίνδυνη ουσία - επισήμανση ·καρκινογόνος ουσία - περιορισμός εμπορίας τοξική ουσία
Οδηγία 2003/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Μαΐου 2003, σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων
και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον
αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών
85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 156 της 25/06/2003 σ. 0017 – 0025
25/06/2003
Έναρξη ισχύος
25/06/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α Η.Π.37111/2021/03, (1391/Β/29-9-03):
Εναρμόνιση
Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του
κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών
όρων και έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του αρθρου 5 του ν. 1650/86 όπως
αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 3 του ν. 3010/02.
85/337/ΕΟΚ
Τροποποιεί
96/60/ΕΚ
96/61/ΕΚ
περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2003/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Μαΐου 2003, για την εικοστή τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/EΟΚ του
Συμβουλίου που αφορά περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσιών που έχουν ταξινομηθεί
ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - ΚΜΤ).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 156 της 25/06/2003 σ. 0014 – 0016
15/07/2003
Έναρξη ισχύος
15/07/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
302L0034R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 151 της 19/06/2003 σ.
0044 – 0044
δημόσια υγεία - επικίνδυνη ουσία - επισήμανση Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - περιορισμός εμπορίας - καρκινογόνος
ουσία - τοξική ουσία
Οδηγία 2003/31/ΕΚ της Επιτροπής, της 11ης Απριλίου 2003, για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρισθούν οι 2,4-DB, beta-
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cyfluthrin, cyfluthrin, iprodione, linuron, maleic hydrazide και pendimethalin ως
δραστικές ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 101 της 23/04/2003 σ. 0003 – 0009
01/07/2004
Έναρξη ισχύος
30/06/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 108155/03, (1230/B/29-8-03): Καταχώρηση των
Εναρμόνιση
δραστικών ουσιών 2,4-DB, betacylfuthrin, cylfuthrin,
iprodione, linuron, maleic hydrazine & pendimethalin
στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση
στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414
του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104),
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/31/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
κανόνας εμπορίας - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2003/29/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2003, για τέταρτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη σιδηροδρομική
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 090 της 08/04/2003 σ. 0047 – 0047
09/04/2003
Έναρξη ισχύος
01/07/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
96/49/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - μεταφορές - μεταφορά
Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνων εμπορευμάτων - περιβάλλον - πρότυπο
ασφάλειας - σιδηροδρομικές μεταφορές τεχνολογική αλλαγή
Οδηγία 2003/28/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Απριλίου 2003, για τέταρτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την οδική
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 090 της 08/04/2003 σ. 0045 – 0046
09/04/2003
Έναρξη ισχύος
01/07/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
94/55/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - μεταφορές - μεταφορά
Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνων εμπορευμάτων - οδικές μεταφορές περιβάλλον - πρότυπο ασφάλειας - τεχνολογική
αλλαγή
Οδηγία 2003/27/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2003, για την προσαρμογή της
οδηγίας 96/96/ΕΚ στην τεχνική πρόοδο όσον αφορά τις δοκιμές των εκπομπών
καυσαερίων των μηχανοκίνητων οχημάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για
τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 090 της 08/04/2003 σ. 0041 – 0044
28/04/2003
Έναρξη ισχύος
01/01/2004
Προθεσμία εναρμόνισης

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Εναρμόνιση
Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος

19
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
96/96/ΕΚ
καυσαέριο - μεταφορές - όχημα με κινητήρα συγκοινωνιακές διατάξεις - τεχνικός έλεγχος τεχνολογική αλλαγή

Οδηγία 2003/26/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Απριλίου 2003, για προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 2000/30/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου σε ό,τι αφορά τις διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας και τις εκπομπές
καυσαερίων των εμπορικών οχημάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 090 της 08/04/2003 σ. 0037 – 0040
28/04/2003
Έναρξη ισχύος
01/01/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
00/30/ΕΚ
Τροποποιεί
ενδοκοινοτικές μεταφορές – καυσαέριο - μεταφορές Θεματικός κατάλογος
οδικές μεταφορές - όχημα δημοσίας χρήσεως περιβάλλον - τεχνικός έλεγχος - τεχνολογική αλλαγή
Οδηγία 2003/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συβουλίου, της 14ης
Απριλίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 98/18/EΚ του Συβουλίου για τους
κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 123 της 17/05/2003 σ. 0018 – 0021
17/05/2003
Έναρξη ισχύος
16/11/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
98/18/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - άτομο με σωματική
Θεματικός κατάλογος
μειονεξία - θαλάσσια μεταφορά – μεταφορές μεταφορά επιβατών - πρότυπο ασφάλειας
Οδηγία 2003/23/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Μαρτίου 2003, για την τροποποίηση
της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν οι imazamox,
oxasulfuron, ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl και cyazofamid ως δραστικές
ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 081 της 28/03/2003 σ. 0039 – 0042
01/07/2003
Έναρξη ισχύος
31/12/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 108153/03, (1230/B/29-8-03): Καταχώρηση των
Εναρμόνιση
δραστικών ουσιών sulfuron, ethoxysulfuron,
foramsulfuron, oxadiargyl & cyazofamid στο
παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του
Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/23/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Μαρτίου 2003, για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για
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την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή
τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 097 της 15/04/2003 σ. 0048 – 0052
15/04/2003
Έναρξη ισχύος
14/04/2006
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
83/477/ΕΟΚ
Τροποποιεί
αμίαντος - ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού Θεματικός κατάλογος
ασφάλεια στην εργασία - κοινοτικός εργαζόμενος κοινωνικές διατάξεις
Οδηγία 2003/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης
Φεβρουαρίου 2003, για την 24η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας,
οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 042 της 15/02/2003 σ. 0045 – 0046
15/02/2002
Έναρξη ισχύος
15/02/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
ΥΑ 319/03, (2003/Β/31-12-03): Τροποποίηση του
Εναρμόνιση
π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία
2003/11/ΕΚ «σχετικά με την εικοστή τέταρτη
τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών που
αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά
και της χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασμάτων (πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας,
οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας)»
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
303L0011R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 170 της 09/07/2003 σ.
0031 – 0031
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία - περιβάλλον - περιορισμός εμπορίας προστασία του περιβάλλοντος
Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης
Φεβρουαρίου 2003, περί των ελάχιστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας για την
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες
(θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 042 της 15/02/2003 σ. 0038 – 0044
15/02/2003
Έναρξη ισχύος
14/02/2006
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
86/188/ΕΟΚ
Καταργεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια
Θεματικός κατάλογος
στην εργασία - κίνδυνος για την υγεία - προστασία
από τους θορύβους - συνθήκες εργασίας - υγεία
κατά την εργασία
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Οδηγία 2003/5/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιανουαρίου 2003, για την τροποποίηση
της οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθεί η deltamethrin ως
δραστική ουσία.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 008 της 14/01/2003 σ. 0007 – 0009
01/11/2003
Έναρξη ισχύος
30/04/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 101383/03, (736/Β/10-6-03): Καταχώρηση της
Εναρμόνιση
δραστικής ουσίας deltamethrin στο παράρτημα Ι του
π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου,
όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 2003/5/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ανταλλαγή πληροφοριών - εμπορία - κανόνας
Θεματικός κατάλογος
εμπορίας - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης
Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και
για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 041 της 14/02/2003 σ. 0026 – 0032
14/02/2003
Έναρξη ισχύος
14/02/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
90/313/ΕΚ
Καταργεί
περιβάλλον - περιβαλλοντική πολιτική
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2003/3/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τους
περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης της «κυανής χρωστικής»
(δωδέκατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 004 της 09/01/2003 σ. 0012 – 0015
29/01/2003
Έναρξη ισχύος
31/12/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 122/03 (1045/Β/29-7-03): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία
2003/3/Ε.Κ «σχετικά με τους περιορισμούς της
κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης της
«κυανής χρωστικής» (δωδέκατη προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/769/Ε.Ο.Κ
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια στην εργασία – εμπορία - επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία - κίνδυνος για την υγεία - περιβάλλον χρωστική ουσία
Οδηγία 2003/2/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως αρσενικού (δέκατη προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 004 της 09/01/2003 σ. 0009 - 0011
29/01/2003
Έναρξη ισχύος
29/06/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 121/03, (1045/Β/29-7-03): Τροποποίηση του
Εναρμόνιση
π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία
2003/2/Ε.Κ «σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας

22

Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος

στην αγορά και χρήσεως αρσενικού (δέκατη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας
76/769/Ε.Ο.Κ
76/769/ΕΟΚ
ασφάλεια στην εργασία - εμπορία - επικίνδυνη ουσία
- ημιμέταλλα - κίνδυνος για την υγεία - περιβάλλον
2002

Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) - Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
και της Επιτροπής όσον αφορά το Άρθρο 9.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 037 της 13/02/2003 σ. 0024 – 0039
13/02/2003
Έναρξη ισχύος
12/08/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 117/04, (82/Α/5-3-04): Μέτρα, όροι και
Εναρμόνιση
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των
Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και
2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού».
03/108/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
ανακύκλωση αποβλήτων - ανταλλαγή πληροφοριών
Θεματικός κατάλογος
- διάθεση αποβλήτων - διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρολογικό υλικό - ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιβάλλον
Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων
ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 037 της 13/02/2003 σ. 0019 – 0023
13/02/2003
Έναρξη ισχύος
12/08/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 117/04, (82/Α/5-3-04): Μέτρα, όροι και
Εναρμόνιση
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των
Οδηγιών 2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» και
2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού».
ανακύκλωση αποβλήτων – δημόσια υγεία
Θεματικός κατάλογος
- διαχείριση των αποβλήτων - επικίνδυνη ουσία ηλεκτρολογικό υλικό - ηλεκτρονικός εξοπλισμός περιβάλλον
Οδηγία 2002/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης
Δεκεμβρίου 2002 που τροποποιεί την οδηγία 97/68/ΕΚ για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής
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αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης
που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 035 της 11/02/2003 σ. 0028 – 0081
11/02/2003
Έναρξη ισχύος
11/08/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
97/68/ΕΚ
Τροποποιεί
καταπολέμηση της ρύπανσης - καυσαέριο Θεματικός κατάλογος
κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική - μείωση των
εκπομπών αερίων - όχημα με κινητήρα - περιβάλλον
- ρύπος
Οδηγία 2002/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης
Νοεμβρίου 2002, για την τροποποίηση των οδηγιών για την ασφάλεια στη ναυτιλία
και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον
για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 324 της 29/11/2002 σ. 0053 – 0058
29/11/2002
Έναρξη ισχύος
23/11/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 66/04, (56/Α/25-2-04): Καθορισμός,
Εναρμόνιση
εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών για
την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των Φ/Γ
πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων, σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 2001/96/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε
από την Οδηγία 2002/84/ΕΚ.
01/96/ΕΚ
Τροποποιεί
01/25/ΕΚ
00/59/ΕΚ
99/35/ΕΚ
98/41/ΕΚ
98/18/ΕΚ
97/70/ΕΚ
96/98/ΕΚ
95/21/ΕΚ
94/57/ΕΚ
93/75/ΕΚ
διεθνές πρότυπο - θαλάσσια ασφάλεια - ΙΜΟ Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - περιβάλλον - πρόληψη της ρύπανσης ρύπανση από τα πλοία
Οδηγία 2002/81/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Οκτωβρίου 2002, για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθεί η flumioxazine ως
δραστική ουσία.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 276 της 12/10/2002 σ. 0028 – 0030
01/01/2003
Έναρξη ισχύος
30/06/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ανταλλαγή πληροφοριών - δοκιμή - κανόνας
Θεματικός κατάλογος
εμπορίας - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 2002/80/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2002, για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα
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που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές
προερχόμενες από μηχανοκίνητα οχήματα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για
τον ΕΟΧ.)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 291 της 28/10/2002 σ. 0020 – 0056
31/10/2002
Έναρξη ισχύος
30/05/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 30408/1491/03, (1054/Β/29-7-03): Συμμόρφωση
Εναρμόνιση
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/80/ΕΚ, για την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοοδο της οδηγίας
70/220/ΕΟΚ όπως ισχύει σήμερα, σχετικά με τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές
προερχόμενες από μηχανοκίνητα οχήματα.
70/220/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - όχημα με κινητήρα Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος ρύπανση από τα αυτοκίνητα - τεχνικά εμπόδια τεχνικό πρότυπο - τεχνολογική αλλαγή
Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής, της 2ας Σεπτεμβρίου 2002, για τροποποίηση
της οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (Κείμενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 254 της 23/09/2002 σ. 0001 – 0046
23/09/2002
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 22/03/2003
Π.Δ 294/03, (251/Α/31-1-03): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
347/98 (Α/231), όπως αυτό ισχύει μετά την
τροποποίηση του με τα π.δ 158/99 (Α/156) και 137/02
(Α/112), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/75/ΕΚ.
96/98/ΕΟΚ
Τροποποιεί
θαλάσσια ασφάλεια - θαλάσσια μεταφορά - ΙΜΟ Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - μεταφορά επιβατών - περιβάλλον πρόληψη της ρύπανσης - πρότυπο ασφάλειας - τεχνικά
εμπόδια
Οδηγία 2002/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Σεπτεμβρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου
περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον
αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και
προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 269 της 05/10/2002 σ. 0015 – 0020
05/10/2002
Έναρξη ισχύος
05/10/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
76/207/ΕΟΚ
Τροποποιεί
διακρίσεις λόγω φύλου- ελεύθερη κυκλοφορία των
Θεματικός κατάλογος
εργαζομένων - επαγγελματική εξέλιξη επαγγελματική κατάρτιση - ισότητα των φύλων κοινωνικές διατάξεις - πρόσβαση στην αγορά
εργασίας - συνθήκες εργασίας
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Οδηγία 2002/64/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2002, για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν οι cinidon ethyl,
cyhalofop butyl, famoxadone, florasulam, metalaxyl-m και picolinafen ως δραστικές
ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 189 της 18/07/2002 σ. 0027 – 0032
01/10/2002
Έναρξη ισχύος
31/03/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 101382/03, (736/Β/10-6-03): Καταχώρηση των
Εναρμόνιση
δραστικών ουσιών cinidon ethyl, cyhalofop butyl,
famoxadone florasulfam, metalaxyl-m & picolinafen
στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση
στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του
Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/64/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ανταλλαγή πληροφοριών - εμπορία - φυτοϋγειονομικά
Θεματικός κατάλογος
προϊόντα
Οδηγία 2002/62/ΕΚ της Επιτροπής, της 9ης Ιουλίου 2002, για ένατη προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι 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 χρήσεως
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (οργανοκασσιτερικές ενώσεις).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 183 της 12/07/2002 σ. 0058 – 0059
01/08/2002
Έναρξη ισχύος
30/10/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 475/02, (208/Β/25-2-03): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την οδηγία
2002/62/ΕΚ.
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια
Θεματικός κατάλογος
στην εργασία - εμπορία - επικίνδυνη ουσία - κίνδυνος
για την υγεία – περιβάλλον - προστασία του
περιβάλλοντος - πρότυπο ασφάλειας - τεχνικά
εμπόδια
Οδηγία 2002/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Ιουλίου 2002, για τη δέκατη ένατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου που αφορά περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αζωχρωστικές ουσίες).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 243 της 11/09/2002 σ. 0015 – 0018
11/09/2002
Έναρξη ισχύος
11/09/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 123/03, (1045/Β/29-7-03): Τροποποίηση του π.δ.
Εναρμόνιση
445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία
2002/61/Ε.Κ, για τη δέκατη ένατη τροποποίηση της
Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά
περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της
χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και
παρασκευασμάτων (αζωχρωστικές ουσίες).
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - δημόσια
Θεματικός κατάλογος
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υγεία - επικίνδυνη ουσία - περιβάλλον - περιορισμός
εμπορίας - τεχνικά εμπόδια - χρωστική ουσία
Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 2002, για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της
κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ
του Συμβουλίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 208 της 05/08/2002 σ. 0010 – 0027
05/08/2002
Έναρξη ισχύος
05/02/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 2411.1/07/03/18-6-03, (850/Β/27-6-03):
Εναρμόνιση
Οδηγίες/διαδικασίες για την αντιμετώπιση
περιστατικών πλοίων που βρίσκονται σε κατάσταση
ανάγκης ή κινδύνου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
οδηγίας 2002/59. Ορισμός περιοχών διαφυγής.
93/75/ΕΚ
Καταργεί
ατύχημα κατά τη μεταφορά - θαλάσσια ασφάλεια Θεματικός κατάλογος
θαλάσσια μεταφορά - μεταφορές - μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων - ρύπανση από τα πλοία
Οδηγία 2002/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Ιουλίου 2002, για την μείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκπομπών των δίκυκλων και
τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα και την τροποποίηση της οδηγίας 97/24/ΕΚ
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) - Δήλωση της Επιτροπής Συμπληρωματική δήλωση της Επιτροπής
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 252 της 20/09/2002 σ. 0020 – 0032
20/09/2002
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/03/2003
Υ.Α ΟΙΚ. 32957/1585/03, (796/Β/19-6-03):
Εναρμόνιση
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας
2002/51/ΕΚ, για την μείωση του επιπέδου ρυπαντικών
εκπομπών των δίκυκλων και τρίκυκλων οχημάτων με
κινητήρα και την τροποποίηση της κ.υ.α. 22529/1883/98
(Β/950) με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική
νομοθεσία η οδηγία 97/24/ΕΚ.
97/24/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - καταπολέμηση της ρύπανσης
Θεματικός κατάλογος
– μεταφορές - όχημα με κινητήρα - προστασία του
περιβάλλοντος - τεχνικά εμπόδια - τεχνικό πρότυπο
Οδηγία 2002/50/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Ιουνίου 2002, για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/EΚ του Συμβουλίου σχετικά με το
μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 149 της 07/06/2002 σ. 0028 – 0028
27/06/2002
Έναρξη ισχύος
01/01/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 27120/1290/03, (652/Β/27-5-03): Συμμόρφωση
Εναρμόνιση
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/50/ΕΚ, για την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας
1999/36/ΕΚ σχετικά με το μεταφερόμενο εξοπλισμό
υπό πίεση.
99/36/ΕΚ
Τροποποιεί
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ασφάλεια των μεταφορών - εξοπλισμός υπό πίεση μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πρότυπο ασφάλειας - τεχνικός έλεγχος

Οδηγία 2002/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Ιουνίου 2002, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού
θορύβου - Δηλώσεις της Επιτροπής στην επιτροπή συνδιαλλαγής για την έκθεση
σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 189 της 18/07/2002 σ. 0012 – 0026
18/07/2002
Έναρξη ισχύος
18/07/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
διάδοση πληροφοριών – ηχορύπανση – θόρυβος Θεματικός κατάλογος
καταπολέμηση της ρύπανσης - μέθοδος
αξιολόγησης -όχληση- περιβάλλον - πρόγραμμα
δράσης - προστασία από τους θορύβους
Οδηγία 2002/48/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Μαΐου 2002, για την τροποποίηση της
οδηγίας αριθ. 91/414/EOK του Συμβουλίου ώστε να καταχωρηθούν ως δραστικές
ουσίες οι iprovalicarb, prosulfuron και sulfosulfuron.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 148 της 06/06/2002 σ. 0019 – 0023
01/07/2002
Έναρξη ισχύος
01/01/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 110095/02, (1419/Β/7-11-02): Καταχώρηση των
Εναρμόνιση
δραστικών ουσιών iprovalicarb, prosulfuron και
sulfosulfuron στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97
«έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει
συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 2002/48/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2002/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Ιουνίου 2002, για την εικοστή τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου
όσον αφορά τους περιορισμούς διάθεσης στην αγορά και χρήσεως μερικών
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (χλωριωμένες παραφίνες μικρής
αλυσίδας).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 177 της 06/07/2002 σ. 0021 – 0022
06/07/2002
Έναρξη ισχύος
06/07/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 515/02, (446/Β/14-4-03) Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
445/83, (166/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σε εναρμόνιση με την οδηγία 2002/45/ΕΚ, σχετικά
με την εικοστή τροποποίηση της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ όσον αφορά τους περιορισμούς
διάθεσης στην αγορά και χρήσης μερικών
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων
(χλωριωμένες παραφίνες βραχείας αλύσου).
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία- κίνδυνος για την υγεία - παραφίνη -
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περιβάλλον - περιορισμός εμπορίας - προστασία
των καταναλωτών - προστασία του περιβάλλοντος
τεχνικά εμπόδια προϊόν - υδάτινο περιβάλλον χημικό
Οδηγία 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Ιουνίου 2002, περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφαλείας όσον αφορά
την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς
παράγοντες (κραδασμοί) (δέκατη έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) - Κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 177 της 06/07/2002 σ. 0013 – 0020
06/07/2002
Έναρξη ισχύος
06/07/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού -·ασφάλεια
Θεματικός κατάλογος
στην εργασία - διάδοση πληροφοριών - πρόληψη
των ατυχημάτων - πρόληψη των κινδύνων συμμετοχή των εργαζομένων - συνθήκες εργασίας υγεία κατά την εργασία - υγειονομικός έλεγχος
Οδηγία 2002/37/ΕΚ της Επιτροπής, της 3ης Μαΐου 2002, για την τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου για να καταχωρηθεί η ethofumesate ως
δραστική ουσία.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 117 της 04/05/2002 σ. 0010 - 0012
01/03/2003
Έναρξη ισχύος
31/08/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 101384/03, (736/Β/10-6-03) Καταχώρηση της
Εναρμόνιση
δραστικής ουσίας ethofumesate στο παράρτημα Ι
του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου,
όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 2002/37/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εμπορία - κανόνας εμπορίας - φυτοϋγειονομικά
Θεματικός κατάλογος
προϊόντα
Οδηγία 2002/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης
Μαρτίου 2002, περί της καθιέρωσης των κανόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση
περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους
κοινοτικούς αερολιμένες (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 085 της 28/03/2002 σ. 0040 – 0046
28/03/2002
Έναρξη ισχύος
28/09/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 80/04, (63/Α/2-3-04): Προσαρμογή της
Εναρμόνιση
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της
Οδηγίας 2002/30/ΕΚ, «περί καθιέρωσης κανόνων
και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών
λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο
θόρυβο στους κοινοτικούς Αερολιμένες.
αερολιμένας - εναρμόνιση προτύπων - ηχητική
Θεματικός κατάλογος
στάθμη - μεταφορές - περιβάλλον – προστασία του
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περιβάλλοντος - προστασία από τους θορύβους

Οδηγία 2002/25/EK της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2002, που τροποποιεί την
οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα
επιβατηγά πλοία
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 098 της 15/04/2002 σ. 0001 – 0126
15/04/2002 - εφαρμογή 01/01/2003
Έναρξη ισχύος
15/10/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 309/03. (261/A/18-11-03): Τροποποίηση
Εναρμόνιση
διατάξεων του π.δ 103/99 «κανόνες και πρότυπα
ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την
οδηγία 98/18/ΕΚ» (110/Α), σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 2002/25/ΕΚ και 2003/75/ΕΚ.
98/18/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - θαλάσσια ασφάλεια Θεματικός κατάλογος
θαλάσσια μεταφορά - ΙΜΟ - μεταφορές - μεταφορά
επιβατών - πρότυπο ασφάλειας - τεχνικός
κανονισμός
Οδηγία 2002/18/ΕΚ της Επιτροπής, της 22ας Φεβρουαρίου 2002, για την
τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ώστε να καταχωρηθεί η
isoproturon ως δραστική ουσία
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 055 της 26/02/2002 σ. 0029 - 0032
01/01/2003
Έναρξη ισχύος
30/06/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 101381/03, (736/Β/10-6-03): Καταχώρηση της
Εναρμόνιση
δραστικής ουσίας isoproturon στο παράρτημα Ι του
π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου,
όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 2002/18/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εμπορία - κανόνας εμπορίας - φυτοϋγειονομικά
Θεματικός κατάλογος
προϊόντα
Οδηγία 2002/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Μαρτίου 2002, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εκτελούντων κινητές
δραστηριότητες οδικών μεταφορών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 080 της 23/03/2002 σ. 0035 – 0039
23/03/2002
Έναρξη ισχύος
23/03/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια
Θεματικός κατάλογος
στην εργασία - διευθέτηση του χρόνου εργασίας κοινωνικές διατάξεις - μεταφορές - οδική ασφάλεια οδικές μεταφορές
Οδηγία 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης
Μαρτίου 2002, περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως
των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα - Kοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού
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Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εκπροσώπηση των
εργαζομένων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 080 της 23/03/2002 σ. 0029 – 0034
23/03/2002
Έναρξη ισχύος
23/03/2005
Προθεσμία εναρμόνιση
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
διαβούλευση με τους εργαζομένους - εργατικό δίκαιο
Θεματικός κατάλογος
- κοινωνικές διατάξεις - κοινωνικός διάλογος μεταφορά επιχείρησης - ομαδική απόλυση πληροφόρηση των εργαζομένων.
Οδηγία 2002/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Φεβρουαρίου 2002, για την τροποποίηση της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου
σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην
Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς
μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 067 της 09/03/2002 σ. 0047 – 0049
09/03/2002
Έναρξη ισχύος
08/03/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
96/53/ΕΚ
Τροποποιεί
βάρος και διαστάσεις - διεθνείς μεταφορές Θεματικός κατάλογος
εσωτερικές μεταφορές – μεταφορές - οδικές
μεταφορές - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 2002/3/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης
Φεβρουαρίου 2002, σχετικά με το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 067 της 09/03/2002 σ. 0014 – 0030
09/03/2002
Έναρξη ισχύος
09/09/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
92/72/ΕΚ από 9/9/03
Καταργεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - δημόσια υγεία - έλεγχος
Θεματικός κατάλογος
της ρύπανσης - κοινοτική πολιτική - όζον περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος
2001
Οδηγία 2001/116/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2001, για προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των
μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 018 της 21/01/2002 σ. 0001 – 0115
10/02/2002
Έναρξη ισχύος
30/06/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 32353/1475/02, (909/Β/17-7-02): Συμμόρφωση
Εναρμόνιση
προς διατάξεις της Οδηγίας 2001/116/ΕΚ, για
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο Οδηγίας
70/156/ΕΟΚ, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου
των μηχανοκίνητων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους.
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Υ.Α 62396/2988/02, (1524/Β/5-12-02): Συμπλήρωση
της υ.α 32353/1475/02 περί συμμόρφωσης προς τις
διατάξεις της οδηγίας 2001/116/ΕΚ, για προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ, περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.
70/156/ΕΟΚ
μεταφορές - όχημα με κινητήρα - σήμα ποιότητας σήμανση πιστότητας ΕΚ - τεχνικά εμπόδια - τεχνικό
πρότυπο

Οδηγία 2001/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Δεκεμβρίου 2001, που τροποποιεί την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου για την
επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή
διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για
την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης
και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 019 της 22/01/2002 σ. 0017 – 0031
22/01/2002
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 22/07/2003
Π.Δ 346/03, (314/Α/31-12-03): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
88/97, (90/Α), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση
του από τα π.δ 16/99 (9/Α) και 233/01 (175/Α),
σύμφωνα με την οδηγία 2001/106/ΕΚ, αναφορικά με τον
έλεγχο των υπο ξένη σημαία πλοίων από τις Αρμόδιες
Αρχές της Χώρας μας, στα πλαίσια του μνημονίου
συνεννόησης που υπεγράφη στο Παρίσι την 26-1-82.
95/21/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - διεθνές πρότυπο - θαλάσσια
Θεματικός κατάλογος
μεταφορά - λιμενικές εγκαταστάσεις - μεταφορές πρόληψη της ρύπανσης - συνθήκες εργασίας
Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Δεκεμβρίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου
σχετικά μ κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και
εξέτασης πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών (Κείμενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 019 της 22/01/2002 σ. 0009 – 0016
22/01/2002
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 22/07/2003
Π.Δ 345/03, (314/Α/31-12-03): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
32/97, (35/Α), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση
του από τα π.δ 90/98 (82/Α) και 330/01, (219/Α), σε
συμμόρφωση με την οδηγία 2001/105/ΕΚ.
94/57/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - διεθνές πρότυπο Θεματικός κατάλογος
ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών θαλάσσια μεταφορά - ΙΜΟ - μεταφορές - περιβάλλον –
πλοίο - τεχνικός έλεγχος
Οδηγία 2001/103/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για την
τροποποίηση του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
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με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ώστε να καταχωρηθεί το
2,4 διχλωροφενοξυ-οξικό οξύ (2,4-D) ως δραστική ουσία (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 313 της 30/11/2001 σ. 0037 - 0039
01/10/2002
Έναρξη ισχύος
01/04/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 97016/03, (357/Β/27-3-03): Καταχώρηση της
Εναρμόνιση
δραστικής ουσίας 2,4-D στο παράρτημα Ι του π.δ
115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει
συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 2001/103/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εμπορία - κανόνας εμπορίας - φυτοϋγειονομικά
Θεματικός κατάλογος
προϊόντα
Οδηγία 2001/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης
Δεκεμβρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τα μέτρα που πρέπει
να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρος από τις εκπομπές των οχημάτων με
κινητήρα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 016 της 18/01/2002 σ. 0032 – 0034
21/01/2002
Έναρξη ισχύος
20/10/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 8407/395/02, (1368/Β/24-10-02): Συμμόρφωση
Εναρμόνιση
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/100/ΕΚ για την
τροποποίηση της Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ σχετικά με
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης
του αέρα από τις εκπομπές των μηχανοκίνητων
οχημάτων.
70/220/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - όχημα με κινητήρα Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - πρόληψη της ρύπανσης - προστασία
του περιβάλλοντος - τεχνικά εμπόδια - τεχνικό
πρότυπο
Οδηγία 2001/99/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2001, για την τροποποίηση
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ώστε να καταχωρηθεί η glyphosate και
η thifensulfuron-methyl ως δραστική ουσία.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 304 της 21/11/2001 σ. 0014 – 0016
01/07/2002
Έναρξη ισχύος
01/01/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 102693/02, (1010/Β/2-8-02): Καταχώρηση των
Εναρμόνιση
δραστικών ουσιών glyphosate και η thifensulfuronmethyl στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση,
διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414
του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/99/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
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Οδηγία 2001/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης
Δεκεμβρίου 2001, σχετικά με τον καθορισμό εναρμονισμένων απαιτήσεων και
διαδικασιών για την ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των φορτηγών πλοίων
μεταφοράς φορτίου χύδην (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 013 της 16/01/2002 σ. 0009 – 0020
05/02/2002
Έναρξη ισχύος
04/08/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 66/04, (56/Α/25-2-04): Καθορισμός,
Εναρμόνιση
εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών για την
ασφαλή φόρτωση και εκφόρτωση των Φ/Γ πλοίων
μεταφοράς χύδην φορτίων, σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 2001/96/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2002/84/ΕΚ.
02/84/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - διεθνές
Θεματικός κατάλογος
πρότυπο - θαλάσσια μεταφορά - μεταφορές μεταφορά εμπορευμάτων - πλοίο - φόρτωση
Οδηγία 2001/92/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Οκτωβρίου 2001, για προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους
υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλικά υαλοπινάκων για μηχανοκίνητα οχήματα και τα
ρυμουλκούμενά τους και της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί εγκρίσεως
των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 291 της 08/11/2001 σ. 0024 – 0047
28/11/2001
Έναρξη ισχύος
30/06/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 8406/394/02, (910/Β/17-7-02): Συμμόρφωση
Εναρμόνιση
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/92/ΕΚ, για
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας
92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τους
υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλικά υαλοπινάκων για
μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα τους,
και της οδηγίας 70/156 ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
εγκρίσεως των μηχανοκινήτων οχημάτων και των
ρυμουλκουμένων τους.
70/156/ΕΟΚ
Τροποποιεί
92/22/ΕΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού – μεταφορές Θεματικός κατάλογος
όχημα με κινητήρα - τεχνικά εμπόδια - τεχνολογική
αλλαγή - συστήματα ασφαλείας - ύαλος
Οδηγία 2001/91/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Οκτωβρίου 2001, για όγδοη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 79/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά
και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (εξαχλωροαιθάνιο).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 286 της 30/10/2001 σ. 0027 – 0028
19/11/2001
Έναρξη ισχύος
30/12/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 516/02, (446/B/14-4-03) Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
445/83, (166/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε
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Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος

εναρμόνιση με την οδηγία 2001/91/ΕΚ «για την όγδοη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος
Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ για την προσέγγιση των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων
(εξαχλωροαιθάνιο).
76/769/ΕΟΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια
στην εργασία - εμπορία - επικίνδυνη ουσία - κίνδυνος
για την υγεία - περιβάλλον- πρότυπο ασφάλειας τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 2001/90/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Οκτωβρίου 2001, για έβδομη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά
και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών κα παρασκευασμάτων (κρεόζωτο).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 283 της 27/10/2001 σ. 0041 – 0043
27/10/2001
Έναρξη ισχύος
30/12/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 491/02, (446/Β/14-4-03) Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
445/83, (166/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
σε εναρμόνιση με την οδηγία 2001/90/ΕΚ «για την
έβδομη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του
παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά
και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασμάτων (κρεόζωτο).
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού – επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία - επισήμανση - κανόνας εμπορίας περιβάλλον - συσκευασία - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 2001/87/ΕΚ της Επιτροπής, της 12ης Οκτωβρίου 2001, για τροποποίηση
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ώστε να καταχωρηθούν το acibenzolars-methyl, cyclanilide, ferric phosphate, pymetrozine και pyraflufen-ethyl ως δραστικές
ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 276 της 19/10/2001 σ. 0017 – 0020
01/11/2001
Έναρξη ισχύος
31/03/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 89619/02, (217/Β/22-2-02): Καταχώρηση των
Εναρμόνιση
δραστικών ουσιών acibenzolar-s-methyl, cyclanilide,
ferric phosphate, pymetrozine και pyrafluten-ethyl στο
παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/87/ΕΚ.
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Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος
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91/414/ΕΟΚ
εμπορία - ευρωπαϊκό πρότυπο - φυτοϋγειονομικά
προϊόντα

Οδηγία 2001/86/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, για τη συμπλήρωση
του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 294 της 10/11/2001 σ. 0022 – 0032
10/11/2001
Έναρξη ισχύος
08/10/2004
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
διαβούλευση με τους εργαζομένους - εργατικό δίκαιο
Θεματικός κατάλογος
κοινωνικές διατάξεις - συμμετοχή των εργαζομένων
Οδηγία 2001/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 2001, σχετικά με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών για ορισμένους
ατμοσφαιρικούς ρύπους
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 309 της 27/11/2001 σ. 0022 – 0030
27/11/2001
Έναρξη ισχύος
26/11/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
ατμοσφαιρική ρύπανση - δημόσια υγεία - έλεγχος της
Θεματικός κατάλογος
ρύπανσης – ευτροφισμός – περιβάλλον περιβαλλοντικό πρότυπο - προστασία του
περιβάλλοντος
Οδηγία 2001/80/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης
Οκτωβρίου 2001, για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων
ρύπων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 309 της 27/11/2001 σ. 0001 – 0021
27/11/2001
Έναρξη ισχύος
26/11/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
88/609/ΕΟΚ από 27/11/02, (με την επιφύλαξη της
Καταργεί
παραγράφου 2 ή των υποχρεώσεων των κρατών
μελών σχετικά με τα χρονικά όρια για τη μεταφορά και
την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας)
Τροποποιήθηκε από
301L0080R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 319 της 23/11/2002 σ.
0030 – 0030
ατμοσφαιρική
ρύπανση - βιομηχανική ρύπανση Θεματικός κατάλογος
δημόσια υγεία - έλεγχος της ρύπανσης – καυσαέριο περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος
Οδηγία 2001/63/ΕΚ της Επιτροπής, της 17ης Αυγούστου 2001, για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα
ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων
από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά
μηχανήματα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 227 της 23/08/2001 σ. 0041 – 0043
12/09/2001
Έναρξη ισχύος
30/06/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 13ε/4056/03, (592/Β/14-5-03): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
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Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος

κ.υ.α Δ13ε/9321/88 «μέτρα κατά της εκπομπής αερίων
και σωματιδιακών ρύπων, προερχομένων από
κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε
μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 2001/63/ΕΚ.
97/68/ΕΚ
ατμοσφαιρικοί ρύποι - γεωργικό όχημα καταπολέμηση της ρύπανσης - όχημα με κινητήρα περιβάλλον - προστασία της υγείας - τεχνικά εμπόδια
- τεχνικός κανονισμός

Οδηγία 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Αυγούστου 2001, περί προσαρμογής
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και
επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 226 της 22/08/2001 σ. 0005 – 0006
11/09/2001
Έναρξη ισχύος
30/07/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 108114/03, (1121/Β/8-8-03): Διαδικασία και
Εναρμόνιση
προϋποθέσεις εφαρμογής της κ.υ.α 265/02
ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση σε εναρμόνιση
προς την οδηγία 1999/45/ΕΚ και την οδηγίας
2001/60/ΕΚ στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και
βιοκτόνα.
Υ.Α 265/02, (1214/Β/19-9-02): Ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων
παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία
1999/45/ΕΚ και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ.
99/45/ΕΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία – επισήμανση – περιβάλλον –
Θεματικός κατάλογος
συσκευασία – ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 2001/59/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2001 σχετικά με την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά, της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση
των επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 225 της 21/08/2001 σ. 0001 – 0333
24/08/2001
Έναρξη ισχύος
30/07/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 41/02, (755/Β/19-6-02): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
απόφασης ΑΧΣ 378/94, (708/Β/20-9-94) σε
εναρμόνιση προς την Οδηγία 2001/59/ΕΚ «σχετικά με
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή
όγδοη φορά της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - περιβάλλον –
Θεματικός κατάλογος
συσκευασία – ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
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Οδηγία 2001/58/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Ιουλίου 2001, για δεύτερη
τροποποίηση της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ για τον προσδιορισμό και καθορισμό των
λεπτομερών κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα
επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με τις επικίνδυνες
ουσίες κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
(δελτία δεδομένων ασφαλείας)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 212 της 07/08/2001 σ. 0024 – 0033
27/08/2001
Έναρξη ισχύος
30/07/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 195/02, (907/Β/17-7-02): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
απόφασης ΑΧΣ 508/1991 (886/Β) σε εναρμόνιση με
Οδηγία 2001/58 για δεύτερη τροποποίηση Οδηγίας
91/155 «περί προσδιορισμού και καθορισμού
λεπτομερών κανόνων για σύστημα ειδικής
πληροφόρησης για επικίνδυνα παρασκευάσματα και
επικίνδυνες ουσίες.
91/155/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια του προϊόντος - επικίνδυνη ουσία Θεματικός κατάλογος
επισήμανση – συσκευασία – ταξινόμηση - τεχνικά
εμπόδια - χημικό προϊόν
Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Ιουλίου 2001, για την τροποποίηση της
οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 204 της 28/07/2001 σ. 0001 – 0028
17/08/2001
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 17/02/2002
Π.Δ 137/02, (112/Α/24-5-02): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
347/98 «εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την
Οδηγία 96/98/ΕΚ» (Α/231), όπως ισχύει μετά την
τροποποίησή του με το π.δ 158/99 (Α/156), σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ.
96/98/ΕΟΚ
Τροποποιεί
02/75/ΕΚ
Καταργήθηκε εμμέσως
θαλάσσια ασφάλεια - θαλάσσια μεταφορά - ΙΜΟ Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - περιβάλλον - πρόληψη της ρύπανσης –
πρότυπο - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 2001/49/ΕΚ της Επιτροπής, της 28ης Ιουνίου 2001, για την τροποποίηση
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ώστε να καταχωρηθεί η DPX ΚΕ 459
(flupyrsulfuron methyl) ως δραστική ουσία.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 176 της 29/06/2001 σ. 0061 – 0063
01/07/2001
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/2001
Υ.Α 87348/02, (143/Β/12-2-02): Καταχώρηση της
Εναρμόνιση
δραστικής ουσίας KBR 2738 (fenhexamid) στο
παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, όπως έχει
συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 2001/28/ΕΚ.
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Θεματικός κατάλογος

91/414/ΕΟΚ
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα

Οδηγία 2001/47/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2001, για την τροποποίηση
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ώστε να καταχωρηθεί η Paecilomyces
fumosoroseus (Apopka strain 97, PFR 97 ή CG 170, ATCC20874) ως δραστική
ουσία
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 175 της 28/06/2001 σ. 0021 – 0023
01/07/2001
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/2001
Υ.Α 88301/02, (143/Β/12-2-02): Καταχώρηση της
Εναρμόνιση
δραστικής ουσίας Paecilomyces fumosoroseus (Apoka
strain 97, PFR 97 ή CG 170, ATCC20874) στο
παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως έχει
συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 2001/47/ΕΚ .
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εμπορία - κανόνας εμπορίας - φυτοϋγειονομικά
Θεματικός κατάλογος
προϊόντα
Οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 195 της 19/07/2001 σ. 0046 – 0049
19/07/2001
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 19/07/2004
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
89/655/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού – ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - εργατικό ατύχημα - κοινωνικές διατάξεις πρόληψη των ατυχημάτων - προστασία της υγείας πρότυπο ασφάλειας - υγεία κατά την εργασία
Οδηγία 2001/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Ιουνίου 2001, σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων
σχεδίων και προγραμμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 197 της 21/07/2001 σ. 0030 – 0037
21/07/2001
Έναρξη ισχύος
20/07/2004
Προθεσμία εναρμόνιση
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
αξιολόγηση σχεδίου - κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική
Θεματικός κατάλογος
- κοινοτικό πρόγραμμα - περιβάλλον
Οδηγία 2001/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης
Ιουνίου 2001, για 21η τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου για
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών
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επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, όσον αφορά τις ουσίες που έχουν
ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 194 της 18/07/2001 σ. 0036 – 0037
18/07/2001
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 18/07/2002
Υ.Α 201/02, (907/Β/17-7-02): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
445/83 (166/Α), σε εναρμόνιση προς την Οδηγία
2001/41/ΕΚ «σχετικά με την εικοστή πρώτη
τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν
περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της
χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασμάτων, όσον αφορά τις ουσίες που έχουν
ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές
στην αναπαραγωγή.
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - δημόσια υγεία
Θεματικός κατάλογος
- επικίνδυνη ουσία - καρκινογόνος ουσία - περιβάλλον περιορισμός εμπορίας -τεχνικά εμπόδια - τοξική ουσία
Οδηγία 2001/36/ΕΚ της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2001, για την τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην αγορά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 164 της 20/06/2001 σ. 0001 – 0038
10/07/2001
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/05/2002
Υ.Α 89648/02, (241/Β/28-2-02): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 115/97 «έγκριση,
διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία
2001/36/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
κανόνας εμπορίας - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2001/28/ΕΚ της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2001, για την τροποποίηση
του παραρτήματος I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά ώστε να καταχωρηθεί η KBR 2738
(fenhexamid) ως δραστική ουσία
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 113 της 24/04/2001 σ. 0005 – 0007
01/06/2001
Έναρξη ισχύος
01/08/2001
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 87348/02, (143/Β/12-2-02): Καταχώρηση της
Εναρμόνιση
δραστικής ουσίας KBR 2738 (fenhexamid) στο
παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ,
όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 2001/28/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
κανόνας εμπορίας - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
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Οδηγία 2001/27/ΕΚ της Επιτροπής, της 10ης Απριλίου 2001, για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/77/EΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες
ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των
εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 107 της 18/04/2001 σ. 0010 – 0023
21/04/2001
Έναρξη ισχύος
30/09/2001
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 78106/3443/01, (118/Β/1-2-02): Τροποποίηση
Εναρμόνιση
της 81160/861/91 «εκπομπές αερίων και
σωματιδιακών ρύπων».
88/77/ΕΟΚ
Τροποποιεί
301L0027R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 266 της 06/10/2001 σ.
0015 – 0015
ατμοσφαιρική ρύπανση - έγγραφα του οχήματος Θεματικός κατάλογος
καυσαέριο - όχημα με κινητήρα – περιβάλλον ρύπανση από τα αυτοκίνητα - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 2001/26/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 7ης
Μαΐου 2001, για την τροποποίηση της οδηγίας 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με
την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών
επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 168 της 23/06/2001 σ. 0023 – 0024
23/06/2001
Έναρξη ισχύος
23/12/2001
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 56965/6498/01, (1715/Β/21-12-01):
Εναρμόνιση
Τροποποίηση του π.δ 256/99, (209/Α)
«προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ «σχετικά με την
καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του
ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων
εμπορευμάτων».
95/50/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - ενδοκοινοτικές
Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων- οδικές μεταφορές
Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης
Απριλίου 2001, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 136 της 18/05/2001 σ. 0017 – 0041
07/06/2001
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
94/58/ΕΟΚ
Καταργεί
02/84/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
03/103/ΕΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια
Θεματικός κατάλογος
των μεταφορών - επαγγελματική κατάρτιση –
μεταφορές - περιβάλλον - προσωπικό πληρώματος
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Οδηγία 2001/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 5ης Μαρτίου 2001, για την τροποποίηση του
παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, ώστε να καταχωρηθούν τα amitrole,
diquat, pyridate και thiabendazole ως δραστικές ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 069 της 10/03/2001 σ. 0017 – 0021
01/01/2002
Έναρξη ισχύος
01/07/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 92433/02 (416/Β/5-4-02): Καταχώρηση των
Εναρμόνιση
δραστικών ουσιών amitrole, diquat, pyridate και
thiabendazole στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97
«έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει
συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 2001/21/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2001/11/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2001, για την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/96/ΕΚ του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον τεχνικό έλεγχο των
μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους - Λειτουργική δοκιμή της
διάταξης περιορισμού της ταχύτητας των επαγγελματικών οχημάτων (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 048 της 17/02/2001 σ. 0020 – 0021
09/03/2001
Έναρξη ισχύος
09/03/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 56965/6498/01, (1715/Β/21-12-01): Τροποποίηση
Εναρμόνιση
του π.δ 256/99, (209/Α) «προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ
«σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον
τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών
επικίνδυνων εμπορευμάτων».
96/96/EK
Τροποποιεί
μεταφορές - όχημα με κινητήρα - συστήματα
Θεματικός κατάλογος
ασφαλείας - τεχνικός έλεγχος
Οδηγία 2001/7/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2001, για την τρίτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την οδική
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 030 της 01/02/2001 σ. 0043 – 0043
21/02/2001
Έναρξη ισχύος
31/12/2001 για τα επικίνδυνα εμπορεύματα κλάσης 7
Προθεσμία εναρμόνισης
31/12/2002 για τα επικίνδυνα εμπορεύματα των
λοιπών κλάσεων
Υ.Α οικ. 47368/2522/04, (1303/Β/25-8-04):
Εναρμόνιση
Τροποποίηση του π.δ 104/99 (113/Α) σε
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας
2001/7/ΕΚ της Επιτροπής για την τρίτη προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του
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Τροποποιεί
Θεματική κατηγορία

Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την οδική
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.
94/55/ΕΚ
ασφάλεια των μεταφορών – μεταφορές - μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων - οδικές μεταφορές περιβάλλον –· προστασία της υγείας - πρότυπο
ασφάλειας - συμφωνία ADR

Οδηγία 2001/6/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιανουαρίου 2001, για την τρίτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη σιδηροδρομική
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 030 της 01/02/2001 σ. 0042 – 0042
21/02/2001
Έναρξη ισχύος
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Προθεσμία εναρμόνισης
31/12/2001 για τα επικίνδυνα εμπορεύματα κλάσης 7
Εναρμόνιση
31/12/2002 για τα επικίνδυνα εμπορεύματα των
λοιπών κλάσεων
96/49/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - διεθνείς μεταφορές Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πρότυπο ασφάλειας – σιδηροδρομικές μεταφορές
Οδηγία 2001/2/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Ιανουαρίου 2001, για προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερτό
εξοπλισμό υπό πίεση (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 005 της 10/01/2001 σ. 0004 – 0005
17/01/2001
Έναρξη ισχύος
01/07/2001
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
ασφάλεια των μεταφορών - εξοπλισμός υπό πίεση Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πρότυπο ασφάλειας - σήμανση πιστότητας ΕΚ τεχνικός έλεγχος
Οδηγία 2001/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Ιανουαρίου 2001, για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές
των μηχανοκίνητων οχημάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 035 της 06/02/2001 σ. 0034 – 0035
06/02/2001
Έναρξη ισχύος
06/02/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 10689/523/02, (408/Β/4-4-02): Συμμόρφωση
Εναρμόνιση
προς διατάξεις Οδηγίας 2001/1/ΕΚ για την
τροποποίηση της Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για τα μέτρα
που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα
από τις εκπομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων.
70/220/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - έλεγχος της ρύπανσης Θεματικός κατάλογος
εξοπλισμός αυτοκινήτου – καυσαέριο - καταπολέμηση
της ρύπανσης - όχημα με κινητήρα - περιβάλλον -
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Οδηγία 2000/80/ΕΚ της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2000, περί τροποποιήσεως
του παραρτήματος Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση
φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά, ώστε να ενοποιηθεί το παράρτημα
αυτό και να καταχωρηθεί μια ακόμη δραστική ουσία. (lambda-cyhalothrine)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 309 της 09/12/2000 σ. 0014 – 0023
29/12/2000
Έναρξη ισχύος
02/07/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
00/68/ΕΚ
Καταργεί
00/67/ΕΚ
00/66/ΕΚ
00/50/ΕΚ
00/49/ΕΚ
00/10/ΕΚ
99/80/ΕΚ
99/73/ΕΚ
99/01/ΕΚ
98/47/ΕΚ
97/73/ΕΚ
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2000/79/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για την εκτέλεση της
ευρωπαϊκής συμφωνίας για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάμενου
προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας που συνήφθη από την Ένωση Ευρωπαϊκών
Αεροπορικών Εταιρειών (ΑΕΑ), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Εργαζομένων στις
Μεταφορές (ETF), την Ευρωπαϊκή Ένωση Προσωπικού Θαλάμων Διακυβέρνησης
Αεροσκαφών (ΕCΑ), την Ευρωπαϊκή Ένωση Αερομεταφορέων των Περιφερειών της
Ευρώπης (ERA) και τη Διεθνή Ένωση για τις Ναυλωμένες Πτήσεις (IACA) (Κείμενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 302 της 01/12/2000 σ. 0057 – 0060
01/12/2000
Έναρξη ισχύος
01/12/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
διάρκεια της εργασίας - ελεύθερη κυκλοφορία των
Θεματικός κατάλογος
εργαζομένων - εξωτερικές σχέσεις - επαγγελματικός
σύνδεσμος - κοινωνικές διατάξεις - μεταφορές μεταφορέας - οργάνωση της εργασίας - συνδικάτο
Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση
γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 303 της 02/12/2000 σ. 0016 – 0022
02/12/2000
Έναρξη ισχύος
02/12/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
αγώνας κατά των διακρίσεων - ελεύθερη
Θεματικός κατάλογος
κυκλοφορία των εργαζομένων - ίση μεταχείριση κοινωνικές διατάξεις - κοινωνική πολιτική - πολιτική
απασχόλησης
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Οδηγία 2000/76/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης
Δεκεμβρίου 2000, για την αποτέφρωση των αποβλήτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 332 της 28/12/2000 σ. 0091 – 0111
28/12/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
75/439/ΕΟΚ
Τροποποιεί
89/369/ΕΟΚ από 28/12/2005
Καταργεί
89/429/ΕΟΚ από 28/12/2005
94/67/ΕΚ από 28/12/2005
300L0076R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 145 της 31/05/2001 σ.
0052 – 0052
διαχείριση των αποβλήτων - καύση των αποβλήτων
Θεματικός κατάλογος
- περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος
Οδηγία 2000/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Νοεμβρίου 2000, για οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του άνθρακα στον αέρα
του περιβάλλοντος
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 313 της 13/12/2000 σ. 0012 – 0021
13/12/2000
Έναρξη ισχύος
13/12/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
ατμόσφαιρα - ατμοσφαιρικοί ρύποι - έλεγχος της
Θεματικός κατάλογος
ρύπανσης - οξείδιο - περιβάλλον - προστασία της
υγείας - προστασία του περιβάλλοντος υδρογονάνθρακες
Οδηγία 2000/68/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με την
καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (bentazone) στο παράρτημα Ι της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στην αγορά
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 276 της 28/10/2000 σ. 0041 – 0043
01/08/2001
Έναρξη ισχύος
31/01/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 85536/01, (141/B/13-2-01): Καταχώρηση μιας
Εναρμόνιση
δραστικής ουσίας (bentazone) στο παράρτημα Ι
του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του
Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/68/ΕΚ.
91/414/ΕΚ
Τροποποιεί
00/80/ΕΚ
Καταργήθηκε από
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2000/67/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με την
καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (esfenvalιrate) στο παράρτημα Ι της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στην αγορά
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 276 της 28/10/2000 σ. 0038 - 0040
01/08/2001
Έναρξη ισχύος
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Εναρμόνιση

Τροποποιεί
Καταργήθηκε από
Θεματικός κατάλογος
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31/01/2002
Υ.Α 85538/01, (141/B/13-2-01): Καταχώρηση μιας
δραστικής ουσίας (esfenvalιrate) στο παράρτημα Ι
του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του
Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/67/ΕΚ.
91/414/ΕΚ
00/80/ΕΚ
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα

Οδηγία 2000/66/ΕΚ της Επιτροπής, της 23ης Οκτωβρίου 2000, σχετικά με την
καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (triasulfuron) στο παράρτημα Ι της οδηγίας
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων
στην αγορά
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 276 της 28/10/2000 σ. 0035 - 0037
01/08/2001
Έναρξη ισχύος
31/01/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 85535/01, (141/B/13-2-01): Καταχώρηση μιας
Εναρμόνιση
δραστικής ουσίας (triasulfuron) στο παράρτημα Ι του
π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του
Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/66/ΕΚ.
91/414/ΕΚ
Τροποποιεί
00/80/ΕΚ
Καταργήθηκε από
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2000/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης
Οκτωβρίου 2000, που τροποποιεί την οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 279 της 01/11/2000 σ. 0044 – 0045
01/11/2000
Έναρξη ισχύο
01/05/2001
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α Φ4.2/73358/5309/02, (240/Β/28-2-02):
Εναρμόνιση
Τροποποίηση της κοινής απόφασης με αριθ.
Φ4.2/18960/1446/01, για την εναρμόνιση του
Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία 2000/62/ΕΚ.
96/49/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - ενδοκοινοτικές
Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων - οργάνωση των μεταφορών σιδηροδρομικές μεταφορές
Οδηγία 2000/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 10ης
Οκτωβρίου 2000, που τροποποιεί την οδηγία 94/55/ΕΚ για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 279 της 01/11/2000 σ. 0040 – 0043
01/11/2000
Έναρξη ισχύος
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Προθεσμία εναρμόνισης
Εναρμόνιση

Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος

01/05/2001
Υ.Α 73368/3230/2000/01, (549/Β/2-5-02):
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις
διατάξεις της οδηγίας 2000/61/ΕΚ που τροποποιεί
την οδηγία 94/55/ΕΚ όπως ισχύει για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων.
94/55/ΕΚ
ασφάλεια των μεταφορών - ενδοκοινοτικές
μεταφορές - μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων - οδικές μεταφορές - οργάνωση των
μεταφορών - περιβάλλον · προστασία της υγείας

Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της
πολιτικής των υδάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 327 της 22/12/2000 σ. 0001 – 0073
22/12/2000
Έναρξη ισχύος
22/12/2003
Προθεσμία εναρμόνισης
Ν. 3199/03, (280/Α/9-12-03): Προστασία και
Εναρμόνιση
διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2000/60/ΕΚ.
75/440/ΕΟΚ
Τροποποιεί
76/464/ΕΟΚ
77/795/ΕΟΚ
78/659/ΕΟΚ
79/869/ΕΟΚ
79/923/ΕΟΚ
80/68/ΕΟΚ
επιφανειακά ύδατα - εσωτερική υδάτινη οδός Θεματικός κατάλογος
καταπολέμηση της ρύπανσης - περιβάλλον προστασία του περιβάλλοντος - υπόγεια ύδατα χωρικά ύδατα
Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων
πλοίου και καταλοίπων φορτίου - Δηλώση της Επιτροπής
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 332 της 28/12/2000 σ. 0081 – 0090
28/12/2000
Έναρξη ισχύος
28/12/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 3418/07/02, (712/Β/11-6-02): Μέτρα και όροι για
Εναρμόνιση
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων
πλοίων και καταλοίπων φορτίου.
02/84/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
διάθεση αποβλήτων - διαχείριση των αποβλήτων Θεματικός κατάλογος
λιμενικές εγκαταστάσεις - μεταφορές - περιβάλλον πλοίο - ρύπανση από τα πλοία
Οδηγία 2000/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Σεπτεμβρίου 2000, για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που
διατρέχουν λόγω έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη
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ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 262 της 17/10/2000 σ. 0021 – 0045
06/11/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 186/95, (87/Α/30-5-95): Προστασία των
Εναρμόνιση
εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω
της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 90/679/ΕΟΚ
και 93/88/ΕΟΚ.
Π.Δ 174/97, (150/Α/15-7-97): Τροποποίηση του π.δ
186/1995 «προστασία των εργαζομένων από
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και
93/88/ΕΟΚ σε συμμόρφωση με την Οδηγία 95/30/ΕΚ.
Π.Δ 15/99, (9/Α/2-2-99): Τροποποίηση του π.δ 186/95
«προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ (97/Α)» όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ 174/97(150/Α), σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ.
90/679/ΕΟΚ από 5/11/00
Καταργεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια
Θεματικός κατάλογος
στην εργασία - βιοτεχνολογία – εργοδότης - εφαρμογή
του κοινοτικού δικαίου - κίνδυνος για την υγεία κοινωνικές διατάξεις - προστασία της υγείας -·υγεία
κατά την εργασία
Οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης
Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους - Δηλώσεις της
Επιτροπής
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 269 της 21/10/2000 σ. 0034 – 0043
21/10/2000
Έναρξη ισχύος
01/07/2002; εφαρμογή άρθρου 5 § 4 για τα οχήματα
που διατίθενται στην αγορά από την ημερομηνία αυτή
01/01/2007 εφαρμογή άρθρου 5 § 4 για τα οχήματα που
διατίθενται στην αγορά πριν από την αναφερόμενη στην
πρώτη περίπτωση ημερομηνία
Προθεσμία εναρμόνισης 21/04/2002
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
ανακύκλωση αποβλήτων - απόβλητα - διαχείριση των
Θεματικός κατάλογος
αποβλήτων - ευρωπαϊκό πρότυπο - περιβάλλον προστασία του περιβάλλοντος - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 2000/50/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2000, για την καταχώρηση
μιας δραστικής ουσίας (άλας προεξαδιόνης με ασβέστιο) στο παράρτημα Ι της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην αγορά
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 198 της 04/08/2000 σ. 0039 - 0040
01/10/2000
Έναρξη ισχύος
01/01/2001
Προθεσμία εναρμόνισης
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Εναρμόνιση

Τροποποιεί
Καταργήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

Υ.Α 85534/01, (141/B/13-2-01): Καταχώρηση μιας
δραστικής ουσίας (prohexadione calcium) στο
παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414, όπως έχει
συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 2000/50/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
00/80/ΕΚ
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα

Οδηγία 2000/49/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Ιουλίου 2000, σχετικά με την
καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (metsulfuron-methyl) στο παράρτημα Ι της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών
προϊόντων στην αγορά
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 197 της 03/08/2000 σ. 0032 – 0034
01/07/2001
Έναρξη ισχύος
31/12/2001
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 85537/01, (141/B/13-2-01): Καταχώρηση μιας
Εναρμόνιση
δραστικής ουσίας (metsulfuron-methyl) στο
παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του
Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/49/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
00/80/ΕΚ
Καταργήθηκε από
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της
αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους
καταγωγής
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 180 της 19/07/2000 σ. 0022 – 0026
19/07/2000
Έναρξη ισχύος
19/07/2005
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
αγώνας κατά των διακρίσεων - ανθρώπινα
Θεματικός κατάλογος
δικαιώματα - θεσμικές διατάξεις - ίση μεταχείριση κοινωνική πολιτική - πολιτική απασχόλησης φυλετικές διακρίσεις
Οδηγία 2000/39/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Ιουνίου 2000, για θέσπιση πρώτου
καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών επαγγελματικής έκθεσης κατ' εφαρμογή της
οδηγίας 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 142 της 16/06/2000 σ. 0047 – 0050
29/12/2000
Έναρξη ισχύος
02/07/2002
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 338/01, (227/Α/9-10-01): Προστασίας της υγείας
Εναρμόνιση
και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία
από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς
παράγοντες.
96/94/ΕΚ
Τροποποιεί
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ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια
στην εργασία - κοινωνικές διατάξεις - πρότυπο
ασφάλειας - υγεία κατά την εργασία - χημικό προϊόν

Οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Ιουνίου 2000, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά
με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας ώστε να καλυφθούν οι
τομείς και οι δραστηριότητες που εξαιρούνται από την εν λόγω οδηγία
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 195 της 01/08/2000 σ. 0041 – 0045
01/08/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/08/2003
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
93/104/ΕΚ
Τροποποιεί
διάρκεια της εργασίας - επαγγελματικός σύνδεσμος Θεματικός κατάλογος
κοινωνικές διατάξεις - μεταφορέας - οργάνωση της
εργασίας - συνδικάτο
Οδηγία 2000/33/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2000, σχετικά με την
προσαρμογή, για εικοστή έβδομη φορά, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση
των επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 136 της 08/06/2000 σ. 0090 – 0107
11/06/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/10/2001
Υ.Α 388/01, (170/Β/18-2-02): Εναρμόνιση της Εθνικής
Εναρμόνιση
Νομοθεσίας προς τις οδηγίες 2000/21/Ε.Κ, 2000/32/Ε.Κ
& 2000/33/Ε.Κ. (τροποποίηση της Α.Χ.Σ 378/94 (705/Β).
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια - τοξικολογία - χημικό
Θεματικός κατάλογος
προϊόν
Οδηγία 2000/32/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Μαΐου 2000, σχετικά με την
προσαρμογή, για εικοστή έκτη φορά, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ
του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των
επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 136 της 08/06/2000 σ. 0001 – 0089
11/06/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/06/2001
Υ.Α 388/01, (170/Β/18-2-02): Εναρμόνιση της Εθνικής
Εναρμόνιση
Νομοθεσίας προς τις οδηγίες 2000/21/ΕΚ, 2000/32/ΕΚ
& 2000/33/ΕΚ (τροποποίηση της ΑΧΣ 378/94 (705/Β).
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση – περιβάλλον –
Θεματικός κατάλογος
συσκευασία – ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 2000/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης
Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής
χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 203 της 10/08/2000 σ. 0001 – 0008
10/08/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 09/08/2002
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Εναρμόνιση

Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

Υ.Α Φ2 55009/4626/02, (1028/Β/7-8-02): Προσαρμογή
ελληνικής νομοθεσίας προς διατάξεις Οδηγίας 2000/30
για οδικό τεχνικό έλεγχο οχημάτων επαγγελματικής
χρήσης που κυκλοφορούν στην κοινότητα.
03/26/ΕΚ
ενδοκοινοτικές μεταφορές - μεταφορές·- οδικές
μεταφορές - περιβάλλον - συγκοινωνιακές διατάξεις τεχνικός έλεγχος

Οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας
Μαΐου 2000, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών
ρυπογόνων αερίων και σωματιδίων από κινητήρες προοριζόμενους για την πρόωση
γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, και για την τροποποίηση της οδηγίας
74/150/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 173 της 12/07/2000 σ. 0001 – 0034
12/07/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 28/09/2000
Υ.Α 11627/01, (715/Β/8-6-01): Προϋποθέσεις έγκρισης
Εναρμόνιση
τύπου και κυκλοφορίας διαξονικών γεωργικών και
δασικών ελκυστήρων κατά Ε.Ε σε συμμόρφωση με την
Οδηγία 2000/25/ΕΚ.
74/150/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - καταπολέμηση της ρύπανσης Θεματικός κατάλογος
όχημα με κινητήρα - περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια τεχνικός κανονισμός
Οδηγία 2000/21/ΕΚ της Επιτροπής, της 25ης Απριλίου 2000, σχετικά με τον
κατάλογο των κοινοτικών πράξεων που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1
πέμπτη περίπτωση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 103 της 28/04/2000 σ. 0070 - 0071
18/05/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/04/2001
Υ.Α 388/01, (170/Β/18-2-02): Εναρμόνιση της Εθνικής
Εναρμόνιση
Νομοθεσίας προς τις οδηγίες 2000/21/Ε.Κ, 2000/32/Ε.Κ,
2000/33/Ε.Κ. (τροποποίηση της Α.Χ.Σ 378/94 (705/Β).
93/90/ΕΚ
Καταργεί
εμπορία - επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - τεχνικά
Θεματικός κατάλογος
εμπόδια
Οδηγία 2000/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης
Απριλίου 2000, για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των
υποψήφιων συμβούλων ασφαλείας για την οδική, τη σιδηροδρομική και την πλωτή
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 118 της 19/05/2000 σ. 0041 – 0043
19/05/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 19/05/2000
Υ.Α 64834/5491/00, (1350/Β/7-11-00): Προσαρμογή της
Εναρμόνιση
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
96/86/ΕΚ «σχετικά με το διορισμό και την επαγγελματική
κατάρτιση συμβούλων ασφαλείας για την οδική,
σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων» και της οδηγίας 2000/18/ΕΚ «για τις
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ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις
των υποψηφίων συμβούλων ασφαλείας».
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια των
μεταφορών - μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων - μεταφορά μέσω πλωτής οδού χερσαία μεταφορά

Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης
Μαΐου 2000 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την
εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς
χώρους
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 162 της 03/07/2000 σ. 0001 – 0078
03/07/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 03/07/2001
Υ.Α 37393/2028/03, (1418/Β/1-10-03): Μέτρα και όροι
Εναρμόνιση
για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους.
79/113/ΕΟΚ
Καταργεί
84/532/ΕΟΚ
84/533/ΕΟΚ
84/534/ΕΟΚ
84/535/ΕΟΚ
84/536/ΕΟΚ
84/537/ΕΟΚ
84/538/ΕΟΚ
86/662/ΕΟΚ
ευρωπαϊκό πρότυπο·- ηχορύπανση - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
τεχνικά εμπόδια - προστασία από τους θορύβους προστασία της υγείας
Οδηγία 2000/10/ΕΚ της Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2000, για την καταχώριση μιας
δραστικής ουσίας (fluroxypyr) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 057 της 02/03/2000 σ. 0028 – 0030
01/12/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/06/2001
Υ.Α 85533/01, (141/B/13-2-01): Καταχώρηση μιας
Εναρμόνιση
δραστικής ουσίας (fluroxypyr) στο παράρτημα Ι του π.δ
115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει
συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 2000/10/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
00/80/ΕΚ
Καταργήθηκε από
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 2000/9/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Μαρτίου 2000, σχετικά με τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά
προσώπων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 106 της 03/05/2000 σ. 0021 – 0048
03/05/2000
Έναρξη ισχύος
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Προθεσμία εναρμόνισης
Εναρμόνιση
Θεματικός κατάλογος

03/05/2002
Π.Δ 12/04, (7/Α/16-1-04): Εγκαταστάσεις με
συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων.
Εναρμόνιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ.
ασφάλεια των μεταφορών - εναρμόνιση προτύπων μεταφορές - μεταφορά επιβατών - μεταφορά με
συρματόσχοινο

Οδηγία 2000/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής
Μαρτίου 2000, για την τροποποίηση της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές
υγρών καυσίμων και στις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των οχημάτων με κινητήρα
και των ρυμουλκουμένων τους
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 106 της 03/05/2000 σ. 0007 – 0020
23/05/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 23/05/2000
Υ.Α 39479/1851/01, (870/Β/9-7-01): Συμμόρφωση προς
Εναρμόνιση
διατάξεις Οδηγίας 2000/8/ΕΚ για τροποποίηση της
Οδηγίας 70/221/ΕΟΚ περί προσέγγισης νομοθεσιών
κρατών μελών για τις δεξαμενές υγρών καυσίμων και τις
διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης οχημάτων με κινητήρα
και ρυμουλκουμένων τους.
70/221/ΕΟΚ
Τροποποιεί
300L0008R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε απο
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 064 της 06/03/2001 σ. 0039
– 0039
εξοπλισμός αυτοκινήτου - κανόνας εμπορίας - όχημα με
Θεματικός κατάλογος
κινητήρα - τεχνικά εμπόδια
1999
Οδηγία 1999/102/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον
αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις
εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 334 της 28/12/1999 σ. 0043 – 0050
31/12/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1999
Υ.Α 3261/128/00, (1049/Β/25-8-00): Συμμόρφωση προς
Εναρμόνιση
διατάξεις Οδηγίας 1999/102 για προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου
για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της
ρύπανσης του αέρα από εκπομπές οχημάτων με
κινητήρα.
70/220/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - όχημα με κινητήρα –
Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - ρύπανση από τα αυτοκίνητα - τεχνικά
εμπόδια - τεχνολογική αλλαγή
Οδηγία 1999/101/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1999, για την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό
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ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 334 της 28/12/1999 σ. 0041 – 0042
17/01/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/03/2000
Υ.Α 3263/131/4700/00, (935/Β/27-7-00): Συμμόρφωση
Εναρμόνιση
προς διατάξεις Οδηγίας 1999/101/ΕΚ για προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο Οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί
προσέγγισης κρατών μελών στο αποδεκτό ηχητικό
επίπεδο και στη διάταξη εξάτμισης οχημάτων με
κινητήρα.
70/157/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ηχητική στάθμη - ηχορύπανση - καυσαέριο - όχημα με
Θεματικός κατάλογος
κινητήρα - ρύπανση από τα αυτοκίνητα - τεχνολογική
αλλαγή - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 1999/100/ΕΚ της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 1999, για την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων των
μηχανοκινήτων οχημάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 334 της 28/12/1999 σ. 0036 – 0040
31/12/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1999
Υ.Α 37791/1536/00, (862/Β/12-7-00): Συμμόρφωση με
Εναρμόνιση
διατάξεις Οδηγίας 99/100/ΕΚ «για προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο Οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με εκπεμπόμενο διοξείδιο άνθρακα και
κατανάλωση καυσίμων μηχανοκίνητων οχημάτων.
80/1268/ΕΟΚ
Τροποποιεί
αέριο που προκαλεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου Θεματικός κατάλογος
καύσιμο κινητήρων εσωτερικής καύσεως - όχημα με
κινητήρα - περιβάλλον - ρύπανση από τα αυτοκίνητα τεχνικά εμπόδια - τεχνικό πρότυπο - τεχνολογική
αλλαγή
Οδηγία 1999/97/ΕΚ της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1999, που αφορά την
τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου για την επιβολή, σχετικά με τη
ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό
τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των
πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί
των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον
για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 331 της 23/12/1999 σ. 0067 – 0070
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 13/12/2000
Π.Δ 233/01, (175/Α/1-8-01): Τροποποίηση των π.δ
Εναρμόνιση
88/97 (90/Α) και 16/99 (9/Α) σύμφωνα με την Οδηγία
1999/97/ΕΚ, αναφορικά με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα
ασφάλειας στα πλοία τα οποία καταπλέουν σε λιμένες.
95/21/ΕΚ
Τροποποιεί
διεθνές πρότυπο - θαλάσσια ασφάλεια - θαλάσσια
Θεματικός κατάλογος
μεταφορά - λιμενικές εγκαταστάσεις - μεταφορές πρόληψη της ρύπανσης - συνθήκες εργασίας
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Οδηγία 1999/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Δεκεμβρίου 1999 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών
ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε
οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες
επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, και σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας
88/77/ΕΟΚ
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 044 της 16/02/2000 σ. 0001 – 0155
16/02/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/2000
Υ.Α 50050/2044/00, (1076/Β/30-8-00): Συμμόρφωση
Εναρμόνιση
προς διατάξεις Οδηγίας 1999/96/ΕΚ για μέτρα που
πρέπει να ληφθούν κατά εκπομπών αερίων και
σωματιδιακών ρύπων από κινητήρες ανάφλεξης με
συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα καθώς και
κατά εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες
επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με
φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε
οχήματα κατά τροποποίηση Οδηγίας 88/77/ΕΟΚ.
88/77/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - καυσαέριο - όχημα με κινητήρα
Θεματικός κατάλογος
- περιβάλλον - ρύπανση από τα αυτοκίνητα - τεχνικά
εμπόδια
Οδηγία 1999/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης
Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με την επιβολή των διατάξεων περί των ωρών εργασίας
των ναυτικών επί των πλοίων που καταπλέουν σε κοινοτικούς λιμένες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 014 της 20/01/2000 σ. 0029 – 0035
20/01/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/2002
Π.Δ 152/03, (124/Α/23-5-03): Περί οργάνωσης του
Εναρμόνιση
χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωαη προς
τις οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ.
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - διάρκεια της
Θεματικός κατάλογος
εργασίας - κοινωνικές διατάξεις - λιμενικές
εγκαταστάσεις – μεταφορές - οργάνωση της εργασίας χρόνος ανάπαυσης
Οδηγία 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης
Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν
να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες (δέκατη πέμπτη ειδική οδηγία
κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 023 της 28/01/2000 σ. 0057 – 0064
28/01/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/2003
Π.Δ 42/03, (44/Α/21-2-03): Σχετικά με τις ελάχιστες
Εναρμόνιση
απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας
και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι
δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές
ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία
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Θεματικός κατάλογος
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1999/92/ΕΚ.
399L0092R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 134 της 07/06/2000 σ. 0036
– 0036
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
εργασία - εκρηκτικές ύλες - κοινωνικές διατάξεις πρόληψη των κινδύνων - προστασία της υγείας πρότυπο ασφάλειας·- υγεία κατά την εργασία

Οδηγία 1999/80/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 1999 για την καταχώρηση
δραστικής ουσίας (azimsulfuron) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 210 της 10/08/1999 σ. 0013 – 0015
01/10/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/04/2001
Υ.Α 92262/00 (508/B/7-4-00): Συμπλήρωση διατάξεων
Εναρμόνιση
π.δ 115/1997 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/414 του Συμβουλίου,
όπως έχει συμπληρωθεί (104/Α), σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 99/80/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
00/80/ΕΚ
Καταργήθηκε από
επικίνδυνη ουσία - εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 1999/77/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Ιουλίου 1999 για την έκτη προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι 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 χρήσεως
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων. (αμίαντος)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 207 της 06/08/1999 σ. 0018 – 0020
26/08/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/2005
ΥΑ 82/03, (1045/Β/29-7-03): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία
1999/77/ΕΚ «για την έκτη προσαρμογή στην τεχνική
πρόοδο του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ
«περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών που
αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και
χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και
παρασκευασμάτων (αμίαντος).
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία - περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντοςτεχνικά εμπόδια
Οδηγία 1999/73/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου 1999, για την καταχώρηση
μιας δραστικής ουσίας (spiroxamine) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 206 της 05/08/1999 σ. 0016 – 0018
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Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Εναρμόνιση

Τροποποιεί
Καταργήθηκε από
Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

01/09/1999
01/01/2000
Υ.Α 92261/00, (508/B/7-4-00): Συμπλήρωση διατάξεων
π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς
την Οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει
συμπληρωθεί (104/Α), σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 99/73/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
00/80/ΕΚ
399L0073R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 221 της 21/08/1999 σ. 0019
εμπορία - επικίνδυνη ουσία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα

Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία
πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE
και το CEEP
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 175 της 10/07/1999 σ. 0043 – 0048
10/07/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 10/07/2001
Π.Δ 81/03, (77/Α/2-4-03): Ρυθμίσεις για τους
Εναρμόνιση
εργαζόμενους σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου.
διάρκεια της εργασίας - διεπαγγελματική συμφωνία Θεματικός κατάλογος
έκτακτη εργασία - επαγγελματικός σύνδεσμος κοινωνικές διατάξεις - κοινωνικοί εταίροι- συμφωνίαπλαίσιο
Οδηγία 1999/63/ΕΚ του Συμβουλίου, της 21ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη
συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ναυτικών, που σύναψαν η
ένωση εφοπλιστών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ECSA) και η ομοσπονδία των
ενώσεων εργαζομένων στις μεταφορές, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (FST) Παράρτημα: Ευρωπαϊκή συμφωνία για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των
ναυτικών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 167 της 02/07/1999 σ. 0033 – 0037
22/07/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/2002
Π.Δ 152/03, (124/Α/23-5-03): Περί οργάνωσης του
Εναρμόνιση
χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση προς
τις οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - διάρκεια της
Θεματικός κατάλογος
εργασίας - επαγγελματικός σύνδεσμος - κοινωνικές
διατάξεις - μεταφορές - οργάνωση της εργασίας συνδικάτο
Οδηγία 1999/51/ΕΚ της Επιτροπής, της 26ης Μαΐου 1999, σχετικά με την πέμπτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν περιορισμούς στην εμπορία και
χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων. (κασσίτερος,
πενταχλωροφαινόλη και κάδμιο)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 142 της 05/06/1999 σ. 0022 – 0025
25/06/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 29/02/2000 θέσπιση - 01/09/2000 εφαρμογή
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Υ.Α 553/00, (125/B/8-2-01): Τροποποίηση π.δ 445/83
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε εναρμόνιση με
Οδηγία 1999/51/ΕΚ «για την πέμπτη προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο παραρτήματος Ι της Οδηγίας
76/769/ΕΟΚ, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών οι οποίες αφορούν περιορισμούς στην εμπορία
και χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασμάτων. (κασσίτερου πενταχλωροφαινόλης
και κάδμιου).
76/769/ΕΟΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
ουσία - περιβάλλον - περιβαλλοντική πολιτική - πολιτική
για την υγεία - περιορισμός εμπορίας - τεχνικά εμπόδια ·

Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος

Οδηγία 1999/48/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 για δεύτερη προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη σιδηροδρομική μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 169 της 05/07/1999 σ. 0058 – 0088
06/07/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1999
Υ.Α Φ4 2 73358 5309/02, (240/Β/28-2-02):
Εναρμόνιση
Τροποποίηση της Φ4 2/18960/1446/01 απόφασης για
εναρμόνιση ελληνικού δικαίου για σιδηροδρομικές
μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων.
96/49/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - μεταφορές - μεταφορά
Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνων εμπορευμάτων - πρότυπο ασφάλειαςσιδηροδρομικές μεταφορές - τεχνολογική αλλαγή
Οδηγία 1999/47/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 για δεύτερη προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 169 της 05/07/1999 σ. 0001 – 0057
06/07/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1999
Υ.Α 21736/2092/01, (1232/Β/21-9-01): Προσαρμογή
Εναρμόνιση
στις διατάξεις Οδηγίας 1999/47/ΕΚ για δεύτερη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο Οδηγίας 94/55/ΕΚ
για προσέγγιση νομοθεσιών κρατών μελών για οδικές
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.
94/55/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - επικίνδυνη ουσία Θεματικός κατάλογος
προστασία της υγείας - μεταφορές - μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων - οδικές μεταφορές περιβάλλον - πρότυπο ασφάλειας
Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης
Μαΐου 1999, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και
επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων.

58
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 200 της 30/07/1999 σ. 0001 – 0068
30/07/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/07/2002
Υ.Α 265/02, (1214/Β/19-9-02): Ταξινόμηση, συσκευασία
Εναρμόνιση
και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε
εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/Ε.Κ και της
Οδηγίας 2001/60/ΕΚ.
78/631/ΕΟΚ
Καταργεί
88/379/ΕΟΚ
89/178/ΕΟΚ
90/35/ΕΟΚ
90/492/ΕΟΚ
91/442/ΕΟΚ
93/18/ΕΟΚ
96/65/ΕΚ
01/60/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
399L0045R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 151 της 07/06/2001 σ. 0052
– 0052
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 006 της 10/01/2002 σ. 0071
– 0071
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
συσκευασία – ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 1999/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης
Μαΐου 1999, σχετικά με τη δέκατη έβδομη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ
περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της
χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 166 της 01/07/1999 σ. 0087 – 0090
01/07/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/2000 θέσπιση- 01/01/2001 εφαρμογή
Υ.Α 651/00, (363/Β/5-4-01): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία
1999/43/ΕΚ «σχετικά με τη δέκατη έβδομη τροποποίηση
της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των Κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της
κυκλοφορίας στην αγορά και της χρησιμοποίησης
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων».
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία - καρκινογόνος ουσία - περιβάλλον - περιορισμός
εμπορίας - τεχνικά εμπόδια - τοξική ουσία
Οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 για τη δεύτερη
τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων
από τους κινδύνους που έχουν σχέση με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες
κατά την εργασία και για την επέκτασή της ώστε να καλύπτει και τους
μεταλλαξιογόνους παράγοντες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 138 της 01/06/1999 σ. 0066 – 0069
01/06/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 29/04/2003
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Π.Δ 43/03, (44/Α/21-2-03): Τροποποίηση και
συμπλήρωση του π.δ. 399/94 «προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου
1999/38/ΕΚ.
90/394/ΕΟΚ
78/610/ΕΟΚ από 29/4/04
399L0038R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 037 της 12/02/2000 σ. 0036
- 0036
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 037 της 12/02/2000 σ. 0035
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
εργασία - επικίνδυνη ουσία - καρκινογόνος ουσία κοινωνικές διατάξεις - κίνδυνος για την υγεία - πρότυπο
ασφάλειας - υγεία κατά την εργασία

Τροποποιεί
Καταργεί
Τροποποιήθηκε από

Θεματικός κατάλογος

Οδηγία 1999/36/EΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με το
μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 138 της 01/06/1999 σ. 0020 – 0056
01/06/1999
Έναρξη ισχύος
01/07/2000: (για ορισμένους μεταφερόμενους
εξοπλισμούς υπό πίεση για τους οποίους δεν
υφίστανται λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές ή για
τους οποίους δεν έχουν ενσωματωθεί, στα
παραρτήματα των οδηγιών 94/55/ΕΚ και 96/49/ΕΚ,
επαρκείς παραπομπές στα οικεία ευρωπαϊκά πρότυπα
01/07/2003: (για τα βαρέλια υπό πίεση, τα πλαίσια
φυαλών και τις δεξαμενές).
Προθεσμία εναρμόνισης 01/12/2000 θέσπιση - 01/07/2000 εφαρμογή
Υ.Α 14132/618/01, (1626/Β/6-12-01): Συμμόρφωση
Εναρμόνιση
προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 σχετικά με τον
μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση όπως αυτή
τροποποιήθηκε με νεώτερη οδηγία 2001/12/ΕΚ
(παράρτημα V) για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο
της οδηγίας 1999/39/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το
μεταφερτό εξοπλισμό υπό πίεση.
02/50/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
ασφάλεια των μεταφορών - εξοπλισμός υπό πίεση –
Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων πρότυπο ασφάλειας - σήμανση πιστότητας ΕΚ τεχνικός έλεγχος
Οδηγία 1999/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 περί υγειονομικής
ταφής των αποβλήτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 182 της 16/07/1999 σ. 0001 – 0019
16/07/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 16/07/2001
Υ.Α Η.Π 29407/3508/02, (1572/Β/16-12-02): Μέτρα και
Εναρμόνιση
όροι για υγειονομική ταφή αποβλήτων.
απόθεση απορριμμάτων - διαχείριση των αποβλήτων Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος
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Οδηγία 1999/30/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 1999 σχετικά με τις οριακές
τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου,
σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 29/06/1999 σ. 0041 – 0060
19/07/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 19/07/2001
Π.Υ.Σ 34/02, (125/Α/30-5-02): Οριακές και
Εναρμόνιση
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε
διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων
του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου.
80/779/ΕΟΚ
Τροποποιεί
82/884/ΕΟΚ
85/203/ΕΟΚ
ανυδρίτης - ατμοσφαιρική ρύπανση - έλεγχος της
Θεματικός κατάλογος
ρύπανσης - επικίνδυνη ουσία - μόλυβδος - οξείδιο περιβάλλον
Οδηγία 1999/13/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 1999 για τον περιορισμό των
εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών
διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 085 της 29/03/1999 σ. 0001 – 0022
29/03/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/04/2001
Υ.Α Η.Π. 11641/1942/02, (832/Β/2-7-02): Μέτρα και
Εναρμόνιση
όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητικών
οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση
οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και
εγκαταστάσεις.
Κ.Υ.Α Η.Π. 11642/1943/26-6-02, (831/Β/8-7-02):
Καθορισμός μέτρων και όρων για την περιορισμένη
χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών
(ΓΤΜ).
Υ.Α 41/02, (755/Β/19-6-02): Τροποποίηση της
απόφασης ΑΧΣ 378/94, (708/Β) σε εναρμόνιση προς
την Οδηγία 2001/59/ΕΚ «σχετικά με την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και
επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών».
399L0013R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 188 της 21/07/1999 σ. 0054
– 0054
βιομηχανική
ρύπανση - διαλύτης - επίβλεψη του
Θεματικός κατάλογος
περιβάλλοντος - καταπολέμηση της ρύπανσης οργανικό χημικό προϊόν - περιβάλλον - υποκατάστατο
προϊόν
Οδηγία 1999/12/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 1999 για τη δεύτερη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 88/320/ΕΟΚ του
Συμβουλίου για την επιθεώρηση και τον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρακτικής
(ΟΕΠ) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 077 της 23/03/1999 σ. 0022 – 0033
12/04/1999
Έναρξη ισχύος
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30/09/1999
Π.Δ 273/00, (1370/Β/9-11-00): Εφαρμογή Αρχών Ορθής
Εργαστηριακής Πρακτικής ΟΕΠ έλεγχος συμμόρφωσης
προς αρχές ΟΕΠ κατά τις μελέτες ελεγχόμενων
στοιχείων και σύστημα επιθεώρησης και διαπίστευσης
πειραματικών μονάδων και τόπων δοκιμών ΟΕΠ.
88/320/ΕΟΚ
κοινοτικός έλεγχος - οργανισμός έρευνας - περιβάλλον πρότυπο ασφάλειας - τεχνολογική αλλαγή

Οδηγία 1999/11/ΕΚ της Επιτροπής της 8ης Μαρτίου 1999 για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής όπως καθορίζονται
στην οδηγία 87/18/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών ορθής
εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμές
χημικών ουσιών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 077 της 23/03/1999 σ. 0008 – 0021
12/04/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/09/1999
Π.Δ 273/00, (1370/Β/9-11-00): Εφαρμογή Αρχών Ορθής
Εναρμόνιση
Εργαστηριακής Πρακτικής ΟΕΠ έλεγχος συμμόρφωσης
προς αρχές ΟΕΠ κατά τις μελέτες ελεγχόμενων
στοιχείων και σύστημα επιθεώρησης και διαπίστευσης
πειραματικών μονάδων και τόπων δοκιμών ΟΕΠ.
87/18/ΕΟΚ
Τροποποιεί
δοκιμή - κοινοτικός έλεγχος - οργανισμός έρευνας Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια - τεχνολογική αλλαγήχημικό προϊόν
Οδηγία 1999/1/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Ιανουαρίου 1999 για την καταχώρηση
μιας δραστικής ουσίας (kresoxim- methyl) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ
του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 021 της 28/01/1999 σ. 0021 – 0023
01/02/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/07/1999
Υ.Α 85220/00, (64/Β/28-1-00): Συμπλήρωση διατάξεων
Εναρμόνιση
του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου,
όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 99/1/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
399L0001R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 145 της 10/06/1999 σ. 0040
00/80/ΕΚ
Καταργήθηκε από
εμπορία - επικίνδυνη ουσία - φυτοϋγειονομικός έλεγχος
Θεματικός κατάλογος
- φυτοϋγειονομικά προϊόντα
1998
Οδηγία 98/101/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 1998 περί προσαρμογής
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ηλεκτρικές
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στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (Κείμενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 001 της 05/01/1999 σ. 0001 – 0002
25/01/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1999
Υ.Α 19817/1702/00, (963/Β/1-8-00): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
κ.υ.α 73537/14398/95 «διαχείριση των ηλεκτρικών
στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες (Β/781)». Πρόγραμμα
δράσης για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και
συσσωρευτών σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης
αυτής.
91/157/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - διάθεση
Θεματικός κατάλογος
αποβλήτων - διαχείριση των αποβλήτων - ηλεκτρική
μηχανή - ηλεκτροχημεία – περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια
- τεχνολογική αλλαγή
Οδηγία 98/98/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1998 για την προσαρμογή,
για εικοστή πέμπτη φορά, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των
επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 355 της 30/12/1998 σ. 0001 – 0624
02/01/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/2000
Υ.Α 652/00, (363/Β/5-4-01): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94, (705/Β) σε εναρμόνιση προς
την Οδηγία 98/98/Ε.Κ «για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, για εικοστή πέμπτη φορά, της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ. «περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν
την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των
επικίνδυνων ουσιών» και σε εναρμόνιση με τα
Διορθωτικά της Οδηγίας 98/98/Ε.Κ.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
398L0098R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 293 της 15/11/1999 σ. 0001
– 0079
επισήμανση - επικίνδυνη ουσία - κανόνας εμπορίας –
Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον – ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια συσκευασία
Οδηγία 98/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης
Δεκεμβρίου 1998 για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα τους τα οποία
προορίζονται για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και για την
τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ που αφορά την έγκριση των οχημάτων με
κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 011 της 16/01/1999 σ. 0025 – 0036
16/01/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 16/01/2000
Υ.Α 3512/267/00, (1351/Β/7-11-00): Συμμόρφωση προς
Εναρμόνιση
τις διατάξεις της οδηγίας 98/91/ΕΚ «για τα μηχανοκίνητα
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οχήματα και τα ρυμουλκούμενα τους τα οποία
προορίζονται για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας
70/156/ΕΟΚ που αφορά την έγκριση των οχημάτων με
κινητήρα και των ρυμουλκούμενών τους.
70/156/ΕΟΚ
μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων όχημα με κινητήρα - οδικές μεταφορές - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998 για την τροποποίηση της
οδηγίας 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 315 της 25/11/1998 σ. 0014 – 0034
28/11/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/04/1999
Π.Δ 158/99, (156/Α/20-7-99): Τροποποίηση του π.δ.
Εναρμόνιση
347/98 «εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την
οδηγία 96/98/ΕΚ» (231/Α) σύμφωνα με την οδηγία
98/85/ΕΚ.
96/98/ΕΚ
Τροποποιεί
θαλάσσια ασφάλεια - θαλάσσια μεταφορά – μεταφορές Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - πρόληψη της ρύπανσης - πρότυπο
ασφάλειας·- σήμα ποιότητας - συστήματα ασφαλείας τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 98/77/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 1998 για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα που επιβάλλεται να
ληφθούν για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές
μηχανοκινήτων οχημάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 286 της 23/10/1998 σ. 0034 – 0052
12/11/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/12/1998
Υ.Α 5535/459/99, (370/Β/13-4-99): Συμμόρφωση προς
Εναρμόνιση
τις διατάξεις Οδηγίας 98/77/ΕΚ για προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για
προσέγγιση νομοθεσιών κρατών μελών όσον αφορά τα
μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν για την
καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από
εκπομπές μηχανοκίνητων οχημάτων.
Υ.Α 22529/1883/98, (956/Β/7-9-98): Συμμόρφωση προς
τις διατάξεις Οδηγίας 97/24/ΕΚ σχετικά με ορισμένα
στοιχεία και χαρακτηριστικά δικύκλων ή τρικύκλων
οχημάτων με κινητήρα.
70/220/ΕΟΚ
Τροποποιεί
αντιρρυπαντική διάταξη - ατμοσφαιρική ρύπανση Θεματικός κατάλογος
καθαρές τεχνολογίες - περιβάλλον·- ρύπανση από τα
αυτοκίνητα - τεχνικά εμπόδια - τεχνολογική αλλαγή
Οδηγία 98/74/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 1998 για την τροποποίηση της
οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές που
απαιτούνται για τα πλοία που κατευθύνονται προς κοινοτικούς λιμένες ή αποπλέουν
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από αυτούς μεταφέροντας ρυπογόνα εμπορεύματα (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 276 της 13/10/1998 σ. 0007 – 0008
02/11/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 02/11/1999
Π.Δ 12/00, (11/Α/27-1-00): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν
σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και
μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα
με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το
π.δ 211/97, (166/Α), π.δ 174/98 (129/Α) και π.δ 3/99
(2/Α).
93/75/ΕΚ
Τροποποιεί
θαλάσσια μεταφορά – ΙΜΟ - λιμενικές εγκαταστάσεις Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων περιβάλλον - ρύπανση από τα πλοία
Οδηγία 98/73/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Σεπτεμβρίου 1998 για την προσαρμογή,
για εικοστή τέταρτη φορά, στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των
επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 305 της 16/11/1998 σ. 0001 – 0181
06/12/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/10/1999
Υ.Α 677/99, (294/Β/10-3-00): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
απόφασης του Α.Χ.Σ. 378/94 (705/Β) επικίνδυνες
ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών
σε συμμόρφωση με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
98L0073R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 285 της 08/11/1999 σ. 0001
– 0014
επικίνδυνη ουσία – επισήμανση - κανόνας εμπορίας Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον- ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια - συσκευασία
Οδηγία 98/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης
Οκτωβρίου 1998 σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα και με την
τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 350 της 28/12/1998 σ. 0001 – 0057
28/12/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1999: η Επιτροπή θα υποβάλει πρόταση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, για την
επιβεβαίωση ή τη συμπλήρωση της παρούσας οδηγίας.
Τα μέτρα που θα περιλαμβάνονται στην πρόταση θα
αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2005
28/09/1999 θέσπιση - 01/01/2000 εφαρμογή
Υ.Α 4179/346/00, (182/Β/17-2-00): Συμμόρφωση προς
Εναρμόνιση
τις διατάξεις Οδηγίας 98/69/ΕΚ «για τροποποίηση
Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για προσέγγιση νομοθεσιών
κρατών μελών για μέτρα κατά ατμοσφαιρικής ρύπανσης
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από εκπομπές οχημάτων με κινητήρα». Τροποποίηση
της υ.α 12651/84 (679/Β).
70/220/ΕΟΚ
398L0069R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 104 της 21/04/1999 σ. 0031
– 0031
ατμοσφαιρική ρύπανση - καυσαέριο - ντίζελ - όχημα με
κινητήρα – περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια - τεχνικό
πρότυπο

Οδηγία 98/65/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1998 για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 82/130/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών επί του ηλεκτρολογικού υλικού που
χρησιμοποιείται σε δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 257 της 19/09/1998 σ. 0029 – 0034
09/10/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1999
30/06/2003
Λήξης ισχύος
Υ.Α B/20775/1068/00, (1139/B/12-9-00): Τροποποίηση
Εναρμόνιση
της κ.υ.α οικ. Β 13353/2696/90, (442/Β) «ηλεκτρολογικό
υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον
ορυχείων με εύφλεκτα αέρια» όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει σήμερα σε συμμόρφωση προς την οδηγία
98/65/ΕΚ.
82/130/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - εκρηκτικές
Θεματικός κατάλογος
ύλες - εξορυκτική επιχείρηση - ευρωπαϊκό πρότυπο ηλεκτρολογικό υλικό - τεχνικά εμπόδια - τεχνικό
πρότυπο
Οδηγία 98/55/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 1998 για τροποποίηση της
οδηγίας 93/75/ΕΟΚ για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα
οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας
επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 215 της 01/08/1998 σ. 0065 – 0070
21/08/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1998
Π.Δ 3/99, (2/Α/13-1-99): Τροποποίηση του π.δ 346/94
Εναρμόνιση
(183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή
αποπλέουν από ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν
επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία
93/75/ΕΟΚ», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ
211/97 (166/Α) και π.δ 174/98 (129/Α).
93/75/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - θαλάσσια μεταφορά –
Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων περιβάλλον·- πρόληψη της ρύπανσης - ρύπανση από
τα πλοία
Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1998 για την τροποποίηση της
οδηγίας 77/187/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών,
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σχετικών με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση
μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 17/07/1998 σ. 0088 – 0092
17/07/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 17/07/2001
10/04/2001
Λήξης ισχύος
Π.Δ 178/02, (162/Α/12-7-02): Μέτρα σχετικά με την
Εναρμόνιση
προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε
περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων
ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε
συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ.
77/187/ΕΟΚ
Τροποποιεί
διαβούλευση με τους εργαζομένους - εργατικό δίκαιο Θεματικός κατάλογος
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων - μεταφορά
επιχείρησης - πληροφόρηση των εργαζομένων
Οδηγία 98/47/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 1998 για την καταχώρηση μιας
δραστικής ουσίας (azoxystrobin) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 191 της 07/07/1998 σ. 0050 – 0052
01/07/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1999
Υ.Α 85219/00, (64/Β/28-1-00): Συμπλήρωση διατάξεων
Εναρμόνιση
του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου,
όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 98/47/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
00/80/ΕΚ
Καταργήθηκε από
εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 98/42/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 1998 για την τροποποίηση της
οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου για την επιβολή, σχετικά με την ναυσιπλοΐα που
συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία
κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη
της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος από
το κράτος ελλιμενισμού) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 184 της 27/06/1998 σ. 0040 – 0046
04/07/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/09/1998
Π.Δ 16/99, (9/Α/2-2-99): Τροποποίηση του π.δ 88/97
Εναρμόνιση
(Α/90) σύμφωνα με τις οδηγίες 98/25/ΕΚ και 98/42/ΕΚ
που αφορούν στην τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ.
95/21/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - διεθνές πρότυπο - θαλάσσια
Θεματικός κατάλογος
μεταφορά - μεταφορές - λιμενικές εγκαταστάσεις πρόληψη της ρύπανσης - συνθήκες εργασίας
Οδηγία 98/41/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1998 σχετικά με την καταγραφή
των ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια προς ή
από λιμένες των κρατών μελών της Κοινότητας
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Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 188 της 02/07/1998 σ. 0035 – 0039
22/07/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1999 θέσπιση - 01/01/2000 εφαρμογή
Π.Δ 23/99, (17/Α/8-2-99): Καταγραφή ατόμων που
Εναρμόνιση
ταξιδεύουν με επιβατηγά πλοία που εκτελούν πλόες
προς ή από ελληνικά λιμάνια σύμφωνα με Οδηγία
98/41/ΕΚ.
Υ.Α 294/02, (261/29-10-02): Τροποποίηση π.δ 23/99
για καταγραφή ατόμων που ταξιδεύουν με επιβατηγά
πλοία που εκτελούν πλόες προς ή από ελληνικά
λιμάνια.
02/84/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
ασφάλεια των μεταφορών - θαλάσσια ασφάλεια Θεματικός κατάλογος
θαλάσσια μεταφορά - μεταφορές - μεταφορά επιβατών πλοίο - προσωπικό πληρώματος
Οδηγία 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Ιουνίου 1998 για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις
μηχανές
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 207 της 23/07/1998 σ. 0001 – 0046
12/08/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1994
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
89/392/ΕΟΚ από 12/8/98
Τροποποιεί
91/368/ΕΚ κατάργηση ART.1 από 12/08/98
93/44/ΕΚ από 12/8/98
93/68/ΕΚ κατάργηση ART.6 από 12/08/98
98/79/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
πρότυπο ασφάλειας - μηχάνημα - τεχνικά εμπόδια
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 98/25/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 1998 για την τροποποίηση της
οδηγίας 95/21/ΕΚ, για την επιβολή, σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται
χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους
μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της
ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του
κράτους του λιμένα)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 133 της 07/05/1998 σ. 0019 – 0020
07/05/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1998
Π.Δ 16/99, (9/Α/2-2-99): Τροποποίηση του π.δ 88/97
Εναρμόνιση
(Α/90) σύμφωνα με τις οδηγίες 98/25/ΕΚ και 98/42/ΕΚ
που αφορούν στην τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ.
95/21/ΕΚ
Τροποποιεί
διεθνές πρότυπο - θαλάσσια ασφάλεια - λιμενικές
Θεματικός κατάλογος
εγκαταστάσεις - μεταφορές - πρόληψη της ρύπανσης πλοίο - συνθήκες εργασίας
Οδηγία 98/24/ΕΚ του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου 1998 για την προστασία της
υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους
οφειλομένους σε χημικούς παράγοντες. (14η ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 131 της 05/05/1998 σ. 0011 - 0023
25/05/1998
Έναρξη ισχύος
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Τροποποιεί
Καταργεί
Θεματικός κατάλογος

05/05/2001
Π.Δ 90/99, (94/Α/13-5-99): Καθορισμός οριακών τιμών
έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των
εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά
τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ και τροποποίηση και
συμπλήρωση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας
των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας
τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 77/93
(34/Α)»
Π.Δ 338/01, (227/Α/9-10-01): Προστασίας της υγείας και
ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από
κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.
83/477/ΕΟΚ
86/188/ΕΟΚ
80/1107/EOK από 5/5/2001
82/605/ΕΟΚ
88/364/ΕΟΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
εργασία - επικίνδυνη ουσία - κοινωνικές διατάξεις πρόληψη των ατυχημάτων - πρόληψη των κινδύνων υγεία κατά την εργασία - χημικό προϊόν

Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998 για τους κανόνες και τα
πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 144 της 15/05/1998 σ. 0001 – 0115
04/06/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1998
Π.Δ 103/99, (110/Α/2-6-99): Κανόνες και πρότυπα
Εναρμόνιση
ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την
οδηγία 98/18/ΕΚ (110/Α), σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 2002/25/ΕΚ και 2003/75/ΕΚ.
Π.Δ 177/00, (164/Α/14-7-00): Κανονισμός
καταλληλότητας οχηματαγωγών πλοίων και
συμπληρωματικές διατάξεις για την εφαρμογή της
οδηγίας 98/18/ΕΚ (πρόσθετα και ισοδύναμα μέτρα και
εξαιρέσεις Ε/Γ που εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας
98/18/ΕΚ).
02/25/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
02/84/ΕΚ
03/24/ΕΚ
03/75/ΕΚ
ασφάλεια των μεταφορών - θαλάσσια ασφάλεια Θεματικός κατάλογος
θαλάσσια μεταφορά - ΙΜΟ - μεταφορές - μεταφορά
επιβατών - πρότυπο ασφάλειας
Οδηγία 98/15/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Φεβρουαρίου 1998 για τροποποίηση της
οδηγίας 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις οι οποίες
καθορίζονται στο παράρτημα Ι αυτής (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον
ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 067 της 07/03/1998 σ. 0029 – 0030
27/03/1998
Έναρξη ισχύος
30/09/1998
Προθεσμία εναρμόνισης
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Εναρμόνιση

Υ.Α οικ 5673/400/97, (192/Β/14-3-97): Μέτρα και όροι
για την επεξεργασία αστικών λυμάτων.
91/271/ΕΚ
λύματα -περιβάλλον

Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος

1997
Οδηγία 97/73/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1997 για την καταχώριση
δραστικής ουσίας (imazalil) στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 353 της 24/12/1997 σ. 0026 – 0028
01/01/1999
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1999
Υ.Α 85221/00, (64/Β/28-1-00): Συμπλήρωση διατάξεων
Εναρμόνιση
του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414, όπως έχει
συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 97/73/ΕΚ.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
00/80/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ασφάλεια του προϊόντος - δημόσια υγεία - εμπορία Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνη ουσία - φυτοϋγειονομικός έλεγχος φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 97/69/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Δεκεμβρίου 1997 για την εικοστή τρίτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 343 της 13/12/1997 σ. 0019 – 0024
15/12/1997
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 16/12/1998
Υ.Α 511/98, (168/Β/26-2-99): Τροποποίηση της αποφ.
Εναρμόνιση
378/94 (705/Β) σε εναρμόνιση προς την οδηγία
96/54/ΕΚ «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο
για εικοστή τρίτη φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΕΚ «περί
προσεγγίσεως των Νομοθετικών και Διοικητικών
Διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία
και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών».
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - περιβάλλονΘεματικός κατάλογος
συσκευασία - ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια - κανόνας
εμπορίας ·
Οδηγία 97/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Δεκεμβρίου 1997 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με
τα ληπτέα μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων
προερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά
κινητά μηχανήματα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 059 της 27/02/1998 σ. 0001 – 0086
19/03/1998
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1998
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Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

Υ.Α Δ 13ε 9321/98, (1218/Β/30-11-98): Μέτρα κατά της
εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων από
κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη
οδικά κινητά μηχανήματα.
Ν. 2696/99, (57/Α/23-3-99): Κύρωση του Κ.Ο.Κ.
Υ.Α 13ε/4056/03, (592/Β/14-5-03): Τροποποίηση της
κ.υ.α Δ13ε/9321/88 «μέτρα κατά της εκπομπής αερίων
και σωματιδιακών ρύπων, προερχομένων από
κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη
οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 2001/63/ΕΚ της Επιτροπής.
01/63/ΕΚ
02/88/ΕΚ
ατμοσφαιρικοί ρύποι - γεωργικό όχημα - καταπολέμηση
της ρύπανσης - όχημα με κινητήρα - περιβάλλον προστασία της υγείας - τεχνικά εμπόδια·- τεχνικός
κανονισμός

Οδηγία 97/65/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 1997 για την τρίτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της
έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 335 της 06/12/1997 σ. 0017 – 0018
26/12/1997
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1998
05/11/2000
Λήξης ισχύος
Π.Δ 15/99, (9/Α/2-2-99): Τροποποίηση του π.δ 186/95
Εναρμόνιση
«προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ (97/Α)» όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ 174/97(150/Α), σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ.
90/679/ΕΟΚ
Τροποποιεί
2000/54/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού – ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - βιοτεχνολογία - κίνδυνος για την υγεία κοινωνικές διατάξεις - προστασία της υγείας - υγεία κατά
την εργασία ·
Οδηγία 97/64/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 1997 για τέταρτη προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι 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 χρήσεως
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων. (έλαια για λυχνίες)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 315 της 19/11/1997 σ. 0013 – 0014
00/00/0000 ημερομηνία κοινοποίησης
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1998 θέσπιση- 31/12/1998 εφαρμογή
Π.Δ 537/98, (156/Β/24-2-99): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
445/83 «περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών που αφορούν περιορισμούς της διάθεσης στην

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος
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αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την οδηγία
97/64/ΕΚ.
76/769/ΕΟΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
ουσία - επισήμανση - ορυκτέλαια - περιβάλλον περιορισμός εμπορίας - συσκευασία - τεχνικά εμπόδια ·

Οδηγία 97/59/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 1997 για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία
των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 282 της 15/10/1997 σ. 0033 – 0035
04/11/1997
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/03/1998
05/11/00
Λήξης ισχύος
Π.Δ 15/99, (9/Α/2-2-99): Τροποποίηση του π.δ 186/95
Εναρμόνιση
«προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ (97/Α)» όπως
τροποποιήθηκε με το π.δ 174/97(150/Α), σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ.
90/679/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - βιοτεχνολογία - κίνδυνος για την υγεία κοινωνικές διατάξεις·- προστασία της υγείας - υγεία κατά
την εργασία
Οδήγια 97/58/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 για τροποποίηση της
οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα
επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και των συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών
αρχών (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 274 της 07/10/1997 σ. 0008 – 0008
27/10/1997
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/09/1998
Π.Δ 90/98, (82/Α/16-4-98): Τροποποίηση
Εναρμόνιση
παραρτήματος άρθρου 13, π.δ 32/97 σύμφωνα με την
οδηγία 97/58/ΕΚ που αφορά στην τροποποίηση της
Οδηγίας 94/57/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και
πρότυπα επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και
συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών αρχών.
94/57/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - διεθνές πρότυπο - ελεγκτικό
Θεματικός κατάλογος
όργανο - ελευθερία εγκατάστασης και παροχής
υπηρεσιών - ΙΜΟ - μεταφορές - περιβάλλον - πλοίο τεχνικός έλεγχος
Οδηγία 97/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 1997 με την οποία
καταρτίζεται το παράρτημα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σχετικά με τη διάθεση στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
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Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 265 της 27/09/1997 σ. 0087 – 0109
27/09/1997
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/10/1997
Π.Δ 290/98, (209/Α/9-9-98): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 115/97 έγκριση,
διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών
προϊόντων (Α/104) σε συμμόρφωση προς την οδηγία
91/414/ΕΟΚ, όπως έχει συμπληρωθεί.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
δημόσια υγεία - εμπορία - επίπτωση στο περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
φυτοϋγειονομικός έλεγχος - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 97/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής
Οκτωβρίου 1997 για τη δέκατη έκτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 333 της 04/12/1997 σ. 0001 – 0084
24/12/1997
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 03/12/1998 θέσπιση - 01/03/1999 εφαρμογή
Υ.Α 93/1999, (814/Β/21-5-99): Τροποποίηση π.δ
Εναρμόνιση
445/83 σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 97/56/ΕΚ «για
τη δέκατη έκτη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ
για την προσέγγιση νομοθετικών κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων κρατών μελών που αφορούν
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης
ορισμένων επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού·- επισήμανση Θεματικός κατάλογος
κανόνας εμπορίας - καρκινογόνος ουσία - κίνδυνος για
την υγεία - περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 97/53/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Σεπτεμβρίου 1997 για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 79/196/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το ηλεκτρολογικό υλικό που
δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ατμόσφαιρα υπέχουσα τον κίνδυνο εκρήξεως και που
απαιτεί ορισμένους τρόπους προστασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για
τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 257 της 20/09/1997 σ. 0027 – 0028
10/10/1997
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/05/1998
1/07/2003
Λήξης ισχύος
Υ.Α 44203/2137/99, (290/Β/1-4-99): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
υ.α 2923/161/96 «ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση
εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις
Οδηγίες 76/117/ΕΟΚ και 79/196/ΕΟΚ όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σε συμμόρφωση
προς την Οδηγία 97/53/ΕΚ.
79/196/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ηλεκτρολογικό υλικό - πρότυπο ασφάλειας - σήμα
Θεματικός κατάλογος
ποιότητας - τεχνικά εμπόδια - τεχνολογική αλλαγή
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Οδηγία 97/43/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 30ής Ιουνίου 1997 περί της προστασίας
της υγείας από τους κινδύνους κατά την έκθεση στην ιοντίζουσα ακτινοβολία για
ιατρικούς λόγους, και κατάργησης της οδηγίας 84/466/Ευρατόμ.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 180 της 09/07/1997 σ. 0022 – 0027
08/07/1997
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 12/05/2000
Υ.Α 1014(ΦΟΡ)94/01, (216/Β/6-3-01): Έγκριση
Εναρμόνιση
Κανονισμού Ακτινοπροστασίας.
84/466/ΕΟΚ από 13/5/00
Καταργεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - δημόσια υγεία
Θεματικός κατάλογος
- ιοντίζουσα ακτινοβολία - υγεία κατά την εργασία υγειονομική νομοθεσία - υγειονομική προστασία
Οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1997 για την πρώτη
τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων
από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες
κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 179 της 08/07/1997 σ. 0004 – 0006
28/07/1997
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 27/06/2000
Π.Δ 127/00, (111/Α/6-4-00): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση π.δ 399/94 για προστασία των
εργαζομένων από κινδύνους που συνδέονται με την
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία
σε συμμόρφωση με Οδηγία 90/394/ΕΟΚ σε
συμμόρφωση με Οδηγία 97/42/ΕΚ.
90/394/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - καρκινογόνος ουσία - κοινωνικές διατάξεις προστασία της υγείας - πρότυπο ασφάλειας - υγεία κατά
την εργασία
Οδηγία 97/34/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιουνίου 1997 για την τροποποίηση της
οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές που
απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς
λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 158 της 17/06/1997 σ. 0040 – 0040
07/07/1997
Έναρξη ισχύος
30/09/1997
Προθεσμία εναρμόνισης
28/11/2002
Λήξης ισχύος
Π.Δ 174/98, (129/Α/16-6-98): Τροποποίηση του
Εναρμόνιση
π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που
καταπλέουν σε ή αποπλέουν από ελληνικούς
λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα
φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ»,
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 211/97
(166/Α).
93/75/ΕΚ
Τροποποιεί
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Τροποποιήθηκε από
Καταργήθηκε εμμέσως από
Θεματικός κατάλογος

397L0034R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 162 της 19/06/1997 σ.
0056 – 0056
02/84/ΕΚ
ασφάλεια των μεταφορών - θαλάσσια μεταφορά περιβάλλον - μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων - πρόληψη της ρύπανσης ρύπανση από τα πλοία

Οδηγία 97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Μαΐου 1997 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τον
εξοπλισμό υπό πίεση.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 09/07/1997 σ. 0001 – 0055
29/07/1997
Έναρξη ισχύος
28/05/1999 θέσπιση - 29/11/1999 εφαρμογή
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α οικ. 16289/330/99, (987/Β/27-5-99):
Εναρμόνιση
Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την
Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό
πίεση.
397L0023R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 250 της 23/09/1999 σ.
0014
εξοπλισμός υπό πίεση - πρότυπο ασφάλειας Θεματικός κατάλογος
τεχνικά εμπόδια·- τεχνικός κανονισμός
Οδηγία 97/20/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1997 για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται
κατά της εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες των οχημάτων (Κείμενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 125 της 16/05/1997 σ. 0021 – 0030
05/06/1997
Έναρξη ισχύος
30/09/1997
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 17884/1368/97, (934/Β/22-10-97):
Εναρμόνιση
Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας προς την
Οδηγία 97/20/ΕΚ για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 72/306/ΕΟΚ «περί
προσέγγισης νομοθεσιών κρατών μελών σχετικά
με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά της
εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες
των οχημάτων.
72/306/ΕΟΚ
Τροποποιεί
καθαρές τεχνολογίες - ντίζελ - όχημα με κινητήρα Θεματική κατηγορία
περιβάλλον - ρύπανση από τα αυτοκίνητα τεχνολογική αλλαγή
Οδηγία 97/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης
Απριλίου 1997 για τη δέκατη πέμπτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ για τον
περιορισμό της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης μερικών επικίνδυνων
ουσιών και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 116 της 06/05/1997 σ. 0031 – 0032
26/05/1997
Έναρξη ισχύος
31/12/1997
Προθεσμία εναρμόνισης
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Τροποποιεί
Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος
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Π.Δ 54/98, (387/Β/29-4-98): Τροποποιήσεις του
π.δ 445/83, (166/Α) «περί του περιορισμού θέσης
σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικίνδυνων
ουσιών και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση
με τις οδηγίες 76/769/ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ.
76/769/ΕΟΚ
397L0016R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 268 της 01/10/1997 σ.
0038 – 0038
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού βιομηχανική ρύπανση - επικίνδυνη ουσία μεταλλουργική βιομηχανία - μη σιδηρούχα μέταλλα
- περιβάλλον - περιορισμός εμπορίας - τεχνικά
εμπόδια

Οδηγία 97/11/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 περί τροποποιήσεως της
οδηγίας 85/337/ΕΟΚ για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 073 της 14/03/1997 σ. 0005 – 0015
03/04/1997
Έναρξη ισχύος
14/03/1999 θέσπιση - 04/04/2002 εφαρμογή
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 69269/5387/90, (678/Β/25-10-90): Για
Εναρμόνιση
κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες-Περιεχόμενο μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθορισμός περιεχομένου
ειδικών περιβαλ. Μελετών (Ε.Π.Μ) και λοιπές
συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το ν.1650/86.
Ν. 3010/02, (91/Α/25-4-02): Εναρμόνιση του ν.
1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ,
διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για
τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.
Υ.Α Η.Π 15393/2332/02, (1022/Β/5-8-02):
Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το
αρθ. 3 του ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το
αρθ.1 του ν.3010/02 «εναρμόνιση του ν. 1650/86
με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)».
Υ.Α Η.Π.11014/703/Φ104/03, (332/Β/20-3-03):
Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής
Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο)
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1650/86 (160/Α)
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
ν.3010/02 «εναρμόνιση του ν.1650/86 με τις
οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες
διατάξεις (91/Α)».
Υ.Α Η.Π.37111/2021/03, (1391/Β/29-9-03):
Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής
του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης
περιβαλλοντικών όρων και έργων και
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2
του άρθρου 5 του ν. 1650/86 όπως
αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του
άρθρου 3 του ν. 3010/02.
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Θεματικός κατάλογος

85/337/ΕΟΚ
αξιολόγηση σχεδίου - βιομηχανικό πρόγραμμα –
δημόσια επιχείρηση - περιβάλλον - προστασία του
περιβάλλοντος

Οδηγία 97/10/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Φεβρουαρίου 1997 για την τρίτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας
στην αγορά και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.
(CMR)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 068 της 08/03/1997 σ. 0024 – 0026
28/03/1997
Έναρξη ισχύος
30/12/1997 θέσπιση - 30/06/1998 εφαρμογή
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 54/98, (387/Β/29-4-98): Τροποποιήσεις του
Εναρμόνιση
π.δ 445/83, (166/Α) «περί του περιορισμού θέσης
σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικίνδυνων
ουσιών και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση
με τις οδηγίες 76/769/ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ.
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
397L0010R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 216 της 14/08/1999 σ.
0025 – 0025
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνη ουσία - κανόνας εμπορίας - κίνδυνος
για την υγεία περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια ·
1996
Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με τον
εξοπλισμό πλοίων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 046 της 17/02/1997 σ. 0025 – 0056
17/02/1997
Έναρξη ισχύος
30/06/1998 θέσπιση - 01/01/1999 εφαρμογή
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 158/99, (156/Α/20-7-99): Τροποποίηση του
Εναρμόνιση
π.δ. 347/98 «εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με
την οδηγία 96/98/ΕΚ» (231/Α) σύμφωνα με την
οδηγία 98/85/ΕΚ.
98/85/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
01/53/ΕΚ
02/75/ΕΚ
02/84/ΕΚ
396L0098R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 241 της 29/08/1998 σ.
0027
θαλάσσια ασφάλεια - θαλάσσια μεταφορά - ΙΜΟ Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον – μεταφορές - μεταφορά επιβατών πρότυπο ασφάλειας - πρόληψη της ρύπανσης
Οδηγία 96/94/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1996 για τη θέσπιση
δεύτερου καταλόγου ενδεικτικών οριακών τιμών κατ' εφαρμογή της οδηγίας
80/1107/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προστασίας των εργαζομένων από τους
κινδύνους που συνεπάγεται η έκθεσή τους σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα κατά
τη διάρκεια της εργασίας (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
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Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 338 της 28/12/1996 σ. 0086 – 0088
17/01/1997
Έναρξη ισχύος
01/06/1998
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 90/99, (94/Α/13-5-99): Καθορισμός οριακών
Εναρμόνιση
τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών
έκθεσης των εργαζομένων σε ορισμένους
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ και τροποποίηση και
συμπλήρωση του π.δ 307/86 «προστασία της
υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε
ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε
με το π.δ 77/93 (34/Α)».
00/39/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ασφάλεια στην εργασία - επικίνδυνη ουσία Θεματικός κατάλογος
ιατρική της εργασίας - κίνδυνος για την υγεία κοινωνικές διατάξεις - υγεία κατά την εργασία χημικό προϊόν
Οδηγία 96/87/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1996 για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τη σιδηροδρομική μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 335 της 24/12/1996 σ. 0045 – 0045
25/12/1996
Έναρξη ισχύος
31/12/1996
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α Φ4.2/18960/1446/01, (778/Β/19-6-01):
Εναρμόνιση
Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία
96/49/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών - μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές
μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως
τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/87/ΕΚ.
96/49/ΕΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια των μεταφορών - διεθνείς μεταφορές Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων·- σιδηροδρομικές μεταφορές
Οδηγία 96/86/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1996 για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την οδική μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 335 της 24/12/1996 σ. 0043 – 0044
25/12/1996
Έναρξη ισχύος
31/12/1996
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α Φ2 21099 1700/00, (509/Β/7-4-00):
Εναρμόνιση
Τροποποίηση π.δ 104/99 «περί προσαρμογής
ελληνικής νομοθεσίας προς διατάξεις Οδηγίας
94/55/ΕΚ για προσέγγιση νομοθεσιών κρατών
μελών σχετικά με οδικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων σε συμμόρφωση με Οδηγία
96/86/ΕΚ.
94/55/EK
Τροποποιεί
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Θεματικός κατάλογος

ασφάλεια των μεταφορών - διεθνείς μεταφορές –
μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων - οδικές μεταφορές - περιβάλλον προστασία της υγείας

Οδηγία 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου της 9ης Δεκεμβρίου 1996 για την αντιμετώπιση
των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 010 της 14/01/1997 σ. 0013 – 0033
03/02/1997
Έναρξη ισχύος
03/02/1999
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 5697/590/00, (405/Β/29-3-00): Καθορισμός
Εναρμόνιση
μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των
κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε
εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης
επικίνδυνων ουσιών.
82/501/ΕΟΚ από 3/2/99
Καταργεί
03/105/EK
Τροποποιήθηκε από
βιομηχανικός κίνδυνος - δημόσια υγεία Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνη ουσία - κοινωνικές διατάξεις περιβάλλον - πρόληψη των κινδύνων - πρότυπο
ασφάλειας
Οδηγία 96/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Δεκεμβρίου 1996 σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής
υπηρεσιών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 018 της 21/01/1997 σ. 0001 - 0006
10/02/1997
Έναρξη ισχύος
16/12/1999
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 219/00, (190/Α/31-8-00): Μέτρα για την
Εναρμόνιση
προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για
την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος
της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής
υπηρεσιών
διεθνική επιχείρηση - ελεύθερη κυκλοφορία των
Θεματικός κατάλογος
εργαζομένων - ελευθερία εγκατάστασης και
παροχής υπηρεσιών - επιχείρηση παροχής
υπηρεσιών - εργατικό δίκαιο - εσωτερική αγορά κινητικότητα του εργατικού δυναμικού πληροφόρηση των εργαζομένων συνθήκες εργασίας
Οδηγία 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης
Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά
της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 282 της 01/11/1996 σ. 0064 – 0067
21/11/1996
Έναρξη ισχύος
31/03/1997
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 38377/3077/97, (201/Β/17-3-97):
Εναρμόνιση
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας
96/69/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας
70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών
των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα ρύπανσης
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του αέρα από τις εκπομπές οχημάτων με
κινητήρα.
70/220/EOK
396L0069R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 083 της 25/03/1997 σ.
0023 – 0023
ατμοσφαιρική ρύπανση - όχημα με κινητήρα περιβάλλον -·ποιότητα του περιβάλλοντος -·
τεχνικά εμπόδια - τεχνικό πρότυπο

Οδηγία 96/68/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Οκτωβρίου 1996 για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 277 της 30/10/1996 σ. 0025 – 0034
19/11/1996
Έναρξη ισχύος
30/11/1997
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 290/98, (209/Α/9-9-98): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 115/97 έγκριση,
διάθεση στην αγορά και έλεγχο
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α/104) σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως
έχει συμπληρωθεί.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια στην εργασία - βιομηχανία μεταποίησης
Θεματικός κατάλογος
γεωργικών προϊόντων - μεταποιητική βιομηχανία φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 96/65/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 1996 για τέταρτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών που αφορούν την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των
επικίνδυνων παρασκευασμάτων και για τροποποίηση της οδηγίας 91/442/ΕΟΚ
σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα των οποίων οι συσκευασίες πρέπει να
φέρουν σφράγισμα ασφαλείας για τα παιδιά (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον
για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 265 της 18/10/1996 σ. 0015 – 0017
21/10/1996
Έναρξη ισχύος
31/05/1998
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 487/98, (1327/Β/31-12-98): Τροποποίηση των
Εναρμόνιση
αποφάσεων ΑΧΣ 1197/89 (567/Β) και 1384/91
(88/Β) σε εναρμόνιση προς την οδηγία 96/65/ΕΚ
«για τέταρτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο
της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ για την προσέγγιση των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων
παρασκευασμάτων και για την τροποποίηση της
οδηγίας 91/442/ΕΟΚ σχετικά με τα επικίνδυνα
παρασκευάσματα των οποίων οι συσκευασίες
πρέπει να φέρουν σφράγισμα ασφαλείας για τα
παιδιά.
88/379/ΕΟΚ
Τροποποιεί
91/442/ΕΟΚ

80
Καταργήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

99/45/ΕΚ
αερόλυμα - επικίνδυνη ουσία - επισήμανση πρότυπο ασφάλειας - συσκευασία - τεχνικά
εμπόδια

Οδηγία96/62/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 1996 για την εκτίμηση και τη
διαχείριση της ποιότητας του αέρα του περιβάλλοντος.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 296 της 21/11/1996 σ. 0055 – 0063
21/11/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 21/05/1998
Υ.Α 3277 209/00, (180/Β/17-2-00): Καθορισμός γενικών
Εναρμόνιση
αρχών και αρμόδιων υπηρεσιών για εκτίμηση και
διαχείριση ποιότητας αέρα του περιβάλλοντος.
Π.Υ.Σ 34/02, (125/Α/30-5-02): Οριακές και
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε
διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων
του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου.
ατμοσφαιρικοί ρύποι - δημόσια υγεία - έλεγχος της
Θεματικός κατάλογος
ρύπανσης - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος
Οδηγία 96/61/ΕΚ του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 1996 σχετικά με την
ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 257 της 10/10/1996 σ. 0026 – 0040
30/10/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/10/1999
Ν. 3010/02, (91/Α/25-4-02): Εναρμόνιση του ν. 1650/86
Εναρμόνιση
με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδικασία
οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα
και άλλες διατάξεις.
Υ.Α Η.Π 15393/2332/02, (1022/Β/5-8-02): Κατάταξη
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν.1650/86 όπως
αντικαταστάθηκε με το αρθ.1 του ν.3010/02
«εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και
96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)».
Υ.Α Η.Π.11014/703/Φ104/03, (332/Β/20-3-03):
Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης
και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο
4 του ν.1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 2 του ν.3010/02 «εναρμόνιση του ν.1650/86 με
τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις
(91/Α)».
Υ.Α Η.Π.37111/2021/03, (1391/Β/29-9-03): Καθορισμός
τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έργων
και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
αρθρου 5 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3010/02.
03/35/EK
Τροποποιήθηκε από
03/87/EK
396L0061R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 302 της 26/11/1996 σ. 0028

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Θεματικός κατάλογος
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αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει» - ατμοσφαιρική ρύπανση
- βιομηχανική ρύπανση - διαχείριση των αποβλήτων καταπολέμηση της ρύπανσης - κοινοτική
περιβαλλοντική πολιτική - περιβάλλον

Οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 1996 για τη διάθεση των
πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων. (PCB/PCT)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 243 της 24/09/1996 σ. 0031 – 0035
16/09/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 16/03/1998
Υ.Α 7589/731/00, (514/Β/11-4-00): Καθορισμός μέτρων
Εναρμόνιση
και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων
και των πολυχλωροτριφαινυλίων.
75/442/ΕΟΚ
Τροποποιεί
76/403/ΕΟΚ
διάθεση αποβλήτων - διαχείριση των αποβλήτων –
Θεματικός κατάλογος
εξυγίανση - περιβάλλον - χημικό προϊόν
Οδηγία 96/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης
Σεπτεμβρίου 1996 περί της τροποποιήσεως της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής
προστασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 236 της 18/09/1996 σ. 0044 – 0044
08/10/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1996 θέσπιση - 01/01/1997 εφαρμογή
K.Y.A 5261/190/97, (113/Β/26-02-97): Τροποποίηση
Εναρμόνιση
της κ.υ.α Β4373/1205/93 «για τα μέσα ατομικής
προστασίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι
σήμερα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 96/58/ΕΚ.
89/686/EOK
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επισήμανση Θεματικός κατάλογος
ευρωπαϊκό πρότυπο - ευρωπαϊκά σύμβολα προστατευτικός εξοπλισμός - πρότυπο ασφάλειας τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 96/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης
Σεπτεμβρίου 1996 για τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινομήσεως,
συσκευασίας και επισημάνσεως των επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 236 της 18/09/1996 σ. 0035 – 0035
21/09/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/06/1998
Υ.Α 482/98, (1316/Β/31-12-98): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
Α.Χ.Σ.378/94 (705/Β) σε εναρμόνιση προς την Οδηγία
96/56/Ε.Κ «για την τροποποίηση της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν
την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των
επικίνδυνων ουσιών.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - κανόνας εμπορίας Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - συσκευασία - ταξινόμηση - τεχνικά
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εμπόδια
Οδηγία 96/55/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Σεπτεμβρίου 1996 για δεύτερη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι 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 χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων. (χλωριωμένοι
διαλύτες)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 231 της 12/09/1996 σ. 0020 – 0021
02/10/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1997 θέσπιση - 30/06/1998 εφαρμογή
Π.Δ 54/98, (387/Β/29-4-98): Τροποποιήσεις του π.δ
Εναρμόνιση
445/83, (166/Α) «περί του περιορισμού θέσης σε
κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
76/769 ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ.
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - διαλύτης Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνη ουσία - κανόνας εμπορίας - κίνδυνος για την
υγεία - περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 96/54/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουλίου 1996 για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου
περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 248 της 30/09/1996 σ. 0001 - 0230
20/10/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/05/1998
31/10/1997 (συμμόρφωση με το παράρτημα V, σημεία
F, J και I)
Υ.Α 455/98, (1314/Β/31-12-98): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
αποφ. 378/94 (705/Β) σε εναρμόνιση προς την οδηγία
96/54/ΕΚ «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο
για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΕΚ
«περί προσεγγίσεως των Νομοθετικών και Διοικητικών
Διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία
και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών».
Υ.Α 590/97, (294/Β/26-3-98): Προσαρμογή στην τεχνική
πρόοδο οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσέγγισης
νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
που αφορούν την ταξινόμηση συσκευασία και
επισήμανση επικινδύνων ουσιών σε εναρμόνιση προς
τα σημεία Στ Ζ Θ Ι Κ και Μ παραρτήματος V Οδηγίας
96/54/ΕΚ.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση- περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - τεχνικά εμπόδια - χημικό προϊόν ·
Οδηγία 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό,
για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων
επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων
επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 235 της 17/09/1996 σ. 0059 – 0075

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Εναρμόνιση

Καταργεί

Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος
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17/09/1996
16/09/1997
Π.Δ 77/98, (71/Α/7-4-98): Προσαρμογή της Ελληνικής
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ
«σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα
που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων
επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς
μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις
διεθνείς μεταφορές.
92/07/ΕΚ από 17/9/97
91/60/ΕΟΚ από 17/9/97
89/461/ΕΟΚ από 17/9/97
89/460/ΕΟΚ από 17/9/97
89/338/ΕΟΚ από 17/9/97
88/218/ΕΟΚ από 17/9/97
86/364/ΕΟΚ από 17/9/97
86/360/ΕΟΚ από 17/9/97
85/03/ΕΟΚ από 17/9/97
02/07/EK
βάρος και διαστάσεις - διεθνείς μεταφορές - εσωτερικές
μεταφορές - μεταφορές - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 96/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές
επικίνδυνων εμπορευμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 235 της 17/09/1996 σ. 0025 – 0030
17/09/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1996
Υ.Α Φ4.2/18960/1446/01, (778/Β/19-6-01): Εναρμόνιση
Εναρμόνιση
του Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία 96/49/ΕΚ για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών
σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία
96/87/ΕΚ.
96/87/EK
Τροποποιήθηκε από
00/62/EK
01/06/EK
03/29/EK
ασφάλεια των μεταφορών - μεταφορές -μεταφορά
Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνων εμπορευμάτων - σιδηροδρομικές
μεταφορές
Οδηγία 96/46/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Ιουλίου 1996 για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 214 της 23/08/1996 σ. 0018 – 0024
01/05/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/04/1997
Π.Δ 115/97, (104/Α/30-5-97): για την έγκριση, διάθεση
Εναρμόνιση
στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
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Θεματικός κατάλογος

αναλυτική χημεία - εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα

Οδηγία 96/44/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1996 για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προς λήψη μέτρα κατά της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές μηχανοκινήτων οχημάτων (Κείμενο που
παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 210 της 20/08/1996 σ. 0025 – 0046
09/09/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1996
Υ.Α 29086/2294/96, (1193/Β/31-12-96): Συμμόρφωση
Εναρμόνιση
προς τις διατάξεις της Οδηγίας 96/44/ΕΚ για την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας
70/220/ΕΟΚ «περί προσέγγισης των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τα προς λήψη μέτρα κατά της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές
μηχανοκίνητων οχημάτων.
70/220/EOK
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - όχημα με κινητήρα Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - ρύπανση από τα αυτοκίνητα - τεχνικά
εμπόδια - τεχνικό πρότυπο - τεχνολογική αλλαγή
Οδηγία 96/39/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Ιουνίου 1996 περί τροποποιήσεως της
οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται
για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες
μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπoγόνα εμπορεύματα (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 196 της 07/08/1996 σ. 0007 – 0007
27/08/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 211/97, (166/Α/25-8-97): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν
σε ή αποπλέουν από ελληνικούς λιμένες και
μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα
με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ», όπως αυτό τροποποιήθηκε
με το π.δ 211/97 (166/Α).
93/75/ΕΚ
Τροποποιεί
01/11/1998
Λήξης ισχύος
98/74/ΕΚ
Καταργήθηκε εμμέσως
97/34/ΕΚ
ασφάλεια των μεταφορών - θαλάσσια μεταφορά Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων περιβάλλον - πρόληψη της ρύπανσης - ρύπανση από
τα πλοία
Οδηγία 96/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 1996 σχετικά με το διορισμό και
την επαγγελματική κατάρτιση συμβούλων ασφαλείας για την οδική, σιδηροδρομική
και πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 145 της 19/06/1996 σ. 0010 – 0015
09/07/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1999
Υ.Α 64834/5491/00, (1350/Β/7-11-00): Προσαρμογή της
Εναρμόνιση
Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
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Θεματικός κατάλογος
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96/86/Ε.Κ «σχετικά με το διορισμό και την
επαγγελματική κατάρτιση συμβούλων ασφαλείας για την
οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων» και της οδηγίας 2000/18/ΕΚ «για τις
ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις
των υποψηφίων συμβούλων ασφαλείας».
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια των
μεταφορών - μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων - μεταφορά μέσω πλωτής οδού - οδικές
μεταφορές - σιδηροδρομικές μεταφορές

Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 1996 για τον καθορισμό
των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και
του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 159 της 29/06/1996 σ. 0001 – 0114
13/05/2000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 13/05/2000
Υ.Α 1014 (ΦΟΡ)94/01, (216/Β/6-3-01): Έγκριση
Εναρμόνιση
Κανονισμού Ακτινοπροστασίας.
84/467/ΕΟΚ από 13/5/00
Καταργεί
80/836/ΕΟΚ από 13/5/00
79/343/ΕΟΚ από 13/5/00
76/579/ΕΟΚ από 13/5/00
66/45/ΕΟΚ από 13/5/00
62/1633/ΕΟΚ από 13/5/00
59/221/ΕΟΚ από 13/5/00
396L0029R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 314 της 04/12/1996 σ. 0020
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - δημόσια υγεία
Θεματικός κατάλογος
- ιοντίζουσα ακτινοβολία - κίνδυνος για την υγεία προστασία από τη ραδιενέργεια - υγεία κατά την
εργασία - υγειονομική νομοθεσία - υγειονομική
προστασία
Οδηγία 96/20/ΕΚ της Επιτροπής, της 27ης Μαρτίου 1996, για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την αποδεκτή
ηχητική στάθμη και το σύστημα εξάτμισης των μηχανοκίνητων οχημάτων (Κείμενο
που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 092 της 13/04/1996 σ. 0023 – 0035
03/05/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/09/1996
Υ.Α 34325/2779/97, (1050/Β/27-11-97): Προσαρμογή
Εναρμόνιση
ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 96/20/ΕΚ για
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας
70/157/ΕΟΚ σχετικά με την αποδεκτή ηχητική στάθμη
και το σύστημα εξάτμισης των μηχανοκίνητων
οχημάτων.
70/157/EOK
Τροποποιεί
ηχητική στάθμη - καυσαέριο - όχημα με κινητήρα Θεματικός κατάλογος
τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 96/12/ΕΚ της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 1996, για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
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Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 065 της 15/03/1996 σ. 0020 – 0037
01/04/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/03/1997
Π.Δ 115/97, (104/Α/30-5-97): Για την έγκριση, διάθεση
Εναρμόνιση
στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί.
91/414/EOK
Τροποποιεί
επίπτωση στο περιβάλλον - κανόνας εμπορίας - τοξική
Θεματικός κατάλογος
ουσία - τοξικολογία - φυτοϋγειονομικός έλεγχος φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 96/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας
Ιανουαρίου 1996 για την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από ντηζελοκινητήρες
προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 040 της 17/02/1996 σ. 0001 – 0009
08/03/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1996
Λήξης ισχύος
15/02/2000
Υ.Α οικ 18611/1393/96, (465/Β/18-6-96): Συμμόρφωση
Εναρμόνιση
προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/1/ΕΟΚ για την
τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ για την
προσέγγιση των νομοθεσιών κρατών μελών σχετικά με
τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών
αερίων και σωματιδιακών ρύπων από
πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν
σε οχήματα.
88/77/ΕΟΚ
Τροποποιεί
396L0001R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 155 της 28/06/1996 σ. 0063
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 155 της 28/06/1996 σ. 0064
99/96/ΕΚ
Καταργήθηκε εμμέσως
ατμοσφαιρική ρύπανση - καταπολέμηση της ρύπανσης Θεματικός κατάλογος
ντίζελ - όχημα με κινητήρα - περιβάλλον - ρύπανση από
τα αυτοκίνητα - τεχνικά εμπόδια
1995
Οδηγία 95/64/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με τις
στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 320 της 30/12/1995 σ. 0025 – 0040
19/01/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1997
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
έκθεση - θαλάσσια μεταφορά - μεταφορές - μεταφορά
Θεματικός κατάλογος
εμπορευμάτων - μεταφορά επιβατών ·
Οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου, της 5ης Δεκεμβρίου 1995, για την τροποποίηση
της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζομένους κατά την
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εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 335 της 30/12/1995 σ. 0028 – 0036
19/01/1996
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 04/12/1998
Π.Δ 89/99, (94/Α/13-5-99): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας
για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους
εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση
με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (220/Α)» σε συμμόρφωση με
την οδηγία 95/63/ΕΚ».
89/655/EOK
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - βιομηχανικός εξοπλισμός - κοινωνικές
διατάξεις - προστασία της υγείας - προστατευτικός
εξοπλισμός - πρότυπο ασφάλειας - συνθήκες εργασίας υγεία κατά την εργασία ·
Οδηγία 95/50/ΕΚ του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την
καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών
επικίνδυνων εμπορευμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 249 της 17/10/1995 σ. 0035 – 0040
17/10/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1997
Π.Δ 256/99, (209/Α/11-10-99): Προσαρμογή της
Εναρμόνιση
Ελληνικής Νομοθεσίας προς διατάξεις Οδηγίας
95/50/ΕΚ για καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον
τομέα ελέγχου οδικών μεταφορών επικίνδυνων
εμπορευμάτων.
Υ.Α 56965/6498/01, (1715/Β/21-12-01): Τροποποίηση
του π.δ 256/99, (209/Α) «προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ
σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον
τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων
εμπορευμάτων».
01/26/EK
Τροποποιήθηκε από
395L0050R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 087 της 08/04/2000 σ. 0034
ασφάλεια των μεταφορών - μεταφορές - μεταφορά
Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνων εμπορευμάτων - οδικές μεταφορές πρότυπο ασφάλειας
Οδηγία 95/36/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1995 για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 172 της 22/07/1995 σ. 0008 - 0020
01/07/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/04/1996
Π.Δ 115/97, (104/Α/30-5-97): Για την έγκριση, διάθεση
Εναρμόνιση
στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
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Θεματικός κατάλογος

βιοχημεία - εμπορία - επίπτωση στο περιβάλλον επιστημονική έρευνα - φυτοϋγειονομικός έλεγχος φυτοϋγειονομικά προϊόντα

Οδηγία 95/35/ΕΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1995 για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 172 της 22/07/1995 σ. 0006 – 0007
01/07/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1996
Π.Δ 115/97, (104/Α/30-5-97): Για την έγκριση, διάθεση
Εναρμόνιση
στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί.
91/414/ΕΚ
Τροποποιεί
φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 95/30/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 1995 για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 90/679/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των
εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 155 της 06/07/1995 σ. 0041 – 0042
26/07/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/11/1996
05/11/00
Λήξης ισχύος
Π.Δ 174/97, (150/Α/15-7-97): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
186/95 «προστασία των εργαζομένων από κινδύνους
που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία.
90/679/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - βιοτεχνολογία - εφαρμογή του κοινοτικού
δικαίου - κοινωνικές διατάξεις - κίνδυνος για την υγεία προστασία της υγείας
Οδηγία 95/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Ιουνίου 1995 που τροποποιεί την οδηγία 86/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον
περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια, των
προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών - εκσκαφέων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 168 της 18/07/1995 σ. 0014 – 0017
18/07/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1995
03/01/2002
Λήξης ισχύος
Υ.Α 76802/1033/96, (596/Β/19-7-96): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση της κ.υ.α 58751/2370/93 «καθορισμός
μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης ου προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις
καύσης.
Κ.Υ.Α 11481/523/97, (295/Β/11-4-97): Τροποποίηση
της υπ’ αριθ. 765/91 (81/Β) «για τον περιορισμό του
θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των
προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-
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εκσκαφέων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/27/ΕΚ.
86/662/ΕΟΚ
395L0027R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 097 της 18/04/1996 σ. 0039
ευρωπαϊκό πρότυπο - θόρυβος - ηχητική στάθμη κατασκευαστικά μέσα - περιβάλλον - προστασία από
τους θορύβους - προστασία του περιβάλλοντος τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995 για την επιβολή, σχετικά με
τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα
υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των
πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί
των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 157 της 07/07/1995 σ. 0001 – 0019
27/07/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1996
Π.Δ 88/97, (90/Α/16-5-97): Επιβολή διεθνών προτύπων
Εναρμόνιση
στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς λιμένες ή
πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν
σχέση με την ασφάλεια των πλοίων την πρόληψη
ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί
των πλοίων έλεγχος του κράτους του λιμένα σύμφωνα
με την Οδηγία 95/21/ΕΚ.
02/84/EK
Τροποποιήθηκε από
01/106/EK
99/97/EK
98/42/EK
98/25/EK
395L0021R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 291 της 14/11/1996 σ. 0042
ασφάλεια των μεταφορών - διεθνές πρότυπο - θαλάσσια
Θεματικός κατάλογος
μεταφορά - λιμενικές εγκαταστάσεις - μεταφορές πρόληψη της ρύπανσης - συνθήκες εργασίας
Οδηγία 95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης
Ιουνίου 1995 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με
τους ανελκυστήρες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 213 της 07/09/1995 σ. 0001 – 0031
27/09/1995
Έναρξη ισχύος
01/07/1999
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1997 θέσπιση - 01/07/1997 - εφαρμογή
Εναρμόνιση
84/528/ΕΟΚ από 1/7/99
Καταργεί
84/529/ΕΟΚ από 1/7/99
ανυψωτικό μηχάνημα - ευρωπαϊκό πρότυπο - δημόσια
Θεματικός κατάλογος
υγεία - τεχνικά εμπόδια
1994
Οδηγία 94/79/EK της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 1994 για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/EOK του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
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Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 354 της 31/12/1994 σ. 0016 - 0031
01/02/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/01/1996
Π.Δ 115/97, (104/Α/30-5-97): Για την έγκριση, διάθεση
Εναρμόνιση
στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί.
91/414/ΕΚ
Τροποποιεί
394L0079R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 280 της 23/11/1995 σ. 0058
- 0058
δημόσια υγεία - εμπορία - τοξικολογία Θεματικός κατάλογος
φυτοϋγειονομικός έλεγχος - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 94/69/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1994 για εικοστή πρώτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών
Τόμος Ι και Τόμος ΙΙ (Παράρτημα Ι: Αριθ. 006-001-00-2 έως 650-015-00-7 και
Παράρτημα ΙΙ: Αριθ. 006-076-00-1 έως 649-550-00-9)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 381 της 31/12/1994 σ. 0001 – 1485
03/01/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/09/1996
Υ.Α 995/96, (1085/Β/3-12-96): Εικοστή πρώτη
Εναρμόνιση
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της 67/548/Ε.Ε.Κ
περί προσεγγίσεως των Νομοθετικών και Διοικητικών
Διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία
και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών, σε
εναρμόνιση προς την οδηγία 94/69/Ε.Κ
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 94/67/ΕΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1994 για την αποτέφρωση
των επικίνδυνων αποβλήτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 365 της 31/12/1994 σ. 0034 – 0045
31/12/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/12/1996
Υ.Α ΟΙΚ.2487/455/99, (196/Β/12-2-99): Μέτρα και όροι
Εναρμόνιση
για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων
αποβλήτων.
00/76/ΕΚ από 28/12/2005
Καταργήθηκε από
ατμοσφαιρική ρύπανση - δημόσια υγεία - διάθεση
Θεματικός κατάλογος
αποβλήτων - επικίνδυνη ουσία - καύση των αποβλήτων
- περιβάλλον - πρόληψη της ρύπανσης - προστασία του
περιβάλλοντος
Οδηγία 94/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1994 για τροποποίηση της
οδηγίας 88/609/ΕΟΚ για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων
ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 24/12/1994 σ. 0083 – 0085
24/12/1994
Έναρξη ισχύος
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24/06/1995
26/11/02
Υ.Α 76802/1033/96, (596/Β/19-7-96): Τροποποίηση και
συμπλήρωση της κ.υ.α 58751/2370/93 «καθορισμός
μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις
καύσης».
88/609/ΕΟΚ
ατμοσφαιρική ρύπανση - βιομηχανική ρύπανση έλεγχος της ρύπανσης - καταπολέμηση της ρύπανσης περιβάλλον - πρόληψη της ρύπανσης - χημικές
διεργασίες

Οδηγία 94/63/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής
Δεκεμβρίου 1994 για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών (VOC)
που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και τη διάθεσή της από τις
τερματικές εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 365 της 31/12/1994 σ. 0024 – 0033
20/01/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1995
Κ.Υ.Α 10245/713/97, (311/Β/16-4-97): Μέτρα και όροι
Εναρμόνιση
για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών
ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση
βενζίνης και την διάθεση της από τις τερματικές
εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων.
ατμοσφαιρική ρύπανση - βενζίνη - θαλάσσια μεταφορά Θεματικός κατάλογος
οργανικό χημικό προϊόν - όχημα δημοσίας χρήσεως περιβάλλον – πρόληψη της ρύπανσης
Οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής
Δεκεμβρίου 1994 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 365 της 31/12/1994 σ. 0010 – 0023
31/12/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 29/06/1996
Ν. 2939/01, (179/Α/6-8-01): Συσκευασίες και
Εναρμόνιση
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων
(ΕΟΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις.
85/339/EOK από 30/6/96
Καταργεί
ανακύκλωση αποβλήτων - διαχείριση των αποβλήτων Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος συσκευασία - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 94/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής
Δεκεμβρίου 1994 για τη δέκατη τέταρτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 365 της 31/12/1994 σ. 0001 – 0009
20/01/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 20/12/1995 θέσπιση - 20/06/1995 εφαρμογή
ΑΧΣ 364/95 (1014/Β/11-12-95): Τροποποίηση του
Εναρμόνιση
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Τροποποιεί
Τροποποιήθηκε από

Θεματικός κατάλογος

παραρτήματος Ι του π.δ 445/83 «περί προσεγγίσεως
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων των Κρατών - Μελών που αφορούν
περιορισμούς της διάθεσης στην αγορά και της
χρήσεως ορισμένων επικινδύνων ουσιών και
παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την Οδηγία
94/60/Ε.Κ»
Π.Δ 146/96, (356/Β/16-5-96): Τροποποίηση της
απόφασης ΑΧΣ 364/95 περί τροποποιήσεως
παραρτήματος Ι π.δ 445/83 περί προσέγγισης
νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της
διάθεσης στην αγορά και της χρήσης ορισμένων
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε
εναρμόνιση προς την Οδηγία 94/60/ΕΚ ως προς την
ημερομηνία έναρξης ισχύος της.
116/Β/28-2-96: Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση
Α.Χ.Σ. αριθ 364/95.
76/769/ΕΟΚ
394L0060R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 043 της 21/02/1996 σ. 0010
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 008 της 11/01/1997 σ. 0032
– 0032
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 250 της 23/09/1999 σ. 0014
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επισήμανση κανόνας εμπορίας - καρκινογόνος ουσία - κίνδυνος για
την υγεία - περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 σχετικά με τους κοινούς
κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και
για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 319 της 12/12/1994 σ. 0020 – 0027
01/01/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1995
Π.Δ 32/97, (35/Α/14-3-97): Κοινοί κανόνες και πρότυπα
Εναρμόνιση
για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων
και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών
αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ.
97/58/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
01/105/ΕΚ
02/84/ΕΚ
394L0057R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 038 της 18/02/1995 σ. 0019
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 048 της 03/03/1995 σ. 0026
ασφάλεια των μεταφορών - διεθνές πρότυπο - ελεγκτικό
Θεματικός κατάλογος
όργανο - μεταφορές - περιβάλλον – πλοίο - πρόληψη
της ρύπανσης - τεχνικός έλεγχος
Οδηγία 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων
εμπορευμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 319 της 12/12/1994 σ. 0007 – 0013
01/01/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1996
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Καταργεί
Τροποποιήθηκε από

Θεματικός κατάλογος
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Π.Δ 104/99, (113/Α/4-6-99): Προσαρμογή Ελληνικής
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγίας 94/55/ΕΚ για
προσέγγιση νομοθεσιών κρατών μελών σχετικά με τις
οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.
89/684/ΕΟΚ από 1/1/97
03/28/EK
02/886/EK
01/07/EK
00/61/EK
99/47/EK
96/86/EK
ασφάλεια των μεταφορών - ενδοκοινοτικές μεταφορές –
μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων οδικές μεταφορές - περιβάλλον - προστασία της υγείας

Οδηγία 94/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης
Δεκεμβρίου 1994 για τη δέκατη τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της διάθεσης στην αγορά και της
χρήσεως ορισμένων επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 331 της 21/12/1994 σ. 0007 - 0009
10/01/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 00/00/0000
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - αερόλυμα Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνη ουσία - εύφλεκτο προϊόν - κανόνας εμπορίας
- περιβάλλον - περιορισμός εμπορίας - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 94/44/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 1994 που προσαρμόζει στην
τεχνική πρόοδο την οδηγία 82/130/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών επί του ηλεκτρολογικού υλικού που χρησιμοποιείται
σε δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 248 της 23/09/1994 σ. 0022 – 0024
13/10/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/09/1995
01/07/03
Λήξης ισχύος
Υ.Α οικ Β/65043/2077/97, (1180/Β/30-12-97):
Εναρμόνιση
τροποποίηση της οικ. Β/13353/2636/90, (442/Β)
«ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο
περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια».
82/130/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - εκρηκτικές
Θεματικός κατάλογος
ύλες - εναρμόνιση προτύπων - εξορυκτική επιχείρηση ηλεκτρολογικό υλικό - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 94/43/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1994 με την οποία καταρτίζεται
το παράρτημα VI της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 227 της 01/09/1994 σ. 0031 – 0055
01/09/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/09/1995
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Λήξης ισχύος
Εναρμόνιση
Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος

27/07/94
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
91/414/ΕΟΚ
δημόσια υγεία - εμπορία - επίπτωση στο περιβάλλον φυτοϋγειονομικά προϊόντα - φυτοϋγειονομικός ελεγχος

Οδηγία 94/37/ΕΚ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1994 για τροποποίηση των
παραρτημάτων της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην
αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 194 της 29/07/1994 σ. 0065 – 0081
01/08/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/07/1995
Π.Δ 115/97, (104/Α/30-5-97): Για την έγκριση, διάθεση
Εναρμόνιση
στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
αναλυτική χημεία - εμπορία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Θεματικός κατάλογος
- χημικό προϊόν
Οδηγία 94/33/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1994 για την προστασία των
νέων κατά την εργασία
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 216 της 20/08/1994 σ. 0012 – 0020
09/09/1994
Έναρξη ισχύος
22/06/1996
Προθεσμία εναρμόνισης
Ν. 1182/81, (193/Α/24-7-81): Περί κυρώσεως της
Εναρμόνιση
ψηφισθείσης εις Γενεύην κατά το έτος 1973 υπ’ αριθ.
138 Διεθνούς Συμβάσεως «περί του κατωτάτου ορίου
ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν και προσαρμογής
της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της.
Υ.Α 1390/89, (766/Β/9-10-89): Βιβλιάρια εργασίας
ανηλίκων.
Ν. 1788/88, (131/Α/15-6-88): Κύρωση της αριθ. 10 της
19-1-88 Π.Υ.Σ (11/Α) και άλλες διατάξεις.
Π.Δ 17/96, (11/Α/18-1-96): Mέτρα για την βελτίωση της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και
91/383/EOK.
Υ.Α 130627/90, (620/Β/27-09-90): Καθορισμός
επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την
απασχόληση ανηλίκων.
Π.Δ 7/90, (4/Α/15-1-90): Ιατρική εξέταση νεαρών
προσώπων για την απασχόληση σε βαριές, ανθυγιεινές
ή επικίνδυνες εργασίες.
Ν. 1837/89, (85/Α/23-3-89): Για την προστασία των
ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις.
Π.Δ 62/98, (67/Α/26-3-98): Μέτρα για την προστασία
των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την
οδηγία 94/33/ΕΚ.
Π.Δ 407/01, (289/Β/24-12-01): Μέτρα για την προστασία
των νέων που απασχολούνται με σχέση ναυτικής
εργασίας στο ναυτιλιακό και στον αλιευτικό τομέα για
την προσαρμογή προς την οδηγία 94/33/ΕΚ.
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ασφάλεια στην εργασία - διάρκεια της εργασίας εργασία ανηλίκων - εργασία των νέων - κοινωνικές
διατάξεις - προστασία του παιδιού - πολιτική για την
υγεία

Οδηγία 94/31/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1994 για την τροποποίηση της
οδηγίας 91/689/ΕΟΚ για τα επικίνδυνα απόβλητα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 168 της 02/07/1994 σ. 0028 – 0028
22/07/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
91/689/EK
Τροποποιεί
διαχείριση των αποβλήτων - επικίνδυνη ουσία Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον
Οδηγία 94/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής
Ιουνίου 1994 για τη δωδέκατη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 188 της 22/07/1994 σ. 0001 – 0002
11/08/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 20/01/2000
Υ.Α 130/00, (760/Β/21-6-00): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την οδηγία
94/27/ΕΚ «για τη δωδέκατη τροποποίηση της οδηγίας
76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών και
διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών, που
αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασμάτων.
951/Β/31-7-00: Διόρθωση σφάλματος στην αποφ.
130/00 (760/Β).
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - εμπορία Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνη ουσία - κίνδυνος για την υγεία - νικέλιο περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 94/26/ΕΚ της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 1994 για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 79/196/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το ηλεκτρολογικό υλικό που δύναται
να χρησιμοποιηθεί σε ατμόσφαιρα υπέχουσα τον κίνδυνο εκρήξεως και που απαιτεί
ορισμένους τρόπους προστασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 157 της 24/06/1994 σ. 0033 – 0035
14/07/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/03/1995
09/10/97
Λήξης ισχύος
Υ.Α 10328/2063/95, (516/Β/14-6-95): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
κ.υ.α 2923/161/86 για το ηλεκτρολογικό υλικό προς
χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση
με την Οδηγία 94/26/ΕΟΚ.
79/196/ΕΟΚ
Τροποποιεί
97/53/ΕΚ
Καταργήθηκε εμμέσως
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ευρωπαϊκό πρότυπο - ηλεκτρολογικό υλικό - τεχνικά
εμπόδια - τεχνολογική αλλαγή - πρότυπο ασφάλειας σήμα ποιότητας

Οδηγία 94/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Μαρτίου 1994 περί των μέτρων που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης από τις εκπομπές των οχημάτων με κινητήρα και περί τροποποίησης της
οδηγίας 70/220/ΕΟΚ
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 100 της 19/04/1994 σ. 0042 – 0052
01/07/1994 μερική εφαρμογή
Έναρξη ισχύος
18/10/1994 μερική εφαρμογή
01/01/1996 μερική εφαρμογή
01/01/1997 μερική εφαρμογή
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/94 θέσπιση - 18/10/94 εφαρμογή
Υ.Α 6765/511/95, (194/Β/21-3-95): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
κ.υ.α 28433/2448/92 όπως τροποποιήθηκε από την
κ.υ.α 33976/3189/93 που αφορά τα μέτρα για τον
περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των
οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις
διατάξεις της οδηγίας 94/12/ΕΟΚ.
70/220/EOK
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - όχημα με κινητήρα Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον·- ποιότητα του περιβάλλοντος - σήμα
ποιότητας - τεχνικά εμπόδια - τεχνικό πρότυπο
Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης
Μαρτίου 1994 σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις
συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες
ατμόσφαιρες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 100 της 19/04/1994 σ. 0001 – 0029
09/05/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/09/1995 θέσπιση - 01/03/1996 - εφαρμογή
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
76/117/ΕΟΚ
Καταργεί
79/196/ΕΟΚ
82/130/ΕΟΚ
394L0009R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 257 της 10/10/1996 σ. 0044
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 021 της 26/01/2000 σ. 0042
– 0042
εκρηκτικές ύλες - εναρμόνιση προτύπων - εξοπλισμός
Θεματικός κατάλογος
γεώτρησης - ευρωπαϊκό σήμα - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 94/1/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Ιανουαρίου 1994 περί τεχνικών
προσαρμογών της οδηγίας 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων
(αεροζόλ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 023 της 28/01/1994 σ. 0028 – 0029
17/02/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/10/1994
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
75/324/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια του προϊόντος - βιομηχανία αερόλυμα Θεματικός κατάλογος
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επισήμανση - τεχνικά εμπόδια - τεχνολογική αλλαγή
1993

Οδηγία 93/112/ΕΚ της Επιτροπής της 10ης Δεκεμβρίου 1993 για την τροποποίηση
της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερών
κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες και
τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ' εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας
88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 314 της 16/12/1993 σ. 0038 – 0043
19/12/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1995
Υ.Α ΓΧΚ 1197/89, (567/Β/6-9-90): Ταξινόμηση,
Εναρμόνιση
συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων
παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση με τις οδηγίες
88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ.
Υ.Α ΓΧΚ 508/91, (886/Β/30-10-91): Συμπλήρωση της
απόφασης 1197/89 του ΓΚΧ, σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 91/155/ΕΟΚ που αφορά στα επικίνδυνα
παρασκευάσματα και επικίνδυνες ουσίες.
Υ.Α 378/94, (705/Β/20-9-94): Επικίνδυνες ουσίες,
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 67/548/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Υ.Α 47/95, (431/Β/17-5-95): Τροποποίηση της
απόφασης Α.Χ.Σ 508/91 «περί καθορισμού και
καθορισμού λεπτομερών κανόνων για το σύστημα
ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τις επικίνδυνες ουσίες
και τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 10 της οδηγίας του συμβουλίου 88/379/ΕΟΚ σε
εναρμόνιση με την Οδηγία 93/112/Ε.Κ». (σελ. 5349) &
διόρθωση σφάλματος (537/Β/21-6-95).
91/155/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εμπορία - επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - ευθύνη του
Θεματικός κατάλογος
παραγωγού - προστασία του περιβάλλοντος - τεχνικά
εμπόδια
Οδηγία 93/105/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Νοεμβρίου 1993 για τη θέσπιση του
παραρτήματος VII Δ, που περιέχει τα απαιτούμενα πληροφοριακά στοιχεία για τον
τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο άρθρο 12 της έβδομης τροποποίησης της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 294 της 30/11/1993 σ. 0021 – 0028
03/12/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1993
Υ.Α 378/94, (705/Β/20-9-94): Επικίνδυνες ουσίες,
Εναρμόνιση
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 67/548/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
δημόσια υγεία - δοκιμή - κανόνας εμπορίας Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - πολυμερή - προστασία του περιβάλλοντος
- τεχνικά εμπόδια - τεχνικό πρότυπο
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Οδηγία 93/104/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993 σχετικά με ορισμένα
στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 307 της 13/12/1993 σ. 0018 – 0024
02/01/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 23/11/1996
Π.Δ 88/99, (94/Α/13-5-99): Ελάχιστες προδιαγραφές για
Εναρμόνιση
την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με
την οδηγία 93/104/ΕΚ.
00/34/EK
Τροποποιήθηκε από
03/88/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ασφάλεια στην εργασία - διάρκεια της εργασίας Θεματικός κατάλογος
διευθέτηση του χρόνου εργασίας - εξανθρωπισμός της
εργασίας - κοινωνικές διατάξεις ·- οργάνωση της
εργασίας
Οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993 σχετικά με τις
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη
(13η ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 307 της 13/12/1993 σ. 0001 – 0017
02/01/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 23/11/1995
Π.Δ 281/96, (198/Α/27-7-96): Ελάχιστες προδιαγραφές
Εναρμόνιση
ασφαλείας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά
σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 93/103/ΕΚ.
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Τροποποιεί
εργασία - πληροφόρηση των εργαζομένων - προσωπικό
πληρώματος - υγεία κατά την εργασία
Οδηγία 93/101/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1993 για εικοστή
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 013 της 15/01/1994 σ. 0001 – 0110
18/01/1994
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1995
Υ.Α 170/95, (846/Β/10-10-95): Εικοστή προσαρμογή
Εναρμόνιση
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών
σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 93/101/ΕΚ Αναδημοσίευση.
Υ.Α 378/94, (705/Β/20-9-94): Επικίνδυνες ουσίες,
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε
συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
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Οδηγία 93/95/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Οκτωβρίου 1993 για την τροποποίηση
της οδηγίας 89/686/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 276 της 09/11/1993 σ. 0011 – 0012
29/11/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 29/01/1994
Υ.Α 8881/94, (450/Β/16-6-94): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
4373/1205/93 απόφασης για τα μέσα ατομικής
προστασίας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του
Συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
89/686/EOK
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - δίτροχο - οδική
Θεματικός κατάλογος
ασφάλεια - όχημα με κινητήρα - πρότυπο ασφάλειας συστήματα ασφαλείας - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 93/90/ΕΟΚ της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 1993 σχετικά με τον
κατάλογο των ουσιών που αναφέρονται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 πέμπτη
περίπτωση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 277 της 10/11/1993 σ. 0033 – 0033
29/10/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/10/1993
Υ.Α 378/94, (705/Β/20-9-94): Επικίνδυνες ουσίες,
Εναρμόνιση
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 67/548/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
00/21/ΕΚ
Καταργήθηκε από
έγκριση - επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - ταξινόμηση Θεματικός κατάλογος
τεχνικά εμπόδια - κοινοτική πράξη
Οδηγία 93/88/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1993 για τροποποίηση της
οδηγίας 90/679/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία
(έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 268 της 29/10/1993 σ. 0071 – 0082
20/10/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/04/1994
05/11/00
Λήξης ισχύος
Π.Δ 186/95, (97/Α/30-5-95): Προστασία των
Εναρμόνιση
εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της
έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την
εργασία.
90/679/ΕΟΚ
Τροποποιεί
393L0088R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 217 της 23/08/1994 σ. 0018
– 0018
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - βιοτεχνολογία - εμβολιασμός - επικίνδυνη
ουσία - ιατρική της εργασίας - κοινωνικές διατάξεις
προστασία της υγείας
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Οδηγία 93/86/ΕΟΚ της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 1993 περί προσαρμογής
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τις ηλεκτρικές
στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 264 της 23/10/1993 σ. 0051 – 0052
11/10/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1993
Υ.Α 73537/1438/95, (781/Α/12-9-95): Διαχείριση των
Εναρμόνιση
ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που
περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
91/157/ΕΟΚ
Τροποποιεί
διάθεση αποβλήτων - επικίνδυνη ουσία - επισήμανση Θεματικός κατάλογος
ηλεκτρική μηχανή - ηλεκτροχημεία - περιβάλλον τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 για τις ελάχιστες
προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή
αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα
εμπορεύματα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 247 της 05/10/1993 σ. 0019 – 0027
23/09/1995
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 13/09/1994
Π.Δ 346/94, (183/Α/31-10-94): Αναφορές των πλοίων
Εναρμόνιση
που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς
λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία
σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ.
Π.Δ 12/00, (11/Α/27-1-00): Τροποποίηση του π.δ
346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν
σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και
μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα
με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ», όπως τροποποιήθηκε με το
π.δ 211/97 (166/Α), π.δ 174/98 (129/Α) και π.δ 3/99
(2/Α).
Π.Δ 3/99, (2/Α/13-1-99): Τροποποίηση του π.δ 346/94
(183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή
αποπλέουν από ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν
επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία
93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το π.δ 211/97 (166/Α) και π.δ 174/98
(129/Α).
Π.Δ 174/98, (129/Α/16-6-98): Τροποποίηση του π.δ
346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν
σε ή αποπλέουν από ελληνικούς λιμένες και
μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα
με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το π.δ 211/97 (166/Α).
Π.Δ 211/97, (166/Α/25-8-97): Τροποποίηση του π.δ
346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν
σε ή αποπλέουν από ελληνικούς λιμένες και
μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα
με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου», όπως αυτό
τροποποιήθηκε με το π.δ 211/97 (166/Α).
79/116/ΕΟΚ από 13/9/95
Καταργεί
96/39/EK
Τροποποιήθηκε από
97/34/EK
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98/55/EK
98/74/EK
02/84/EK
02/59/ΕΚ
ασφάλεια των μεταφορών - εμπορευμάτων - θαλάσσια
μεταφορά - μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων περιβάλλον - ρύπανση από τα πλοία - πρόληψη της
ρύπανσης

Οδηγία 93/72/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Σεπτεμβρίου 1993 για τη δέκατη ένατη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν
την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 258 της 16/10/1993 σ. 0029 – 0030
00/00/0000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1994
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επισήμανση - επικίνδυνη ουσία - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 93/71/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουλίου 1993 για τροποποίηση της
οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά
φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 221 της 31/08/1993 σ. 0027 – 0036
00/00/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 00/00/1994
Π.Δ 115/30-5-97, (104/Α/30-5-97): Για την έγκριση,
Εναρμόνιση
διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία
91/414/ΕΟΚ όπως έχει συμπληρωθεί.
91/414/ΕΟΚ
Τροποποιεί
393L0071R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 004 της 06/01/1996 σ. 0016
δοκιμή - εμπορία - επίπτωση στο περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
φωτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1993 για την τροποποίηση των
οδηγιών 87/404/ΕΟΚ (απλά δοχεία πίεσης), 88/378/ΕΟΚ (ασφάλεια των παιχνιδιών),
89/106/ΕΟΚ (προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών), 89/336/ΕΟΚ
(ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα), 89/392/ΕΟΚ (μηχανές), 89/686/ΕΟΚ (μέσα
ατομικής προστασίας), 90/384/ΕΟΚ (όργανα ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας),
90/385/ΕΟΚ (ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα), 90/396/ΕΟΚ (συσκευές
αερίου), 91/263/ΕΟΚ (τερματικός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών), 92/42/ΕΟΚ (νέοι
λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα) και 73/23/ΕΟΚ
(ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων
τάσεως).
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 220 της 30/08/1993 σ. 0001 – 0022
02/08/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1994
Υ.Α 8881/94, (450/Β16-6-94): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
4373/1205/93 απόφασης για τα μέσα ατομικής
προστασίας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του
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Τροποποιεί

Τροποποιήθηκε από
Καταργήθηκε από

Συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
Υ.Α 94649/8682/94, (688/Β/13-9-94): Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας της 89/336/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις
οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
Π.Δ 18/96, (12/Α/18-1-96): Τροποποίηση του π.δ/τος
377/93 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
Υ.Α Οικ. Β 3380/737/94, (134/Β/1-3-95): Τροποποίηση
της κ.υ.α 15233/3-7-1991 σχετικά με τις συσκευές
αερίου σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ.
Π.Δ 424/95, (243/Α/22-11-95): Σχετικά με τον
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση
με την οδηγία 91/263/ΕΟΚ όπως αυτή τροποποιήθηκε
με την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.
Π.Δ 59/95, (46/Α/27-2-95): Τροποποίηση διατάξεων π.δ
335/93 (143/Α) που αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης για
τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται
με υγρά ή με αέρια καύσιμα, ως προς την επίθεση και τη
χρήση της σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία
93/68/ΕΟΚ.
Υ.Α 20769/6285/94, (977/Β/30-12-94): Τροποποίηση
της κ.υ.α 12479/Φ17/414/91 (431/Β) «για τα απλά
δοχεία πίεσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 93/68/ΕΟΚ
για τη χρήση της σήμανσης CE.
Υ.Α 16717/5052/94, (992/Β/30-12-94): Τροποποίηση
της κ.υ.α 470/85 (183/Β) «ηλεκτρολογικό υλικό που
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων
τάσεως, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 93/68/ΕΟΚ.
(923/Β/14-12-94): Τροποποίηση της κ.υ.α Β
6342/863/24-3-89 (223/Β) για την ασφάλεια των
παιχνιδιών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 93/68/ΕΟΚ.
Φ2-1041/94, (692/Β/14-9-94): Τροποποίηση της
απόφασης Φ2-376/30-3-93 Οργανα ζύγισης με μη
αυτόματη λειτουργία σε συμμόρφωση προς την Οδηγία
93/68/ΕΟΚ.
73/23/EOK
87/404/EOK
88/378/EOK
89/336/EOK
89/392/EOK
89/686/EOK
90/384/EOK
90/385/EOK
90/396/EOK
91/263/EOK
92/42/EK
393L0068R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 216 της 08/08/1997 σ. 0099
- 0099
98/13/ΕΚ
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98/37/ΕΚ από 12/8/98
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού – βιομηχανία σήμα ποιότητας - σήμανση πιστότητας ΕΚ - τεχνικά
εμπόδια - τεχνολογία - τεχνικός κανονισμός

Οδηγία 93/67/ΕΟΚ της Επιτροπής της 20ής Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό των
αρχών εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και το περιβάλλον από τις
ουσίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 227 της 08/09/1993 σ. 0009 – 0018
02/08/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/10/1993
Υ.Α 17/95, (647/Β/24-7-95): Καθορισμός των αρχών
Εναρμόνιση
εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και
το περιβάλλον από τις ουσίες που γνωστοποιούνται
σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ σε
συμμόρφωση προς την οδηγία της Επιτροπής
93/67/ΕΟΚ.
895/Β/30-10-95: Διορθώσεις σφαλμάτων στην απόφαση
ΑΧΣ 17/1995 (σελ.11322)
δημόσια υγεία – έκθεση - επικίνδυνη ουσία - επίπτωση
Θεματικός κατάλογος
στο περιβάλλον - μελέτη επιπτώσεων - περιβάλλον τεχνικά εμπόδια - τυποποίηση προϊόντων προς διάθεση
Οδηγία 93/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1993 για την τροποποίηση της
οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά
με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές
των οχημάτων με κινητήρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 186 της 28/07/1993 σ. 0021 – 0027
08/07/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/09/1993
Π.Δ 33976/3189/93, (822/Β/8-10-93): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
απόφασης 28433/2448/92, «περί μέτρων για
περιορισμό εκπομπών αερίων ρύπων οχημάτων με
κινητήρα σε συμμόρφωση 93/59/ΕΟΚ.
70/220/EOK
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - ευρωπαϊκό πρότυπο - όχημα
Θεματικός κατάλογος
με κινητήρα - περιβάλλον - ρύπανση από τα αυτοκίνητα
- τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 93/44/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1993 που τροποποιεί την
οδηγία 89/392/ΕΟΚ για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά
με τις μηχανές
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 175 της 19/07/1993 σ. 0012 – 0020
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1994 θέσπιση - 01/01/1995 εφαρμογή
01/07/1994 εφαρμογή των διατάξεων:
- άρθ. 1 σημείο 10 πλην των στοιχείων α), β) & ιζ),
- άρθ. 1 σημείο 11 στοιχεία α) και β),
- άρθ. 1 σημείο 12 γ, στοιχεία δ), ε), στ).
Π.Δ 18/96, (12/Α/18-1-96): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
377/93 «σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς
τις οδηγίες 93/44/ΕΟΚ & 93/68/ΕΟΚ».
89/392/ΕΟΚ
Τροποποιεί
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Καταργήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

98/37/ΕΚ από 12/8/98
ανυψωτικό μηχάνημα - ασφάλεια στην εργασία βιομηχανικός κίνδυνος - μηχάνημα - σήμα ποιότητας τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 93/21/ΕΟΚ της Επιτροπής της 27ης Απριλίου 1993 για δέκατη όγδοη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 110 της 04/05/1993 σ. 0020 – 0021
28/04/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1994 θέσπιση - 31/10/1997 εφαρμογή
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
αερόλυμα - επικίνδυνη ουσία - επισήμανση Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - συσκευασία - ταξινόμηση - τεχνικά
εμπόδια
Οδηγία 93/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Απριλίου 1993 για την τρίτη προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
αφορούν την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων
παρασκευασμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 104 της 29/04/1993 σ. 0046 – 0056
07/04/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1994
ΦΕΚ 129/Β/27-2-95: Τροποποίηση της απόφασης
Εναρμόνιση
Α.Χ.Σ. 1197/89 «περί ταξινόμησης και συσκευασίας των
επικινδύνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς
την Οδηγία 93/18/ΕΟΚ.
88/379/ΕΟΚ
Τροποποιεί
99/45/ΕΚ
Καταργήθηκε από
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - συσκευασία Θεματικός κατάλογος
ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993 για την εναρμόνιση των
διατάξεων περί της εμπορίας και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής
χρήσης
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 121 της 15/05/1993 σ. 0020 – 0036
15/04/1993
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 29/09/1993 για τα άρθρα 9, 10, 11, 12, 13, 14
29/09/1994 για τις λοιπές διατάξεις
Π.Δ 455/95, (268/Α/29-12-95): Προσαρμογή της
Εναρμόνιση
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ, σχετικά
με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών
εμπορικής χρήσεως.
εκρηκτικές ύλες - ελεύθερη κυκλοφορία των
Θεματικός κατάλογος
εμπορευμάτων - εναρμόνιση προτύπων - μεταφορά
επικίνδυνων εμπορευμάτων - πρότυπο ασφάλειας τεχνικά εμπόδια - τυποποίηση προϊόντων προς διάθεση
1992
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Οδηγία 92/112/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 1992 για τον καθορισμό
των διαδικασιών εναρμόνισης των προγραμμάτων περιορισμού της ρύπανσης που
προκαλούν τα απόβλητα της βιομηχανίας διοξειδίου του τιτανίου, με προοπτική την
εξάλειψή της
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 409 της 31/12/1992 σ. 0011 – 0016
22/12/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 15/06/1993
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
ατμοσφαιρική ρύπανση - βιομηχανία - βιομηχανικά
Θεματικός κατάλογος
απόβλητα - καταπολέμηση της ρύπανσης - οξείδιο περιβάλλον -χημική
Οδηγία 92/104/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1992 περί των ελαχίστων
προδιαγραφών της για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες (δωδέκατη
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 404 της 31/12/1992 σ. 0010 – 0025
07/12/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 07/12/1994
Υ.Α ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/96, (771/Α/28-8-96):
Εναρμόνιση
Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 92/104/ΕΟΚ
«περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση
της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των
εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές
βιομηχανίες στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και
Λατομικών Εργασιών».
392L0104R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 033 της 09/02/1993 σ. 0018
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - εξόρυξη - συνθήκες εργασίας - υγεία κατά την
εργασία
Οδηγία 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 για την τροποποίηση
της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών
που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των
οχημάτων με κινητήρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 371 της 19/12/1992 σ. 0001 – 0031
16/11/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1993
Υ.Α 25006/2234/93, (523/Β/13-7-93): Για τιμές
Εναρμόνιση
αποδεκτής ηχοστάθμης οχημάτων-συμμόρφωση με
διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ.
Υ.Α 29087/2295/97, (79/Β/7-2-97): Τροποποίηση της
κ.υ.α 25006/2234/93, (523/Β): «για τιμές αποδεκτής
ηχοστάθμης οχημάτων-συμμόρφωση με διατάξεις της
οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών-μελών.
70/157/EOK
Τροποποιεί
ηχητική στάθμη - ηχορύπανση - καυσαέριο - όχημα με
Θεματικός κατάλογος
κινητήρα – περιβάλλον - ρύπανση από τα αυτοκίνητα·τεχνικά εμπόδια
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Οδηγία 92/91/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Νοεμβρίου 1992 περί των ελαχίστων
προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομηχανίες (ενδέκατη ειδική οδηγία
κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 348 της 28/11/1992 σ. 0009 – 0024
11/11/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Ν. 1568/85, (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και ασφάλεια των
Εναρμόνιση
εργαζομένων.
Π.Δ 17/96, (11/Α/18-1-96): Mέτρα για την βελτίωση της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/EOK και
91/383/EOK.
Π.Δ 177/97, (150/Α/15-7-97): Ελάχιστες προδιαγραφές
για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της
υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια
γεωτρήσεων βιομηχανίες.
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - εξανθρωπισμός της εργασίας - εξόρυξη μεταλλευτική εκμετάλλευση - πρότυπο ασφάλειας τόπος εργασίας
Οδηγία 92/85/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1992 σχετικά με την
εφαρμογή μέτρων που αποβλέπουν στη βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά
την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (δέκατη ειδική
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 348 της 28/11/1992 σ. 0001 – 0008
24/11/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 24/11/1994
Π.Δ 41/03, (44/Α/21-2-03): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
176/97 «μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία κατά την
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία
92/85/ΕΟΚ».
Π.Δ 176/97, (150/Α/15-7-97): Μέτρα για τη βελτίωση της
ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασίατων εγκύων,
λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων.
Ν. 1414/84, (10/Α/2-2-84): Εφαρμογή της αρχής της
ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες
διατάξεις.
Ν. 1483/84, (153/Α/8-10-84): Προστασία και
διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές
υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών
νόμων.
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια της
Θεματικός κατάλογος
απασχόλησης - ασφάλεια στην εργασία εξανθρωπισμός της εργασίας - εργασία των γυναικών μητρότητα - προστασία μητρότητας και παιδιών
Οδηγία 92/72/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Σεπτεμβρίου 1992 σχετικά με την
ατμοσφαιρική ρύπανση από το όζον
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 297 της 13/10/1992 σ. 0001 – 0007
07/10/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 21/03/1994
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Καταργήθηκε από
Θεματικός κατάλογος
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ΠΥΣ 11/97, (19/Β/97):Μέτρα για την αντιμετώπιση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον.
02/03/ΕΚ από 9/9/03
ατμοσφαιρική ρύπανση - δημόσια υγεία - έλεγχος της
ρύπανσης - Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος –
όζον - περιβάλλον - πρόγραμμα δράσης

Οδηγία 92/69/ΕΟΚ της Επιτροπής της 31ης Ιουλίου 1992 για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο, για δέκατη έβδομη φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου
σχετικά με την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
σε ό,τι αφορά την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων
ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 383 της 29/12/1992 σ. 0113 – 0115
00/00/0000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/10/1993
Υ.Α 378/94, (705/Β/20-9-94): Επικίνδυνες ουσίες,
Εναρμόνιση
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 67/548/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
84/449/ΕΟΚ
88/302/ΕΟΚ
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - περιβάλλον –
Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία (ενάτη ειδική
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 245 της 26/08/1992 σ. 0023 – 0042
22/07/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 24/06/1994
Ν. 1568/85, (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και ασφάλεια των
Εναρμόνιση
εργαζομένων.
Π.Δ 70α/88, (31/Α/17-2-88): Προστασία των
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την
εργασία.
Π.Δ 422/79, (128/Α/15-6-79): Περί συστήματος
σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας.
Π.Δ 1073/81, (260/Α/16-9-81): Περί μέτρων ασφαλείας
κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού
Μηχανικού.
Π.Δ 225/89, (106/Α/2-5-90): Υγιεινή και Ασφάλεια στα
Υπόγεια Τεχνικά Έργα.
Π.Δ 70/90, (31/Α/14-3-90): Υγιεινή και Ασφάλεια των
Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.
Π.Δ 105/95, (67/Α/10-4-95): Eλάχιστες προδιαγραφές
για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην εργασία
σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK.
77/576/ΕΟΚ
Καταργεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία -· δημόσια υγεία - εξανθρωπισμός της εργασίας
- πρότυπο ασφάλειας - σήμανση
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Οδηγία 92/57/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή
κινητά εργοτάξια (όγδοη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος
1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 245 της 26/08/1992 σ. 0006 – 0022
17/07/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1993
Ν. 1568/85, (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και ασφάλεια των
Εναρμόνιση
εργαζομένων.
Π.Δ 778/80, (193/Α/26-8-80): Περί των μέτρων
ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών.
Π.Δ 1073/81, (260/Α/16-9-81): Περί μέτρων ασφαλείας
κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού
Μηχανικού.
Π.Δ 225/89, (106/Α/2-5-90): Υγιεινή και Ασφάλεια στα
Υπόγεια Τεχνικά Έργα.
Ν. 1396/83, (126/Α/15-9-83): Υποχρεώσεις λήψης και
τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και
λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.
Π.Δ 305/96, (212/Α/29-8-96): Eλάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα
προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 92/57/EOK.
392L0057R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 015 της 23/01/1993 σ. 0034
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 033 της 09/02/1993 σ. 0018
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 041 της 18/02/1993 σ. 0050
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - δημόσια έργα - δημόσια υγεία - οικοδομικός
τομέας - πρότυπο ασφάλειας
Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις
απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια
καύσιμα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 167 της 22/06/1992 σ. 0017 – 0028
03/06/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1992
Π.Δ 335/93, (143/Α/2-9-93): Απαιτήσεις απόδοσης για
Εναρμόνιση
τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται
με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 92/42/ΕΟΚ. (L167/92).
Π.Δ 59/95, (46/Α/27-2-95): Τροποποίηση διατάξεων π.δ
335/93 (143/Α) που αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης για
τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται
με υγρά ή με αέρια καύσιμα, ως προς την επίθεση και τη
χρήση της σήμανσης CE σύμφωνα με την οδηγία
93/68/ΕΚ.
392L0042R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 268 της 29/10/1993 σ. 0112
93/68/ΕΚ
04/08/ΕΚ
αέριο - ενεργειακή πολιτική - ευρωπαϊκό πρότυπο Θεματικός κατάλογος
κοινοτικό πρόγραμμα – λέβητας - τεχνικά εμπόδια
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Οδηγία 92/37/ΕΟΚ της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 1992 για δέκατη έκτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 154 της 05/06/1992 σ. 0030 – 0031
00/00/0000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/11/1993
Υ.Α 532/93 (550/Β/27-7-93): Τροποποίηση του
Εναρμόνιση
παραρτήματος Ι του π.δ 329/83 σε συμμόρφωση με την
οδηγία της Επιτροπής 92/37/ΕΟΚ.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εσωτερική αγορά - περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 92/32/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Απριλίου 1992 για την έβδομη
τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία
και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 154 της 05/06/1992 σ. 0001 - 0029
22/05/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/10/1993
Υ.Α 152/94, (956/Β/22-12-94): Τροποποίησητης
Εναρμόνιση
απόφασης ΑΧΣ 1197/89 περί ταξινόμησης,
επισήμανσης και συσκευασίας των επικινδύνων
παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 92/32/ΕΟΚ.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
73/173/ΕΟΚ
77/728/ΕΟΚ
78/631/ΕΟΚ
88/379/ΕΟΚ
392L0032R Διορθωτικά
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 317 της 18/12/1993 σ. 0083
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 030 της 06/02/1993 σ. 0068
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 261 της 24/09/1998 σ. 0040
επικίνδυνη ουσία – επισήμανση - ταξινόμηση - τεχνικά
Θεματικός κατάλογος
εμπόδια - περιβάλλον - συσκευασία
Οδηγία 92/31/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Απριλίου 1992 για την τροποποίηση
της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 126 της 12/05/1992 σ. 0011 – 0011
25/05/1992
Έναρξη ισχύο
Προθεσμία εναρμόνισης 28/07/1992 θέσπιση - 28/10/1992 εφαρμογή
Υ.Α 94649/8682/94, (688/Β/13-9-94): Ηλεκτρομαγνητική
Εναρμόνιση
συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας της 89/336/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις
οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
Π.Δ 22/97, (20/Β/26-2-97): Επιτήρηση και έλεγχος
αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ της
Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών της Κοινότητας
καθώς και προς και από την Κοινότητα.
89/336/ΕΟΚ
Τροποποιεί
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Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

392L0336R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 197 της 06/08/1993 σ. 0057
ηχορύπανση - τεχνικά εμπόδια - τεχνικός κανονισμός

Οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής
περίθαλψης στα πλοία
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 113 της 30/04/1992 σ. 0019 – 0036
10/04/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1994
Π.Δ 376/95, (206/Α/5-10-95): Ελάχιστες προδιαγραφές
Εναρμόνιση
ασφαλείας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης
ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία
92/29/ΕΟΚ.
Π.Δ 277/97, (197/Α/2-10-97): Τροποποίηση διατάξεων
π.δ 376/95 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και
υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής
περίθαλψης στα πλοία σύμφωνα με την Οδηγία
92/99/ΕΟΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - μεταφορές Θεματικός κατάλογος
πλοίο -·υγεία κατά την εργασία
Οδηγία 92/22/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992 σχετικά με τους
υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλικά υαλοπινάκων για οχήματα με κινητήρα και τα
ρυμουλκούμενά τους
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 129 της 14/05/1992 σ. 0011 – 0094
13/04/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1992
Υ.Α 29870/2621/92, (588/Β/30-9-92): Υαλοπίνακες
Εναρμόνιση
ασφαλείας και υλικά υαλοπινάκων για οχήματα με
κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, σε
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας
92/22/ΕΟΚ.
01/92/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - μεταφορές Θεματικός κατάλογος
όχημα δημοσίας χρήσεως - όχημα με κινητήρα συστήματα ασφαλείας - τεχνικά εμπόδια - ύαλος
Οδηγία 92/3/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 1992 για την
επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ κρατών
μελών καθώς και προς και από την Κοινότητα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 035 της 12/02/1992 σ. 0024 – 0028
17/02/1992
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1994
Π.Δ 22/97, (20/Β/26-2-97): Επιτήρηση και έλεγχος
Εναρμόνιση
αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ της
Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών της Κοινότητας
καθώς και προς και από την Κοινότητα.
διαμεθοριακές μεταφορές - επικίνδυνων εμπορευμάτων
Θεματικός κατάλογος
- κίνδυνος για την υγεία - μεταφορά - πυρηνικά πυρηνική ασφάλεια - ραδιενεργά κατάλοιπα υγειονομική προστασία
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Οδηγία 91/692/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Δεκεμβρίου 1991 για την τυποποίηση
και τον εξορθολογισμό των εκθέσεων που αφορούν την εφαρμογή ορισμένων
οδηγιών για το περιβάλλον
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 377 της 31/12/1991 σ. 0048 – 0054
23/12/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1993 για τα άρθρα 2 και 3,
01/01/1994 για το άρθρο 4
01/01/1995 για το άρθρο 5
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
75/439/EOK
Τροποποιεί
75/440/EOK
75/442/EOK
75/716/EOK
76/160/EOK
76/403/EOK
76/464/EOK
78/176/EOK
78/319/EOK
78/659/EOK
79/869/EOK
79/923/EOK
80/68/EOK
80/778/EOK
80/779/EOK
82/176/EOK
82/501/EOK
82/884/EOK
83/513/EOK
84/156/EOK
84/360/EOK
84/491/EOK
84/631/EOK
85/203/EOK
85/339/EOK
86/278/EOK
86/280/EOK
87/217/EOK
391L0692R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 146 της 13/06/2003 σ. 0052
– 0052
έκθεση - κοινωνικές διατάξεις -περιβάλλον - προστασία
Θεματικός κατάλογος
του περιβάλλοντος - τεχνικά εμπόδια - τεχνολογία τυποποίηση
Οδηγία 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 για τα επικίνδυνα
απόβλητα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 377 της 31/12/1991 σ. 0020 – 0027
19/12/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 11/12/1993
Υ.Α 19396/1546/97, (604/Β/18-7-97): Μέτρα και όροι για
Εναρμόνιση
τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.
78/319/ΕΟΚ από 27/06/95
Καταργεί
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Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

94/31/EK
ανακύκλωση αποβλήτων - διαχείριση των αποβλήτων επικίνδυνη ουσία - περιβάλλον - προστασία του
περιβάλλοντος

Οδηγία 91/659/ΕΟΚ της Επιτροπής της 3ης Δεκεμβρίου 1991 για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι 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 χρήση
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αμίαντος)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 363 της 31/12/1991 σ. 0036 – 0038
00/00/0000 ημερομηνία κοινοποίησης
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1993
Υ.Α 1154/93 (93/Β/23-2-93): Τροποποίηση του παρ/τος
Εναρμόνιση
Ι του π.δ 445/83 «περί περιορισμών θέσης σε
κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών
και παρασκευασμάτων» σε συμμόρφωση με την Οδηγία
91/659/ΕΟΚ.
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
αμίαντος - ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού -·
Θεματικός κατάλογος
εμπορία τεχνικά εμπόδια - επικίνδυνη ουσία - κίνδυνος
για την υγεία - περιβάλλον
Οδηγία 91/632/ΕΟΚ της Επιτροπής της 28ης Οκτωβρίου 1991 για δέκατη πέμπτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 338 της 10/12/1991 σ. 0023 – 0024
05/11/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1993
Υ.Α 480/93, (539/Β/21-7-93): Τροποποίηση του παρ/τος
Εναρμόνιση
Ι του π.δ 329/83 σε συμμόρφωση με την οδηγία της
Επιτροπής 91/632/ΕΟΚ.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επισήμανση - επικίνδυνη ουσία - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 91/542/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 1991 για την τροποποίηση
της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από
ντηζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 295 της 25/10/1991 σ. 0001 – 0019
11/10/1991
Έναρξη ισχύος
01/01/1992
Προθεσμία εναρμόνισης
15/02/00
Λήξης ισχύος
Υ.Α 28432/2447/92, (536/Β/25-8-92): Μέτρα για τον
Εναρμόνιση
περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών
ρύπων από κινητήρες ντήζελ προοριζόμενους να
τοποθετηθούν σε οχήματα, σε συμμόρφωση προς τις
διατάξεις των οδηγιών 88/7/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ.
Ν. 2867/00 (273/A/19-12-00): Οργάνωση και
λειτουργία των τηλεπικοινωνιών και άλλες διατάξεις.
88/77/ΕΟΚ
Τροποποιεί
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99/96/ΕΚ
ατμοσφαιρική ρύπανση - όχημα με κινητήρα περιβάλλον - ρύπανση από τα αυτοκίνητα - τεχνικά
εμπόδια

Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Οκτωβρίου 1991 σχετικά με την
υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που
διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 288 της 18/10/1991 σ. 0032 – 0035
28/10/1991
Έναρξη ισχύος
30/06/1993
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
διοίκηση προσωπικού - κοινωνικές διατάξεις Θεματικός κατάλογος
πληροφόρηση των εργαζομένων- συνθήκες εργασίας
- σύμβαση εργασίας
Οδηγία 91/441/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση
της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις
εκπομπές οχημάτων με κινητήρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 242 της 30/08/1991 σ. 0001 – 0106
25/07/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1991
Υ.Α 28433/2448/92, (542/Β/2-7-92): Μέτρα για τον
Εναρμόνιση
περιορισμό των εκπομπών αερίων οχημάτων με
κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των
οδηγιών 99/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ,
89/491/ΕΟΚ και 91/441/ΕΟΚ.
70/220/EOK
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - εμπορία - όχημα με κινητήρα Θεματικός κατάλογος
τεχνικά εμπόδια - τεχνικός κανονισμός - περιβάλλον περιβαλλοντικό πρότυπο
Οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση
στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 230 της 19/08/1991 σ. 0001 – 0032
26/07/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/07/1993
Π.Δ 115/97, (104/Α/30-5-97): Για την έγκριση, διάθεση
Εναρμόνιση
στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του
Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί.
93/71/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
94/37/ΕΚ
94/43/ΕΚ
94/79/ΕΚ
95/35/ΕΚ
95/36/ΕΚ
96/12/ΕΚ
96/46/ΕΚ
96/68/ΕΚ
97/57/ΕΚ
97/73/ΕΚ
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98/47/ΕΚ
99/01/ΕΚ
99/73/ΕΚ
99/80/ΕΚ
00/10/ΕΚ
00/49/ΕΚ
00/50/ΕΚ
00/66/ΕΚ
00/67/ΕΚ
00/68/ΕΚ
00/80/ΕΚ
01/21/ΕΚ
01/28/ΕΚ
01/36/ΕΚ
01/47/ΕΚ
01/49/ΕΚ
01/87/ΕΚ
01/99/ΕΚ
01/103/ΕΚ
02/18/ΕΚ
02/37/ΕΚ
02/48/ΕΚ
02/64/ΕΚ
02/81/ΕΚ
03/05/ΕΚ
03/23/ΕΚ
03/31/ΕΚ
03/39/ΕΚ
03/68/ΕΚ
03/70/ΕΚ
03/79/ΕΚ
03/81/ΕΚ
03/82/ΕΚ
03/84/ΕΚ
03/112/ΕΚ
03/119/ΕΚ
391L0414R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 170 της 25/06/1992 σ. 0040
– 0040
δοκιμή - εμπιστευτικότητα - κανόνας εμπορίας φυτοϋγειονομικά προϊόντα

Οδηγία 91/410/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1991 για δέκατη τέταρτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 228 της 17/08/1991 σ. 0067 – 0068
00/00/0000 ημερομηνία κοινοποίησης
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/07/1992 θέσπιση - 01/11/1992 εφαρμογή
Υ.Α 400/92, (669/Β/13-11-92): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
329/83 σύμφωνα με την οδηγία 91/410/ΕΟΚ
Υ.Α 1280/92, (80/Β/12-2-92): Τροποποίηση και
συμπλήρωση του π.δ 329/83 σε συμμόρφωση με την
οδηγία της Επιτροπής 91/326/ΕΟΚ που αφορά τις
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επικίνδυνες ουσίες.
Υ.Α 3019696/992/2-11-92
67/548/ΕΟΚ
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - συσκευασία

Οδηγία 91/383/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991 για τη συμπλήρωση των
μέτρων που αποσκοπούν στο να προαγάγουν τη βελτίωση της ασφάλειας και της
υγείας κατά την εργασία των εργαζομένων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή
με σχέση πρόσκαιρης εργασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 206 της 29/07/1991 σ. 0019 – 0021
15/07/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1992
Π.Δ 17/96, (11/Α/18-1-96): Μέτρα για την βελτίωση της
Εναρμόνιση
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ (11/Α) και του π.δ 70α/88 «προστασία των
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την
εργασία» (31/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ
175/97 (150/Α).
Π.Δ 159/99, (157/Α/3-8-99): Τροποποίηση του π.δ
17/96.
ασφάλεια στην εργασία - έκτακτη εργασία - κοινωνικές
Θεματικός κατάλογος
διατάξεις - πληροφόρηση των εργαζομένων - πολιτική
για την υγεία
Οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση
της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους
που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας.
(δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 206 της 29/07/1991 σ. 0016 – 0018
04/07/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1996 θέσπιση - 01/01/1999 εφαρμογή
Π.Δ 175/97 (150/Α/15-7-97): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
70α/88, «προστασία εργαζομένων που εκτίθενται στον
αμίαντο κατά την εργασία.
83/477/ΕΟΚ
Τροποποιεί
αμίαντος - ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού Θεματικός κατάλογος
ασφάλεια στην εργασία - κίνδυνος για την υγεία κοινωνικές διατάξεις - υγεία κατά την εργασία
Οδηγία 91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 1991 για την τροποποίηση
της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τις μηχανές
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 198 της 22/07/1991 σ. 0016 – 0032
02/07/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1992 θέσπιση - 01/01/1993 εφαρμογή
Π.Δ 377/93, (160/Α/15-9-93): Προσαρμογή της
Εναρμόνιση
Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και
91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές.
89/392/ΕΟΚ
Τροποποιεί
73/361/ΕΟΚ του ART.2 από 31/12/94
Καταργεί
76/434/ΕΟΚ από 31/12/95
86/295/ΕΟΚ από 31/12/95
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Καταργήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

86/296/ΕΟΚ από 31/12/95
86/663/ΕΟΚ από 31/12/95
98/37/ΕΚ του ART.1 από 12/08/1998
ασφάλεια στην εργασία - βιομηχανικός κίνδυνος επικίνδυνη ουσία - εργατικό ατύχημα - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 91/339/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 για την ενδέκατη
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών
και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 186 της 12/07/1991 σ. 0064 – 0065
04/07/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 18/06/1992
Υ.Α 401/92, (355/Β/2-6-92): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση της ΑΧΣ 2592/84 (230/Β) «περί
περιορισμού και κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε
εναρμόνιση προς την οδηγία 91/339/ΕΟΚ.
Υ.Α 91/173, (355/Β/20-5-92)
Υ.Α 91/339/92, (447/Β/92)
Υ.Α 3019696/992/2-11-92
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - εμπορία Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνη ουσία - περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια –
τοξική ουσία - χημικό προϊόν
Οδηγία 91/338/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 1991 για τη δέκατη
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων ουσιών
και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 186 της 12/07/1991 σ. 0059 – 0063
02/07/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1992
Υ.Α 399/92, (355/Β/2-6-92): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση της ΑΧΣ 2592/84, (230/Β) «περί
περιορισμού και κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε
εναρμόνιση προς την οδηγία 91/338/ΕΟΚ.
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - εμπορία Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνη ουσία - κάδμιο - περιβάλλον - ρύπανση από
μέταλλα - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 91/326/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1991 για δέκατη τρίτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινομήσεως,
συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων ουσιών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 180 της 08/07/1991 σ. 0079 – 0080
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1992
Υ.Α 400/92, (669/Β/13-11-92): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
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329/83 σύμφωνα με την οδηγία 91/410/ΕΟΚ.
Υ.Α 1280/92, (80/Β/12-2-92): Τροποποίηση και
συμπλήρωση του π.δ 329/83 σε συμμόρφωση με την
οδηγία 91/326/ΕΟΚ που αφορά τις επικίνδυνες ουσίες.
Υ.Α 991/326
Υ.Α 3019696/992/2-11-92
67/548/ΕΟΚ
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - ταξινόμηση - τεχνικά
εμπόδια - περιβάλλον - συσκευασία

Οδηγία 91/325/ΕΟΚ της Επιτροπής της 1ης Μαρτίου 1991 για δωδέκατη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών
00/00/0000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 08/06/1991 (για τα παραρτήματα I, II, III, IV και V
κεφάλαια 1, 2, 3, 4, 6.1, 7, 8 και 9)
01/07/1992 (για το παράρτημα V κεφάλαια 5 και 6.2)
Υ.Α 1251/91, (67/Β/24-1-92): Τροποποιήσεις και
Εναρμόνιση
συμπληρώσεις π.δ 329/83 σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 91/325/ΕΟΚ που αφορά επικίνδυνες ουσίες.
Υ.Α Α.Χ.Σ 1100/91, (1008/Β/12-12-91): Τροποποίηση
της απόφασης ΑΧΣ 2592/84 περί περιορισμού
κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση μερικών
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε
εναρμόνιση προς την Οδηγία 89/677/ΕΟΚ.
Υ.Α 3010875/478/1-7-92
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία – επισήμανση - περιβάλλον –
Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 91/322/ΕΟΚ της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 1991 περί καθορισμού
ενδεικτικών οριακών τιμών μέσω της εφαρμογής της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ του
Συμβουλίου περί προστασίας των εργαζομένων από τους κινδύνους που
παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους, κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικά,
φυσικά ή βιολογικά μέσα.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 177 της 05/07/1991 σ. 0022 – 0024
19/06/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1993
Π.Δ 90/99, (94/Α/13-5-99): Καθορισμός οριακών τιμών
Εναρμόνιση
έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεσης των
εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά
τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και
τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 307/86
«προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται
σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια
της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε με το
π.δ 77/93 (34/Α)»
80/1107/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - επικίνδυνη ουσία - κίνδυνος για την υγεία πολιτική για την υγεία - χημικό προϊόν
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Οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1991 για την επεξεργασία των
αστικών λυμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 135 της 30/05/1991 σ. 0040 – 0052
29/05/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1993
Υ.Α οικ 5673/400/97, (192/Β/14-3-97): Μέτρα και όροι
Εναρμόνιση
για την επεξεργασία αστικών λυμάτων.
ΦΕΚ 405/Β/3-4-02: Συμπλήρωση της κ.υ.α
19661/1962/99 «τροποποίηση της κ.υ.α 5673/400/97
(Β/122) κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διάθεση
αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 1) της
απόφασης (1811/Β) και ειδικότερα του άρθρου 2
(παραγ. Β) αυτής.
Υ.Α 22943/03, (649/Β/25-6-03)
98/15/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
βιομηχανική ρύπανση - καταπολέμηση της ρύπανσης –
Θεματικός κατάλογος
λύματα - περιβάλλον - πρόγραμμα δράσης
Οδηγία 91/269/ΕΟΚ της Επιτροπής της 30ής Απριλίου 1991 που προσαρμόζει στην
τεχνική πρόοδο την οδηγία 82/130/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών επί του ηλεκτρολογικού υλικού που χρησιμοποιείται
σε δυνητικά εκρηκτικό περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 134 της 29/05/1991 σ. 0051 – 0055
29/05/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 29/06/1992
01/07/2003
Λήξης ισχύος
Κ.Υ.Α οικ. Β/19849/4370/29-9-92, (599/Β/30-9-92):
Εναρμόνιση
Τροποποίηση της κ.υ.α Β/13353/2636/90 (442/Β),
ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο
περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια.
82/130/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ανθρακωρυχείο - ευρωπαϊκό πρότυπο - ηλεκτρολογικό
Θεματικός κατάλογος
υλικό - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 91/188/ΕΟΚ της Επιτροπής της 19ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση,
για πέμπτη φορά, του παραρτήματος της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως
φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 092 της 13/04/1991 σ. 0042 – 0042
22/03/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/03/1992
Υ.Α 22943/03, (649/Β/25-6-03)
Εναρμόνιση
79/117/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εμπορία - τοξική ουσία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα Θεματικός κατάλογος
χημική ένωση
Οδηγία 91/173/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαρτίου 1991 για την ένατη
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 085 της 05/04/1991 σ. 0034 - 0036
03/04/1991
Έναρξη ισχύος
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01/07/1992
Υ.Α 341/92, (355/Β/20-5-92): Τροποποίηση και
συμπλήρωση της ΑΧΣ 2592/84 (230/Β) «περι
περιορισμού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων»
σε εναρμόνιση με την οδηγία 91/173/ΕΟΚ.
Υ.Α 91/173, (355/Β/20-5-92)
Υ.Α 91/339/92, (447/Β/20-5-92)
Υ.Α 3019696/992/2-11-92
76/769/ΕΟΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού – εμπορία επικίνδυνη ουσία - περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια τοξική ουσία - χημικό προϊόν

Οδηγία 91/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για τις ηλεκτρικές
στήλες και τους συσσωρευτές που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0038 – 0041
25/03/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 17/09/1992
Υ.Α 73537/1438/95, (781/Α/12-9-95): Διαχείριση των
Εναρμόνιση
ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που
περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
93/86/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
98/101/ΕΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού -διάθεση
Θεματικός κατάλογος
αποβλήτων - διαχείριση των αποβλήτων - ηλεκτρική
μηχανή - ηλεκτροχημεία - περιβάλλον
Οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991 για την τροποποίηση
της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 078 της 26/03/1991 σ. 0032 – 0037
25/03/1991
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/04/1993
Υ.Α οικ. 69728/824/96, (358/Β/17-5-96): Μέτρα και όροι
Εναρμόνιση
για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
75/442/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ανακύκλωση αποβλήτων - δημόσια υγεία - διάθεση
Θεματικός κατάλογος
αποβλήτων - διαχείριση των αποβλήτων - εθνικό μέτρο
εκτέλεσης - περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος
Οδηγία 91/155/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 1991 περί προσδιορισμού και
καθορισμού των λεπτομερών κανόνων για το σύστημα ειδικής πληροφόρησης
σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 της
οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 076 της 22/03/1991 σ. 0035 – 0041
00/00/0000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/05/1991
Υ.Α ΓΧΚ 508/91, (886/Β/30-10-91): Συμπλήρωση της
Εναρμόνιση
απόφασης 1197/89 του ΓΚΧ, σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 91/155/ΕΟΚ που αφορά στα επικίνδυνα
παρασκευάσματα και επικίνδυνες ουσίες.
Υ.Α 3010875/478/92, (3082/6285/Α/14-7-92)
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Τροποποιήθηκε από
Καταργήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

01/58/ΕΚ
93/112/ΕΚ του ART.4 από 19/12/93
ασφάλεια του προϊόντος - δημόσια υγεία - επικίνδυνη
ουσία - επισήμανση - ευθύνη του παραγωγού - τεχνικά
εμπόδια
1990

Οδηγία 90/679/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 1990 για την προστασία
των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (έβδομη ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 374 της 31/12/1990 σ. 0001 – 0012
28/11/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 28/11/1993
Π.Δ 77/93, (34/Α/18-3-93): Για την Προστασία των
Εναρμόνιση
εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς
παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του
π.δ/τος 307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ
Π.Δ 186/95, (97/Α/30-5-95) Προστασία των
εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της
έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου
90/679/EOK και 93/88/EOK.
Ν. 1568/85, (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων.
93/88/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
95/30/ΕΚ
97/59/ΕΚ
97/65/ΕΚ
00/54/ΕΚ από 5/11/00
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία – βιοτεχνολογία - κοινωνικές διατάξεις –
κυτταρολογία – μικροοργανισμός - πρόληψη των
ασθενειών - προστασία της υγείας - ·υγεία κατά την
εργασία
Οδηγία 90/641/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1990 για την
προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζομένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από
ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόμενη
περιοχή
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 349 της 13/12/1990 σ. 0021 – 0025
00/00/0000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1993
Υ.Α 9087/ΦΟΡ/1004/96, (849/Β/13-9-96): Προστασία
Εναρμόνιση
των εξωτερικών εργαζομένων που εκτίθενται σε κίνδυνο
από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - ιοντίζουσα ακτινοβολία - κοινοτικός
εργαζόμενος - προστασία από τη ραδιενέργεια προστατευτικός εξοπλισμός - υγεία κατά την εργασία υγειονομική προστασία
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Οδηγία 90/517/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1990 για την ενδέκατη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
σχετικών με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 287 της 19/10/1990 σ. 0037 – 0038
23/10/1990
Έναρξη ισχύος
07/06/1991
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α Α.Χ.Σ 1100/91, (1008/Β/12-12-91):
Εναρμόνιση
Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 2592/84 περί
περιορισμού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση
μερικών επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την
Οδηγία 89/677/ΕΟΚ.
Υ.Α 1855/91, (348/Β/24-5-91): Τροποποίηση του
π.δ 329/83 σε εναρμόνιση με την οδηγία
90/517/ΕΟΚ.
Υ.Α 3010875/478/1-7-92
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση – περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 90/492/ΕΟΚ της Επιτροπής της 5ης Σεπτεμβρίου 1990 για τη δεύτερη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών κανόνων των κρατών
μελών των σχετικών με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των
επικίνδυνων παρασκευασμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 275 της 05/10/1990 σ. 0035 – 0038
20/09/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/06/1991
Υ.Α 509/91, (885/Β/30-10-91): Συμπλήρωση της
Εναρμόνιση
1197/89 σε συμμόρφωση με την 90/492/ΕΟΚ που
αφορά ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση
επικίνδυνων παρασκευασμάτων.
Υ.Α 3010875/478/1-7-92
88/379/ΕΟΚ
Τροποποιεί
99/45/ΕΚ
Καταργήθηκε από
επικίνδυνη ουσία – επισήμανση – συσκευασία - τεχνικά
Θεματικός κατάλογος
εμπόδια
Οδηγία 90/488/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990 που τροποποιεί
την οδηγία 87/404/ΕΟΚ σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών
μελών όσον αφορά τα απλά δοχεία πίεσης
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 270 της 02/10/1990 σ. 0025 – 0025
25/09/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1991
Κ.Υ.Α 12479/Φ17/414/91, (431/Β/24-6-91):
Εναρμόνιση
Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις
87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ σχετικά με απλά δοχεία
πίεσης.
87/404/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εθνικό μέτρο εκτέλεσης - εναρμόνιση προτύπων Θεματικός κατάλογος
εξοπλισμός υπό πίεση - κοινοτική πιστοποίηση -
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σήμανση πιστότητας ΕΚ - σήμα ποιότητας
Οδηγία 90/487/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990 για την
τροποποίηση της οδηγίας 79/196/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αφορούν το ηλεκτρολογικό υλικό που δύναται να χρησιμοποιηθεί
σε ατμόσφαιρα υπέχουσα τον κίνδυνο εκρήξεως και που απαιτεί ορισμένους
τρόπους προστασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 270 της 02/10/1990 σ. 0023 – 0024
24/09/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1992
Υ.Α B 6606/1825/93 (453/Β/24-6-93): Τροποποίηση της
Εναρμόνιση
κ.υ.α 2923/161/86 (176/Β) « για το ηλεκτρολογικό υλικό
προς χρήση εντος εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 90/487/ΕΟΚ.
79/196/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια στην εργασία - εκρηκτικές ύλες - εναρμόνιση
Θεματικός κατάλογος
προτύπων - ηλεκτρολογικό υλικό - σήμανση πιστότητας
ΕΚ - σήμα ποιότητας
Οδηγία 90/415/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1990 για την τροποποίηση
του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά με τις οριακές τιμές και τους
ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που
υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 219 της 14/08/1990 σ. 0049 – 0057
31/07/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1992
Κ.Υ.Α 90461/2193/94, (843/Β/11-11-94): Συμπλήρωση
Εναρμόνιση
του παραρτήματος του άρθρου 12 της κ.υ.α
55648/2210/91 «μέτρα και περιορισμοί για την
προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα
καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών
στα υγρά απόβλητα.
Π.Υ.Σ 255/94, (123/Α/21-7-94): Συμπλήρωση του
παραρτήματος του άρθρου 6 της 73/90 (90/Α)
«καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών
ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων
επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι
του παραρτήματος Α του άρθρου 6 της αριθ. 144/2-1187 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου».
86/280/ΕΟΚ
Τροποποιεί
βιομηχανικά απόβλητα - έλεγχος της ρύπανσης Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - περιβαλλοντικό πρότυπο - ποιοτικό
πρότυπο - χημική ένωση - χημική ρύπανση
Οδηγία 90/396/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1990 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συσκευές αερίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 196 της 26/07/1990 σ. 0015 – 0029
09/07/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1991
Κ.Υ.Α 15233/91, (487/Β/91): Συμμόρφωση με την
Εναρμόνιση
οδηγία 90/396/ΕΚ σχετικά με τις συσκευές αερίου.
84/530/ΕΟΚ
Καταργεί
84/531/ΕΟΚ
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Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

123
93/68/ΕΚ
άδεια πώλησης - ασφάλεια εργαζομένων και
πληθυσμού - κοινοτική πιστοποίηση - προσέγγιση των
νομοθεσιών - πρότυπο ασφάλειας - σήμανση
πιστότητας ΕΚ - συσκευή αερίου - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 90/394/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1990 σχετικά με την
προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 196 της 26/07/1990 σ. 0001 – 0007
06/07/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1992
Ν. 1568/85, (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και ασφάλεια των
Εναρμόνιση
εργαζομένων. (σελ. 3335)
Π.Δ 399/94, (221/Β/19-12-94): Προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την
εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 90/394/ΕΟΚ.
Ν. 1836/89, (79/Α/14-3-89): Προώθηση της
απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
άλλες διατάξεις.
Υ.Α ΓΧΚ 1197/1989, (567/Β/6-9-90): Ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων
παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση με τις οδηγίες
88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ.
Π.Δ 329/83, (118/Α/83 &140/Α/83): Ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών
σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ,
69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ,
75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και των. 76/907/ΕΟΚ,
79/370/ΕΟΚ.
Π.Δ 70α/88, (31/Α/17-2-88): Προστασία των
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την
εργασία.
Π.Δ 61/75, (132/Α/7-7-75): Περί προστασίας των
εργαζομένων εκ των κινδύνων των προερχομένων εκ
της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων
βενζόλιον.
Π.Δ 1179/80, (302/Α/30-12-80): Περί προστασίας της
υγείας των εργαζομένων των εκτιθεμένων εις το
μονομερές βινυλοχλωρίδιον κατ εφαρμογήν της οδηγίας
υπ αριθ. 78/610.
97/42/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
99/38/ΕΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - καρκινογόνος ουσία - κοινωνικές διατάξεις πρόληψη των ατυχημάτων - προστατευτικός
εξοπλισμός - προστασία της υγείας - υγεία κατά την
εργασία
Οδηγία 90/335/ΕΟΚ της Επιτροπής της 7ης Ιουνίου 1990 για τροποποίηση για
τέταρτη φορά της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί απαγόρευσης της
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θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποίησης φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που
περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 162 της 28/06/1990 σ. 0037 – 0037
15/06/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1991
Υ.Α 231978/2018/72, (221/Β/13-3-72)
Εναρμόνιση
Υ.Α 308475/7198/74, (1013/Β/8-10-74)
79/117/ΕΟΚ
Τροποποιεί
περιορισμός εμπορίας - τεχνολογική αλλαγή - τοξική
Θεματικός κατάλογος
ουσία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα - φυτοϋγειονομική
αγωγή
Οδηγία 90/313/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1990 σχετικά με την ελεύθερη
πληροφόρηση για θέματα περιβάλλοντος
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 158 της 23/06/1990 σ. 0056 – 0058
15/06/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1992
Υ.Α 77921/1440/95, (795/Β/14-9-95): Ελεύθερη
Εναρμόνιση
πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για
πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον.
03/04/ΕΚ
Καταργήθηκε από
δημόσια διοίκηση – εμπιστευτικότητα - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
προστασία του περιβάλλοντος ·
Οδηγία 90/270/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη
οπτικής απεικόνισης (πέμπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16,
παράγραφος 1, της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 156 της 21/06/1990 σ. 0014 – 0018
11/06/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1992
Ν. 1568/85, (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και ασφάλεια των
Εναρμόνιση
εργαζομένων.
Ν. 1836/89, (79/Α/14-3-89): Προώθηση της
απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
άλλες διατάξεις.
Π.Δ 398/94, (221/Α/19-12-94): Eλάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες
οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του
Συμβουλίου 90/270/EOK.
Υ.Α 130558/89, (471/Β/12-6-89): Υγιεινή και Ασφάλεια
των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέντρα του
Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Ν. 1767/88, (63/Α/6-4-88): Συμβούλια εργαζομένων και
άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς
σύμβασης εργασίας.
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - εργασία σε οθόνη - κοινωνικές διατάξεις πρόληψη των ατυχημάτων - προστασία της υγείας προστατευτικός εξοπλισμός - υγεία κατά την εργασία
Οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 1990 σχετικά με τις ελάχιστες
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που
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συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων
(τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16, παράγραφος 1, της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 156 της 21/06/1990 σ. 0009 – 0013
12/06/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1992
Ν. 1568/85, (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και ασφάλεια των
Εναρμόνιση
εργαζομένων.
Ν. 1836/89, (79/Α/14-3-89): Προώθηση της
απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
άλλες διατάξεις.
Π.Δ 397/94, (221/Α/19-12-94): Eλάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση
φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και
την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμμόρφωση
προς την οδηγία 90/269/EOK.
Ν. 1837/89, (85/Α/23-3-89): Για την προστασία των
ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις.
Ν. 1876/90, (27/Α/8-3-90): Ελεύθερες συλλογικές
διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις.
Π.Δ 14-3-34, (112/Α/22-3-34): Περί υγιεινής και
ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης
φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων,
εργαστηρίων κλπ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - κοινοτικός εργαζόμενος - κοινωνικές διατάξεις
- μεταφορά και διακίνηση φορτίων - πρόληψη των
ατυχημάτων - προστασία της υγείας - υγεία κατά την
εργασία
Οδηγία 90/35/ΕΟΚ της Επιτροπής της 19ης Δεκεμβρίου 1989 για τον προσδιορισμό,
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ, των κατηγοριών των
παρασκευασμάτων των οποίων οι συσκευασίες πρέπει να είναι εφοδιασμένες με
σύστημα ασφαλείας για τα παιδιά ή/και με ανάγλυφη προειδοποίηση του κινδύνου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 019 της 24/01/1990 σ. 0014 – 0015
10/01/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1990
Υ.Α 1852/90, (197/Β/1-4-91): Εναρμόνιση της Ελληνικής
Εναρμόνιση
νομοθεσίας με την οδηγία 90/35/ΕΟΚ.
99/45/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ατυχήματα στο σπίτι - παιδί - πρόληψη των κινδύνων Θεματικός κατάλογος
πρότυπο ασφάλειας - συσκευασία - τεχνικά εμπόδια τοξική ουσία
Οδηγία 90/18/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος της οδηγίας 88/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου
για την επιθεώρηση και τον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 011 της 13/01/1990 σ. 0037 – 0050
19/12/1989
Έναρξη ισχύος
01/07/1990
Προθεσμία εναρμόνισης
11/04/99
Λήξης ισχύος
Υ.Α 1282/91, (669/Β/13-11-92): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση της αποφ. 1285/89 σε συμμόρφωση
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Καταργήθηκε εμμέσως από
Θεματικός κατάλογος

με την οδηγία 90/18/ΕΟΚ η οποία αφορά στην
επιθεώρηση και στον έλεγχο της ορθής
εργαστηριακής πρακτικής.
88/320/ΕΟΚ
99/12/ΕΚ
δοκιμή - οργανισμός έρευνας - περιβάλλον τεχνολογική αλλαγή - χημικό προϊόν
1989

Οδηγία 89/686/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για τη προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 399 της 30/12/1989 σ. 0018 – 0038
19/01/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1991
Υ.Α Β/4373/1205/93, (187/Β/23-3-93) Συμμόρφωση της
Εναρμόνιση
Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 89/686/ΕΟΚ για
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας.
93/68/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
93/95/ΕΚ
96/58/ΕΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - εμπορία Θεματικός κατάλογος
εναρμόνιση προτύπων - προστατευτικός εξοπλισμός πρότυπο ασφάλειας - σήμανση πιστότητας ΕΚ - τεχνικά
εμπόδια
Οδηγία 89/684/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την
επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων για την οδική μεταφορά επικίνδυνων
εμπορευμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 398 της 30/12/1989 σ. 0033 – 0036
05/01/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
01/01/1995
Λήξης ισχύος
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
94/55/ΕΚ από 1/1/1997
Καταργήθηκε από
επαγγελματική κατάρτιση - ευρωπαϊκή άδεια οδήγησης Θεματικός κατάλογος
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων - μεταφορές οδικές μεταφορές - οδική ασφάλεια - περιβάλλον προστασία της υγείας
Οδηγία 89/678/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που τροποποιεί την
οδηγία 76/769/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας
στην αγορά και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 398 της 30/12/1989 σ. 0024 – 0024
04/01/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία - περιβάλλον - περιορισμός εμπορίας - πολιτική
για την υγεία - προστασία του περιβάλλοντος - τεχνικά
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εμπόδια - τεχνολογική αλλαγή

Οδηγία 89/677/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την όγδοη
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν
περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και
παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 398 της 30/12/1989 σ. 0019 – 0023
04/01/1990
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 20/06/1991
Υ.Α Α.Χ.Σ 1100/91, (1008/Β/12-12-91): Τροποποίηση
Εναρμόνιση
της απόφασης ΑΧΣ 2592/84 «περί περιορισμού
κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση μερικών
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε
εναρμόνιση προς την Οδηγία 89/677/ΕΟΚ.
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
389L0677R Διορθωτικά
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 250 της 23/09/1999 σ. 0014
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 250 της 23/09/1999 σ. 0015
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία - περιβάλλον - περιορισμός εμπορίας - πολιτική
για την υγεία - προστασία του περιβάλλοντος - τεχνικά
εμπόδια - τεχνολογική αλλαγή
Οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους
εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία (Τρίτη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 393 της 30/12/1989 σ. 0018 – 0028
12/12/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1992
Ν. 1568/85, (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και ασφάλεια των
Εναρμόνιση
εργαζομένων.
Ν. 1836/89, (79/Α/14-3-89): Προώθηση της
απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
άλλες διατάξεις.
Π.Δ 70α/88, (31/Α/17-2-88): Προστασία των
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την
εργασία.
Π.Δ 151/78, (31/Α/25-2-78): Περί μέτρων υγιεινής και
ασφαλείας των απασχολουμένων εις θερμοπλαστικούς
και παρομοίους τούτων πιεστήρας.
Π.Δ 152/78, (31/Α/25-2-78): Περί μέτρων υγιεινής και
ασφαλείας των εργαζομένων εις πιεστήρας δι'
εκκέντρου και παρομοίους τοιούτους.
Π.Δ 212/76, (78/Α/6-4-76): Περί μέτρων υγιεινής και
ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς ταινίας και
προωθητάς εν γένει.
Π.Δ 225/79, (106/Α/2-5-89): Υγιεινή και Ασφάλεια στα
Υπόγεια Τεχνικά Έργα.
Π.Δ 1073/81, (260/Α/16-9-81): Περί μέτρων ασφαλείας
κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού
Μηχανικού.
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Θεματικός κατάλογος

Π.Δ 149/34, (112/Α/22-3-34): Περί υγιεινής και
ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης
φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων,
εργαστηρίων κλπ.
Π.Δ 95/78, (20/Α/17-2-78): Περί μέτρων υγιεινής και
ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας
συγκολλήσεων.
Π.Δ 216/78, (47/Α/31-3-78): Περί μέτρων υγιεινής και
ασφαλείας των εργαζομένων εις την μεταφοράν
ρευστών-πυρακτωμένων υλών, διά περονοφόρων
οχημάτων.
Π.Δ 94/87, (54/Α/22-4-87): Προστασία των
εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο
και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.
Π.Δ 70/90, (31/Α/14-3-90): Υγιεινή και Ασφάλεια των
Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.
Π.Δ 85/91, (38/Α/18-3-91): Προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω
της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
Π.Δ 396/94, (220/Α/19-12-94): Eλάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά
την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 89/656/EOK.
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
εργασία - κοινωνικές διατάξεις - προστατευτικός
εξοπλισμός - προστασία της υγείας - υγεία κατά την
εργασία

Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού
από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (Δεύτερη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 393 της 30/12/1989 σ. 0013 – 0017
12/12/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1992
Π.Δ 464/68, (153/Α/12-7-68): Περί Κανονισμού Υγιεινής
Εναρμόνιση
και Ασφαλείας των εργαζομένων εις τα Τυπογραφεία και
γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και
Επεξεργασίας Χάρτου απάσης της Χώρας, είτε
λειτουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως
συγκροτημάτων εργοστασιακών ή μεμονωμένων
Π.Δ 362/68, (117/Α/27-5-68): Περί κανονισμού Υγιεινής
και Ασφαλείας εργαζομένων εν τοις Βυρσοδεψείοις
απάσης της Χώρας.
(334/Α/4-10-34): Περί λειτουργίας βιομηχανικών και
βιοτεχνικών εργοστασίων εν υπογείοις.
Π.Δ 149/34, (112/Α/22-3-34): Περί υγιεινής και
ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης
φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων,
εργαστηρίων κλπ
Π.Δ 151/78, (31/Α/25-2-78): Περί μέτρων υγιεινής και
ασφαλείας των απασχολουμένων εις θερμοπλαστικούς
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και παρομοίους τούτων πιεστήρας.
Π.Δ 152/78, (31/Α/25-2-78): Περί μέτρων υγιεινής και
ασφαλείας των εργαζομένων εις πιεστήρας δι'
εκκέντρου και παρομοίους τοιούτους.
Ν. 1568/85, (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων.
Ν. 1836/89, (79/Α/14-3-89): Προώθηση της
απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
άλλες διατάξεις.
Π.Δ 395/94, (220/Α/19-12-94): Eλάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού
εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK.
Π.Δ 1073/81, (260/Α/16-9-81): Περί μέτρων ασφαλείας
κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών
και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού
Μηχανικού.
95/63/ΕΚ
01/45/ΕΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
εργασία - κατάρτιση των εργαζομένων κατά την εργασία
- κοινωνικές διατάξεις - προστασία της υγείας συμμετοχή των εργαζομένων - υγεία κατά την εργασία

Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις
ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (Πρώτη ειδική
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 393 της 30/12/1989 σ. 0001 – 0012
15/12/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1994
Ν. 1568/85, (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και ασφάλεια των
Εναρμόνιση
εργαζομένων.
Π.Δ 149/34, (112/Α/22-3-34): Περί υγιεινής και
ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης
φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων,
εργαστηρίων κλπ
Π.Δ 16/96, (10/Α/18-1-96): Eλάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε
συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK.
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - κοινωνικές διατάξεις - πρόληψη των
ατυχημάτων - προστασία της υγείας - συμμετοχή των
εργαζομένων - τόπος εργασίας - υγεία κατά την εργασία
Οδηγία 89/629/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1989 για τον περιορισμό
του θορύβου που προκαλείται από τα υποηχητικά αεριωθούμενα πολιτικά
αεροπλάνα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 363 της 13/12/1989 σ. 0027 – 0029
11/12/1989
Έναρξη ισχύος
29/09/1990
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 330/90, (131/Β/27-9-90): Προσαρμογή της
Εναρμόνιση
Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας
89/629/ΕΟΚ για τον περιορισμό του θορύβου που
προκαλείται από υποηχητικά αεριωθούμενα πολιτικά
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Τροποποιεί

αεροπλάνα.
ηχορύπανση - μεταφορές - περιβάλλον - προστασία
από τους θορύβους

Οδηγία 89/618/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1989 σχετικά με την
ενημέρωση του πληθυσμού για τα εφαρμοστέα μέτρα προστασίας της υγείας και την
ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση έκτακτου κινδύνου από ακτινοβολίες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 357 της 07/12/1989 σ. 0031 – 0034
04/12/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 27/11/1991
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - δημόσια ασφάλεια - πρόληψη των κινδύνων προστασία της υγείας - πυρηνικά - πυρηνική ασφάλεια ραδιενέργεια
Οδηγία 89/514/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Αυγούστου 1989 για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 86/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον
περιορισμό του θορύβου των εκσκαφέων με υδραυλικό κινούμενο πτύο και των
αντίστοιχων με πτύο κινούμενο με συρματόσχοινα, των προωθητών γαιών, των
φορτωτών και των εκσκαφέων – φορτωτών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 253 της 30/08/1989 σ. 0035 – 0043
03/08/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1990
Υ.Α 765/91, (81/Β/21-2-91): Περί καθορισμού των
Εναρμόνιση
οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών
πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των
φορτωτών και των φορτωτών – εκσκαφέων.
86/662/ΕΟΚ
Τροποποιεί
δοκιμή - έλεγχος της ρύπανσης - ηχορύπανσηΘεματικός κατάλογος
κατασκευαστικά μέσα - περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 89/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 για την τροποποίηση
της οδηγίας 85/3/ΕΟΚ σχετικά με το βάρη, τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά
χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών οχημάτων, προκειμένου να καθορισθούν
ορισμένες μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις των αρθρωτών οχημάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 226 της 03/08/1989 σ. 0007 – 0007
24/07/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1990
Π.Δ 237/91, (90/Α/21-6-91)
Εναρμόνιση
85/03/ΕΟΚ
Τροποποιεί
96/53/ΕΚ από 17/9/97
Καταργήθηκε από
ασφάλεια στην εργασία - βάρος και διαστάσεις Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - οδικές μεταφορές - συνθήκες εργασίας τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 89/458/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1989 για την τροποποίηση,
όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα εκπομπής για αυτοκίνητα κυβισμού μικρότερου
των 1.400 cm3, της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης από εκπομπές οχημάτων με κινητήρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 226 της 03/08/1989 σ. 0001 – 0003
24/07/1989
Έναρξη ισχύος
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31/12/1989
Υ.Α 28433/2448/92, (542/Β/2-7-92): Μέτρα για τον
περιορισμό των εκπομπών αερίων οχημάτων με
κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των
οδηγιών 99/76/ΕΟΚ, 88436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ,
89/491/ΕΟΚ και 91/441/ΕΟΚ.
70/220/ΕΟΚ
ατμοσφαιρική ρύπανση - ευρωπαϊκό πρότυπο - όχημα
με κινητήρα - περιβάλλον - προστασία του
περιβάλλοντος - ρύπανση από τα αυτοκίνητα - τεχνικά
εμπόδια

Οδηγία 89/451/ΕΟΚ της Επιτροπής της 17ης Ιουλίου 1989 για τρίτη προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/728/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών,
τυπογραφικών μελανών, κολλών και συναφών προϊόντων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 216 της 27/07/1989 σ. 0075 – 0075
18/07/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 14/04/1990
07/06/1992
Λήξης ισχύος
Υ.Α 1196/89, (51/Β/30-1-90): Τροποποίηση της 1999/85
Εναρμόνιση
απόφασης του ΑΧΣ σχετικά με ταξινόμηση, συσκευασία
και επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών,
τυπογραφικών μελανών, κολλών και συναφών
προϊόντων σε εναρμόνιση με την οδηγία 89/451/ΕΟΚ.
77/728/ΕΟΚ
Τροποποιεί
αναλυτική χημεία - επισήμανση - μόλυβδος Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - τεχνικά εμπόδια - τεχνολογική αλλαγή χρώματα και βερνίκια
Οδηγία 89/429/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 σχετικά με τη μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης
αστικών απορριμμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 203 της 15/07/1989 σ. 0050 – 0054
19/07/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/11/1990
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
00/76/ΕΚ από 28/12/2005
Καταργήθηκε από
ατμοσφαιρική ρύπανση - βιομηχανική ρύπανση Θεματικός κατάλογος
έλεγχος της ρύπανσης - καύση των αποβλήτων οικιακά απόβλητα - περιβάλλον - πρόληψη της
ρύπανσης
Οδηγία 89/427/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 που τροποποιεί την
οδηγία 80/779/ΕΟΚ για τις οριακές τιμές και τις καθοδηγητικές τιμές ποιότητας της
ατμόσφαιρας για το διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 201 της 14/07/1989 σ. 0053 – 0055
11/07/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 11/01/1991
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
80/779/ΕΟΚ
Τροποποιεί
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αναλυτική χημεία - ατμοσφαιρική ρύπανση δειγματοληψία - περιβάλλον - ποιοτικό πρότυπο ρύπος

Οδηγία 89/392/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 για την προσέγγιση της
νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 183 της 29/06/1989 σ. 0009 – 0032
20/06/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1991
Π.Δ 377/93, (160/Β/15-9-93): Προσαρμογή της
Εναρμόνιση
Ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και
91/368/ΕΟΚ σχετικά με τις μηχανές.
91/368/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
93/44/ΕΚ
93/68/ΕΚ
98/37/ΕΚ από 12/8/98
Καταργήθηκε από
άδεια πώλησης - εναρμόνιση προτύπων - κοινοτική
Θεματικός κατάλογος
πιστοποίηση - μηχάνημα - πρότυπο ασφάλειας σήμανση πιστότητας ΕΚ - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την
εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων κατά την εργασία
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 183 της 29/06/1989 σ. 0001 – 0008
19/06/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1992
Π.Δ 149/34, (112/Α/22-3-34): Περί υγιεινής και
Εναρμόνιση
ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης
φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων,
εργαστηρίων κλπ
Π.Δ 61/75, (132/Α/7-7-75): Περί προστασίας των
εργαζομένων εκ των κινδύνων των προερχομένων εκ
της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων
βενζόλιον.
Π.Δ 259/81, (72/Α/26-3-81): Περί Κανονισμού
ενδιαίτησης Πλοιάρχου και πληρώματος των Ελληνικών
εμπορικών πλοίων.
Π.Δ 1349/81, (336/Α/21-12-81): Κανονισμός
προλήψεως εργατικών ατυχημάτων εις τα πλοία.
Π.Δ 363/84, (125/Α/84): Κανονισμός συναγερμού και
γυμνασίων στα εμπορικά πλοία
Ν. 1568/85, (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζομένων.
Υ.Α Α2/στ/1539/85, (280/Β/13-5-85): Βασικοί κανόνες
προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των
εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από
ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 80/836 Ευρατόμ. και 84/467/Ευρατόμ..
Π.Δ 94/87, (54/Α/22-4-87): Προστασία των
εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο
και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.
Π.Δ 70α/88, (31/Α/17-2-88): Προστασία των
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την
εργασία.
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Ν. 1767/88, (63/Α/6-4-88): Συμβούλια εργαζομένων και
άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135 διεθνούς
σύμβασης εργασίας.
Π.Δ 259/88 (117/Α/3-6-88): Οργανισμός Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας.
Π.Δ 294/88, (138/Α/21-6-88): Ελάχιστος χρόνος
απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας,
επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για
τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του
άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζομένων».
Ν. 1836/89, (79/Α/14-3-89): Προώθηση της
απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και
άλλες διατάξεις.
Ν. 1837/89, (85/Α/23-3-89): Για την προστασία των
ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις.
Π.Δ 368/89, (163/Α/16-6-89): Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας.
Π.Δ 369/89, (164/Α/14-6-89): Οργάνωση των
Υπηρεσιών Εργασίας των Νομαρχειών.
ΥΑ 130627/90, (620/Β/27-9-90):Καθορισμός
επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών, για την
απασχόληση ανηλίκων.
Π.Δ 85/91, (38/Α/18-3-91): Προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω
της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
Π.Δ 436/91, (159/Α/25-10-91): Τροποποίηση και
συμπλήρωση των π.δ 368/89 «Οργανισμός Υπουργείου
Εργασίας (163/Α)» και 369/89 «Οργάνωση των
Υπηρεσιών Εργασίας των Νομαρχιών (164/Α)».
Π.Δ 12/93, (5/Α/93): Περί προσβάσεως σε θέσεις
εργασίας επί ΕλληνικώνΕμπορικών πλοίων, ναυτικών,
υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται
από Ελληνες ναυτικούς σε πλοία που φέρουν σημαία
Κράτους Μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, προς
απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.
Ν. 2224/94, (12/Α/6-7-94): Ρύθμιση θεμάτων εργασίας,
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, Υγιεινής-Ασφάλειας, κλπ.
ΠΔ 376/95, (206/Α/5-10-95): Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφαλείας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης
ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία
92/29/ΕΟΚ.
Π.Δ 17/96, (11/Α/3-6-96) Μέτρα για τη βελτίωση της
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.
Π.Δ 236/96, (177/Α/31-7-96): Τροποποίηση των
διατάξεων του π.δ 259/81 «περι κανονισμού
ενδιαιτήσεως πλοιάρχου και πληρώματος των
Ελληνικών εμπορικών πλοίων.
Π.Δ 379/96, (250/Α/4-11-96): Κανονισμός
πυροσβεστικών μέσων των πλοίων.
Π.Δ 159/99, (157/Α/3-8-99): Τροποποίηση του π.δ
17/96.
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ασφάλεια στην εργασία - διάδοση πληροφοριών εξανθρωπισμός της εργασίας - κοινωνικές διατάξεις πρόληψη των ατυχημάτων - συμμετοχή των
εργαζομένων - υγεία κατά την εργασία

Οδηγία 89/369/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την πρόληψη
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις νέες εγκαταστάσεις καύσης
αστικών απορριμμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 163 της 14/06/1989 σ. 0032 – 0036
16/06/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/11/1990
Υ.Α 82805/2224/93, (699/Α/9-9-93): Καθορισμός
Εναρμόνιση
μέτρων και όρων για πρόληψη ατμοσφαιρικής
ρύπανσης που προέρχεται από εγκατατσάσεις καύσης
αστικών αποβλήτων.
00/76/ΕΚ από 28/12/2005
Καταργήθηκε από
ατμοσφαιρική ρύπανση - έλεγχος της ρύπανσης - καύση
Θεματικός κατάλογος
των αποβλήτων - οικιακά απόβλητα - περιβάλλον πρόγραμμα δράσης - πρόληψη της ρύπανσης
Οδηγία 89/365/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Μαΐου 1989 που τροποποιεί την
οδηγία 79/117/ΕΟΚ περί απαγόρευσης της θέσεως σε κυκλοφορία και της
χρησιμοποίησης φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες
δραστικές ουσίες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 159 της 10/06/1989 σ. 0058 - 0058
06/06/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1989
Υ.Α 321122/90, (262/Β/10-4-90)
Εναρμόνιση
79/117/ΕΟΚ
Τροποποιεί
οξείδιο - περιορισμός εμπορίας - προστασία του
Θεματικός κατάλογος
περιβάλλοντος - τεχνολογική αλλαγή - τοξική ουσία φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1989 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 139 της 23/05/1989 σ. 0019 – 0026
16/05/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1991
Υ.Α 60600/93, (280/Β/23-4-93): Διακίνηση Ασυρματικών
Εναρμόνιση
Συσκευών.
Υ.Α 94649/8682/94, (688/Β/13-9-94): Ηλεκτρομαγνητική
συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της
Οδηγίας της 89/336/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από τις
οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
76/889/ΕΟΚ από 1/1/92
Καταργεί
76/890/ΕΟΚ από 1/1/92
91/263/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
92/31/ΕΟΚ
93/68/ΕΚ
εναρμόνιση προτύπων - ηλεκτρολογικό υλικό Θεματικός κατάλογος
ηλεκτρονική συσκευή - ηλεκτρονικό εξάρτημα ηλεκτρομαγνητική όχληση - σήμανση πιστότητας ΕΚ τεχνικά εμπόδια
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Οδηγία 89/178/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Φεβρουαρίου 1989 για την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών
μελών σχετικά με την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των
επικίνδυνων προϊόντων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 064 της 08/03/1989 σ. 0018 – 0018
28/02/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/12/1990
Υ.Α ΓΧΚ 1197/89, (567/Β/6-9-90): Ταξινόμηση,
Εναρμόνιση
συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων
παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση με τις οδηγίες
88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ.
88/379/ΕΟΚ
Τροποποιεί
99/45/ΕΚ
Καταργήθηκε από
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - συσκευασία Θεματικός κατάλογος
ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
1988
Οδηγία 88/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 1988 για την
τροποποίηση της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ περί προστασίας των εργαζομένων από
τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους κατά τη διάρκεια της
εργασίας σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 356 της 24/12/1988 σ. 0074 – 0078
21/12/1988
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 21/12/1990
Π.Δ 77/93, (34/Α/18-3-93): Για την Προστασία των
Εναρμόνιση
εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς
παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του
π.δ/τος 307/86 (135/Α) σε συμμόρφωση προς την
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
80/1107/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - συστήματα ασφαλείας - υγεία κατά την
εργασία - χημικό προϊόν
Οδηγία 88/610/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1988 για την τροποποίηση
της οδηγίας 82/501/ΕΟΚ περί του κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης έκτασης τον οποίο
περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 336 της 07/12/1988 σ. 0014 – 0018
07/12/1988
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/06/1990
Υ.Α 77119/4607/93, (532/Β/19-7-93): Καθορισμός
Εναρμόνιση
μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων
από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν
ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες (Β/126)».
82/501/ΕΟΚ
Τροποποιεί
βιομηχανική χημεία - επικίνδυνη ουσία - εργατικό
Θεματικός κατάλογος
ατύχημα - κοινωνικές διατάξεις - περιβάλλον - πολιτική
για την υγεία - πρότυπο ασφάλειας
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Οδηγία 88/609/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1988 για τον περιορισμό
των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις
καύσης
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 336 της 07/12/1988 σ. 0001 – 0013
08/12/1988
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1990
Κ.Υ.Α 58751/2370/93, (264/Β/15-4-93): Καθορισμός
Εναρμόνιση
μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις
καύσης.
90/656/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
94/66/ΕΚ
01/80/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ατμοσφαιρική ρύπανση - βιομηχανική ρύπανση Θεματικός κατάλογος
έλεγχος της ρύπανσης - καταπολέμηση της ρύπανσης οξείδιο - περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος
Οδηγία 88/490/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1988 για δέκατη προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσέγγισης
των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, περί ταξινόμησης
συσκευασίας και επισήμανσης των επικινδύνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 259 της 19/09/1988 σ. 0001 – 0024
27/07/1988
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1990
Υ.Α 1933/88, (119/Β/20-2-89): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση του π.δ 329/83.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 88/436/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1988 για την τροποποίηση
της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών οι
οποίες αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρος από
τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα
οχήματα με κινητήρα (Περιορισμός των εκπομπών ρυπογόνων σωματιδίων από τους
κινητήρες ντήζελ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 214 της 06/08/1988 σ. 0001 – 0017
28/06/1988
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/10/1988
Υ.Α 28433/2448/92, (542/Β/2-7-92): Μέτρα για τον
Εναρμόνιση
περιορισμό των εκπομπών αερίων οχημάτων με
κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των
οδηγιών 99/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ,
89/491/ΕΟΚ και 91/441/ΕΟΚ.
70/220/ΕΟΚ
Τροποποιεί
388L0436R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 303 της 08/11/1988 σ. 0036
– 0036
ατμοσφαιρική ρύπανση - δοκιμή - καυσαέριο - όχημα με
Θεματικός κατάλογος
κινητήρα - περιβάλλον - ρύπανση από τα αυτοκίνητα τεχνικά εμπόδια
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Οδηγία 88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Ιουνίου 1988 για την προσέγγιση των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
αφορούν την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των επικίνδυνων
παρασκευασμάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 187 της 16/07/1988 σ. 0014 – 0030
22/06/1988
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 07/06/1991
Υ.Α 1197/89, (567/Β/6-9-90): Ταξινόμηση, συσκευασία
Εναρμόνιση
και επισήμανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων σε
εναρμόνιση με τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ.
73/173/ΕΟΚ από 7/6/92
Καταργεί
77/728/ΕΟΚ από 7/6/92
89/178/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
90/492/ΕΟΚ
92/32/ΕΚ
93/18/ΕΚ
96/65/ΕΚ
99/45/ΕΚ από 31/12/98
Καταργήθηκε από
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - συσκευασία - τεχνικά
Θεματικός κατάλογος
εμπόδια - τεχνικός κανονισμός
Οδηγία 88/364/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 1988 για την προστασία των
εργαζομένων με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων ή/και ορισμένων
δραστηριοτήτων (τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας
80/1107/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 179 της 09/07/1988 σ. 0044 – 0047
05/07/1988
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1990
ΥΑ 131099/89, (930/Β/29-12-89): Προστασία των
Εναρμόνιση
εργαζόμενων από τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία
τους με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών
παραγόντων και/ή ορισμένων δραστηριοτήτων.
98/24/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - επικίνδυνη ουσία - καρκινογόνος ουσία - υγεία
κατά την εργασία - χημική ένωση
Οδηγία 88/347/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1988 για την τροποποίηση
του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 86/280/ΕΟΚ σχετικά με τις οριακές τιμές και τους
ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που
υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 158 της 25/06/1988 σ. 0035 – 0041
24/06/1988
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1989 για αλδρίνη, διελδρίνη, ενδρίνη ισοδρίνη 01/01/1990 για τις άλλες ουσίες
ΠΥΣ 73/90, (90/Α/11-7-90): Kαθορισμός των
Εναρμόνιση
κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των
νερών από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών,
που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α
του άρθρου 6 της αριθ. 144/2-11-87 πράξης του
Υπουργικού Συμβουλίου
Υ.Α 55648/2210/91, (323/Β/13-5-91): Μέτρα και
περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου
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Τροποποιεί
Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών
τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
86/280/ΕΟΚ
90/656/ΕΚ
βιομηχανικά απόβλητα - έλεγχος της ρύπανσης περιβάλλον - περιβαλλοντικό πρότυπο - ποιοτικό
πρότυπο - χημική ένωση - χημική ρύπανση

Οδηγία 88/320/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 1988 για την επιθεώρηση και
τον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 145 της 11/06/1988 σ. 0035 – 0037
14/06/1988
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1989
Υ.Α Α.Χ.Σ 1285/89, (58/Β/31-1-90): Έναρξη Οδηγίας
Εναρμόνιση
88/320/ΕΟΚ για την επιθεώρηση και τον έλεγχο της
ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ).
90/18/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
99/12/ΕΚ
388L0320R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 174 της 06/07/1988 σ. 0055
04/09/EK
Καταργήθηκε από
δοκιμή - οργανισμός έρευνας - υγειονομικός έλεγχος Θεματικός κατάλογος
χημικό προϊόν
Οδηγία 88/302/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Νοεμβρίου 1987 που προσαρμόζει για
ένατη φορά στην τεχνική πρόοδο την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί
ταξινομήσεως, συσκευασίας και επισημάνσεως των επικινδύνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 133 της 30/05/1988 σ. 0001 – 0127
24/11/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1988
Π.Δ 490/89, (797/Β/11-10-89): Συμπλήρωση του
Εναρμόνιση
άρθρου 11 του κώδ.Τροφίμων και Ποτών σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 87/250/Ε.Ο.Κ.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
92/69/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
388L0302R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 136 της 02/06/1988 σ. 0020
– 0020
επικίνδυνη ουσία – επισήμανση – συσκευασία - τεχνικά
Θεματικός κατάλογος
εμπόδια
Οδηγία 88/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1988 για την τροποποίηση
της οδηγίας 84/538/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με την επιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος των χορτοκοπτικών μηχανών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 081 της 26/03/1988 σ. 0071 – 0074
25/03/1988
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1991
Υ.Α 766/91, (83/Β/21-2-91): Καθορισμός οριακών τιμών
Εναρμόνιση
στάθμης θορύβου των χαρτοκοπτικών μηχανών.
84/538/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ηχορύπανση - μηχάνημα - περιβάλλον - περιβαλλοντικό
Θεματικός κατάλογος
πρότυπο - τεχνικά εμπόδια
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Οδηγία 88/180/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1988 για την τροποποίηση
της οδηγίας 84/538/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με την επιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος των χορτοκοπτικών μηχανών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 081 της 26/03/1988 σ. 0069 – 0070
25/03/1988
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1991
03/01/2002
Λήξης ισχύος
Υ.Α 766/91, (83/Β/21-2-91): Καθορισμός οριακών τιμών
Εναρμόνιση
στάθμης θορύβου των χαρτοκοπτικών μηχανών.
84/538/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ηχητική στάθμη – ηχορύπανση – μηχάνημα Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - περιβαλλοντικό πρότυπο – τεχνικά
εμπόδια
Οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1987 για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν
κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από ντιζελοκινητήρες προοριζόμενους να
τοποθετηθούν σε οχήματα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 036 της 09/02/1988 σ. 0033 – 0061
16/12/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1988
Υ.Α 81160/861/3-7-91, (574/Β/25-7-91): Μέτρα για τον
Εναρμόνιση
περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων από
ντηζελοκινητήρες προοριζομένους να τοποθετηθούν σε
οχήματα σε συμμόρφωση με την οδηγία 88/77/ΕΟΚ.
91/542/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
96/01/ΕΚ
99/96/ΕΚ
01/27/ΕΚ
καυσαέριο - ντίζελ - όχημα με κινητήρα - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
περιβαλλοντικό πρότυπο - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 88/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1987 για την τροποποίηση
της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρος από τα
αέρια που προέρχονται από τους κινητήρες οχημάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 036 της 09/02/1988 σ. 0001 – 0032
16/12/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1988
Υ.Α 28433/2448/92, (542/Β/28-8-92): Μέτρα για τον
Εναρμόνιση
περιορισμό των εκπομπών αερίων οχημάτων με
κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των
οδηγιών 99/76/ΕΟΚ, 88436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ,
89/491/ΕΟΚ και 91/441/ΕΟΚ.
70/220/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - έλεγχος της ρύπανσης Θεματικός κατάλογος
καυσαέριο - όχημα με κινητήρα – περιβάλλον- τεχνικά
εμπόδια
Οδηγία 88/35/ΕΟΚ της Επιτροπής της 2ας Δεκεμβρίου 1987 που προσαρμόζει στην
τεχνική πρόοδο την οδηγία 82/130/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των
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νομοθεσιών των κρατών μελών επί του ηλεκτρονικού υλικού που χρησιμοποιείται σε
εκρηκτικό περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 020 της 26/01/1988 σ. 0028 – 0032
09/12/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1988
01/07/2003
Λήξης ισχύος
Υ.Α οικ./Β/13353/2636/90, (442/Β/20-7-90):
Εναρμόνιση
Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο
περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια.
82/130/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - εξορυκτική επιχείρηση - ηλεκτρολογικό υλικό τεχνικά εμπόδια
1987
Οδηγία 87/477/ΕΟΚ της Επιτροπής της 9ης Σεπτεμβρίου 1987 για τρίτη
τροποποίηση του παραρτήματος της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
απαγορεύσεως της θέσης σε κυκλοφορία και της χρησιμοποίησης
φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 273 της 26/09/1987 σ. 0040 – 0040
10/09/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1988
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
79/117/ΕΟΚ
Τροποποιεί
περιορισμός εμπορίας - τεχνολογική αλλαγή - τοξική
Θεματικός κατάλογος
ουσία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 87/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Αυγούστου 1987 για την όγδοη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινομήσεως,
συσκευασίας και επισημάνσεως των επικινδύνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 239 της 21/08/1987 σ. 0001 – 0020
06/08/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/04/1988 θέσπιση - 01/10/1988 εφαρμογή
Υ.Α 2459/87, (77/Β/15-2-88): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση του π.δ 329/83.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
387L0432R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 038 της 11/02/1988 σ. 0034
περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 87/404/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1987 σχετικά με την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα απλά δοχεία πίεσης
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 220 της 08/08/1987 σ. 0048 – 0059
26/06/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1989
Κ.Υ.Α 12479/Φ17/414/91, (431/Β/24-6-91):
Εναρμόνιση
Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις
87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ σχετικά με απλά δοχεία
πίεσης.
90/488/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
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93/68/ΕΚ
εμπορία - εξοπλισμός υπό πίεση - κοινοτική
πιστοποίηση - σήμα ποιότητας

Οδηγία 87/252/ΕΟΚ της Επιτροπής της 7ης Απριλίου 1987 για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 84/538/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επιτρεπτή στάθμη ηχητικής
έντασης των χορτοκοπτικών μηχανών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 117 της 05/05/1987 σ. 0022 – 0027
08/04/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1988
Υ.Α 766/91, (83/Β/21-2-91): Καθορισμός οριακών τιμών
Εναρμόνιση
στάθμης θορύβου των χαρτοκοπτικών μηχανών.
84/538/ΕΟΚ
Τροποποιεί
387L0252R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 158 της 18/06/1987 σ. 0031
ηχητική στάθμη - ηχορύπανση - μηχάνημα - περιβάλλον
Θεματικός κατάλογος
- περιβαλλοντικό πρότυπο - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 87/217/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 1987 σχετικά με την
πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τον αμίαντο.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 085 της 28/03/1987 σ. 0040 – 0045
24/03/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1988
30/06/1991 για τα άρθρα 4 και 5
Υ.Α 8243/1113/91, (138/Β/8-3-91): Καθορισμός μέτρων
Εναρμόνιση
και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της ρύπανσης
του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου.
90/656/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
91/692/ΕΟΚ
αμίαντος - καταπολέμηση της ρύπανσης - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
περιβαλλοντικό πρότυπο - πρόληψη της ρύπανσης
Οδηγία 87/216/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Μαρτίου 1987 για τροποποίηση της
οδηγίας 82/501/ΕΟΚ περί του κινδύνου ατυχημάτων μεγάλης έκτασης τον οποίο
ενέχουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 085 της 28/03/1987 σ. 0036 – 0039
24/03/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 24/09/1988
03/02/1999
Λήξης ισχύος
Κ.Υ.Α 18187/272/88, (126/Β/3-3-88): Καθορισμός
Εναρμόνιση
μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων
από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν
ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες.
82/501/ΕΟΚ
Τροποποιεί
βιομηχανικά απόβλητα - βιομηχανική επιχείρηση –
Θεματικός κατάλογος
κοινωνικές διατάξεις - περιβάλλον - πολιτική για την
υγεία - προστασία του περιβάλλοντος - τοξική ουσία
Οδηγία 87/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1987 για την τροποποίηση
του παραρτήματος της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ περί της απαγόρευσης της θέσεως σε
κυκλοφορία και της χρησιμοποίησης φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν
ορισμένες δραστικές ουσίες.
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Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 071 της 14/03/1987 σ. 0033 – 0033
12/03/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1988 «Nitrofen» και το 1,2-βρωμιούχο αιθυλένιο
01/01/1989 το 1,2-χλωριούχο αιθυλένιο
Υ.Α 60902/88, (8/Β/19-1-88)
Εναρμόνιση
79/117/ΕΟΚ
Τροποποιεί
οξείδιο - περιορισμός εμπορίας - τεχνολογική αλλαγή Θεματικός κατάλογος
τοξική ουσία - φυτοϋγειονομικά προϊόντα φυτοφάρμακο
Οδηγία 87/112/ΕΟΚ της Επιτροπής της 23ης Δεκεμβρίου 1986 για τη δεύτερη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 84/631/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά
με την επιτήρηση και τον έλεγχο στην Κοινότητα των διασυνοριακών μεταφορών
επικίνδυνων αποβλήτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 048 της 17/02/1987 σ. 0031 – 0032
09/01/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1987
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
85/469/ΕΟΚ
Τροποποιεί
απόβλητα - διάθεση αποβλήτων - διαμεθοριακές
Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων περιβάλλον
Οδηγία 87/101/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την
τροποποίηση της οδηγίας 75/439/ΕΟΚ περί της διάθεσης των χρησιμοποιημένων
ορυκτελαίων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 042 της 12/02/1987 σ. 0043 – 0047
13/01/1987
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1990
Υ.Α 01.98012/2001/95, (40/Β/19-1-96): Καθορισμός
Εναρμόνιση
μέτρων και όρων για τη διαχείριση των
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.
75/439/ΕΟΚ
Τροποποιεί
90/656/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
ανακύκλωση αποβλήτων - περιβάλλον - περιβαλλοντικό
Θεματικός κατάλογος
πρότυπο - προστασία του περιβάλλοντος χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
Οδηγία 87/18/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1986 για την προσέγγιση
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή
των αρχών ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής τους κατά
τις δοκιμές των χημικών ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 015 της 17/01/1987 σ. 0029 – 0030
23/12/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1988
Υ.Α 1146/88, (669/Β/12-9-88): Έγκριση εφαρμογής των
Εναρμόνιση
αρχών της ορθής πρακτικής και έλεγχος της εφαρμογής
τους κατά τις δοκιμασίες των χημικών ουσιών –χημικών
προϊόντων
99/11/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
δοκιμή - οργανισμός έρευνας - περιβάλλον - πρόληψη
Θεματικός κατάλογος
των κινδύνων - τεχνικά εμπόδια - υγειονομικός έλεγχος -
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Οδηγία 86/663/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα αυτοκινούμενα βιομηχανικά
οχήματα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 384 της 31/12/1986 σ. 0012 – 0051
30/12/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1988
Υ.Α 17862/3432/90, (644/Β/11-10-97): Αυτοκινούμενα
Εναρμόνιση
βιομηχανικά οχήματα.
91/368/ΕΟΚ από 31/12/1995
Καταργήθηκε από
ανυψωτικό μηχάνημα – ελκυστήρας - μεταφορά και
Θεματικός κατάλογος
διακίνηση φορτίων - όχημα με κινητήρα - σήμανση
πιστότητας ΕΚ - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 86/662/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για τον περιορισμό
του θορύβου των υδραυλικών πτύων, των πτύων με καλώδια, των προωθητών
γαιών, των φορτωτών, και των φορτωτών-εκσκαφέων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 384 της 31/12/1986 σ. 0001 – 0011
26/12/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 27/12/1988
Υ.Α 765/91, (81/Β/21-2-91): Περί καθορισμού των
Εναρμόνιση
οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών
πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των
φορτωτών και των φορτωτών – εκσκαφέων.
89/514/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
95/27/ΕΚ
00/14/ΕΚ
Καταργήθηκε από
έλεγχος της ρύπανσης – ηχορύπανση - θόρυβος Θεματικός κατάλογος
κατασκευαστικά μέσα – περιβάλλον - περιβαλλοντικό
πρότυπο - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 86/613/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1986 σχετικά με την
εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών που ασκούν
ανεξάρτητη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης της γεωργικής, καθώς και για την
προστασία της μητρότητας.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 359 της 19/12/1986 σ. 0056 - 0058
17/12/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1989
30/06/1991 συμμόρφωση προς το άρθρο 5
Εναρμόνιση
ίση μεταχείριση - ισότητα των φύλων - κοινωνικές
Θεματικός κατάλογος
διατάξεις - προστασία μητρότητας και παιδιών
Οδηγία 86/594/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 1986 που αφορά τον
αερόφερτο θόρυβο που εκπέμπουν οι οικιακές συσκευές.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 344 της 06/12/1986 σ. 0024 – 0027
Έναρξη ισχύος:
04/12/1986
04/12/1989
Προθεσμία
εναρμόνισης:
Εναρμόνιση:
Υ.Α οικ./Β/13352/2635/90, (437/Β/16/7/90): Αερόφερτος
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θόρυβος οικιακών συσκευών.
ηχητική στάθμη - θόρυβος - προστασία από τους
θορύβους - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 86/508/ΕΟΚ της Επιτροπής της 7ης Οκτωβρίου 1986 για δεύτερη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/728/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των
χρωμάτων, βερνικιών, τυπογραφικών μελανών, κολλών και συναφών προϊόντων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 295 της 18/10/1986 σ. 0031 – 0031
08/10/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/08/1987
07/06/1992
Λήξης ισχύος
Υ.Α 1110/88, (733/Β/5-10-88)
Εναρμόνιση
77/728/ΕΟΚ
Τροποποιεί
αναλυτική χημεία - επικίνδυνη ουσία – επισήμανση –
Θεματικός κατάλογος
μόλυβδος - τεχνικά εμπόδια - τεχνικό πρότυπο χρώματα και βερνίκια
Έβδομη οδηγία 86/431/ΕΟΚ της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 1986 για την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 247 της 01/09/1986 σ. 0001 – 0041
30/06/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1987
Υ.Α 1232/87, (501/Β/16-9-87): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση των παραρτημάτων του π.δ 329/83 με το
οποίο έγινε η εναρμόνιση της Εθνικής μας Νομοθεσίας
προς την Κοινοτική οδηγία 67/548/ΕΟΚ
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
386L0431R Διορθωτικά
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 050 της 19/02/1987 σ. 0038
επικίνδυνη ουσία – επισήμανση – περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 86/355/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου 1986 για την τροποποίηση
της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ περί απαγόρευσης της θέσης σε κυκλοφορία και της
χρησιμοποίησης φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες
δραστικές ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 212 της 02/08/1986 σ. 0033 – 0034
21/07/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1987
Υ.Α 92477/87, (436/Β/19-8-87): Απαγόρευση της
Εναρμόνιση
θέσεως στην κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν
ορισμένες δραστικές ουσίες.
79/117/ΕΟΚ
Τροποποιεί
αφυδατωμένο προϊόν – οξείδιο - περιορισμός εμπορίας
Θεματικός κατάλογος
- τεχνολογική αλλαγή - φυτική παραγωγή φυτοϋγειονομικά προϊόντα
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Οδηγία 86/296/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1986 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών για συστήματα προστασίας κατά της πτώσης
αντικειμένων (FOPS) ορισμένων μηχανημάτων εργοταξίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 186 της 08/07/1986 σ. 0010 – 0018
02/06/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 02/06/1989
Υ.Α 15928/Φ7/537/91, (572/Β/25-7-91)
Εναρμόνιση
91/368/ΕΟΚ από 31/12/95
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - κατασκευαστικά μέσα - προστατευτικός
εξοπλισμός - πρότυπο ασφάλειας - σήμανση πιστότητας
ΕΚ - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 86/295/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1986 για την προσέγγιση των
νομοθεσιών των κρατών μελών για τα συστήματα προστασίας σε περίπτωση
ανατροπής (ROPS) ορισμένων μηχανημάτων εργοταξίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 186 της 08/07/1986 σ. 0001 – 0009
30/05/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/05/1989
Υ.Α 15928/Φ7/537/91, (572/Β/25-7-91)
Εναρμόνιση
91/368/ΕΟΚ από 31/12/1995
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - κατασκευαστικά μέσα - προστατευτικός
εξοπλισμός - πρότυπο ασφάλειας - σήμανση πιστότητας
ΕΚ - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 86/280/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με τις οριακές
τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών
που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 04/07/1986 σ. 0016 – 0027
17/06/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1988
Κ.Υ.Α 18186/271/88, (126/Β/3-3-88): Μέτρα και
Εναρμόνιση
περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών
τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
Π.Υ.Σ 73/90, (90/Α/11-7-90): Καθορισμός των
κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των
νερών από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών,
που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α
του άρθρου 6 της αριθ. 144/2-11-87 πράξης του
Υπουργικού Συμβουλίου.
Υ.Α 55648/2210/91, (323/Β/13-5-91): Μέτρα και
περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών
τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
Υ.Α 90461/2193/94, (843/Β/11-11-94): Συμπλήρωση
του παραρτήματος του άρθρου 12 της κ.υ.α
55648/2210/91 «μέτρα και περιορισμοί για την
προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα
καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών
στα υγρά απόβλητα».
88/347/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
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90/415/ΕΟΚ
90/656/ΕΟΚ
91/692/ΕΟΚ
386L0280 Διορθωτικά
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 191 της 15/07/1986 σ. 0024
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 210 της 01/08/1986 σ. 0108
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 221 της 07/08/1986 σ. 0051
έλεγχος της ρύπανσης - επικίνδυνη ουσία – λύματα –
περιβάλλον - περιβαλλοντικό πρότυπο - ρύπανση των
υδάτων

Οδηγία 86/279/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 για την τροποποίηση
της οδηγίας 84/631/ΕΟΚ για την επιτήρηση και τον έλεγχο εντός της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας των διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 04/07/1986 σ. 0013 – 0015
18/06/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1987
Υ.Α 19744/454/88, (166/Β/24-3-88): Επιτήρηση και
Εναρμόνιση
έλεγχος διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων
αποβλήτων.
84/631/ΕΟΚ
Τροποποιεί
βιομηχανικά απόβλητα - διάθεση αποβλήτων Θεματικός κατάλογος
διαμεθοριακές μεταφορές - έλεγχος της ρύπανσης περιβάλλον
Οδηγία 86/278/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1986 σχετικά με την
προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της
ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία
18/06/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 18/06/1989
Υ.Α 80568/91, (641/Β/7-8-91): Μέθοδοι όροι και
Εναρμόνιση
περιορισμοί για χρησιμοποίηση στη γεωργία της ιλύος
που προέρχεται από την επεξεργασία οικιακών και
αστικών λυμάτων.
91/692/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
386L0278R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 191 της 15/07/1986 σ. 0023
οικιακά απόβλητα - περιβάλλον - περιβαλλοντικό
Θεματικός κατάλογος
πρότυπο - προστασία του εδάφους - προστασία του
περιβάλλοντος - ρύπανση από τη γεωργική
δραστηριότητα
Οδηγία 86/214/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1986 για την τροποποίηση της
οδηγίας 79/117/ΕΟΚ περί απαγόρευσης της θέσης σε κυκλοφορία και της
χρησιμοποίησης φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες
δραστικές ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 152 της 06/06/1986 σ. 0045 – 0045
04/06/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 92477/87, (436/Β/19-8-87): Απαγόρευση της
Εναρμόνιση
θέσεως στην κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν
ορισμένες δραστικές ουσίες.
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79/117/ΕΟΚ
περιορισμός εμπορίας - τοξική ουσία – φυτοφάρμακο φυτοϋγειονομικά προϊόντα

Οδηγία 86/188/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 1986 σχετικά με την
προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής
τους στο θόρυβο κατά την εργασία
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 137 της 24/05/1986 σ. 0028 – 0034
00/00/0000
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1991
Π.Δ 85/91, (38/Α/18-3-91): Προστασία των
Εναρμόνιση
εργαζομένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω
της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
98/24/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
03/10/ΕΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - ηχητική στάθμη - προστασία από τους
θορύβους - υγεία κατά την εργασία
Οδηγία 86/121/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Απριλίου 1986 για την προσαρμογή,
λόγω της προσχώρησης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, της οδηγίας 84/631/ΕΟΚ
για την επιτήρηση και τον έλεγχο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των
διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 100 της 16/04/1986 σ. 0020 – 0021
12/04/1986
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1986
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
84/631/ΕΟΚ
Τροποποιεί
διαμεθοριακές μεταφορές - περιβάλλον
Θεματικός κατάλογος
1985
Οδηγία 85/610/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1985 για έβδομη
τροποποίηση (αμίαντος) της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί της προσέγγισης των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης μερικών
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 375 της 31/12/1985 σ. 0001 – 0002
24/12/1985
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1987
Υ.Α 1517/87, (559/Β/23-10-87): Συμπλήρωση του
Εναρμόνιση
παραρτήματος 1 του π.δ 445/83 σε συμμόρφωση προς
την οδηγία 85/610/ΕΟΚ.
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία - περιβάλλον - ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 85/469/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Ιουλίου 1985 για την προσαρμογή
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 84/631/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την
επιτήρηση και τον έλεγχο στην Κοινότητα των διασυνοριακών μεταφορών
επικινδύνων αποβλήτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 272 της 12/10/1985 σ. 0001 – 0020
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Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Εναρμόνιση
Τροποποιεί
Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

06/08/1985
01/10/1985
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
84/631/ΕΟΚ
87/112/ΕΟΚ
βιομηχανικά απόβλητα - διάθεση αποβλήτων διαμεθοριακές μεταφορές - έλεγχος της ρύπανσης περιβάλλον

Οδηγία 85/467/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1ης Οκτωβρίου 1985 για την έκτη
τροποποίηση (PCB/PCT) της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί της προσέγγισης των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικινδύνων
ουσιών και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 269 της 11/10/1985 σ. 0056 - 0058
04/10/1985
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1986
Υ.Α 1310/86, (605/Β/23-9-86): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση του άρθρου 2 της αποφάσεως Α.Χ.Σ με
την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται το π.δ
445/83 (166/Α) περί του περιορισμού θέσης σε
κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών
και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες
76/769/ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ.
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία - επισήμανση - περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 85/408/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1985 για την προσαρμογή
στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 84/536/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το επιτρεπτό επίπεδο
ηχητικής στάθμης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 233 της 30/08/1985 σ. 0018 – 0019
12/07/1985
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/03/1986
Κ.Υ.Α 69001/1921/88, (751/Β/18-10-88): Για έγκριση
Εναρμόνιση
τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα
των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και
αεροσφυρών.
84/536/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ηλεκτρική μηχανή - ηχητική στάθμη - ηχορύπανση Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - περιβαλλοντικό πρότυπο
Οδηγία 85/407/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1985 για την προσαρμογή
στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 84/535/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το επιτρεπτό επίπεδο
ηχητικής στάθμης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 233 της 30/08/1985 σ. 0016 – 0017
12/07/1985
Έναρξη ισχύος
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26/03/1986
03/01/2002
Κ.Υ.Α 69001/1921/88, (751/Β/18-10-88): Για έγκριση
τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα
των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και
αεροσφυρών.
84/535/ΕΟΚ
ηλεκτρική μηχανή - ηχητική στάθμη - ηχορύπανση κατεργασία μετάλλων - περιβάλλον - περιβαλλοντικό
πρότυπο

Οδηγία 85/406/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1985 για την προσαρμογή
στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 84/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την επιτρεπτή στάθμη
ακουστικής ισχύος των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 233 της 30/08/1985 σ. 0011 – 0015
12/07/1985
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/03/1986
Κ.Υ.Α 69001/1921/88, (751/Β/18-10-88): Για έγκριση
Εναρμόνιση
τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα
των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και
αεροσφυρών.
84/533/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - ηχητική στάθμη Θεματικός κατάλογος
κατασκευαστικά μέσα - περιβάλλον - περιβαλλοντικό
πρότυπο - συσκευή μέτρησης - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 85/405/ΕΟΚ της Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 1985 για την προσαρμογή
στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 79/113/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τον προσδιορισμό
των ηχητικών εκπομπών των μηχανημάτων και των συσκευών εργοταξίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 233 της 30/08/1985 σ. 0009 – 0010
12/07/1985
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/03/1986
03/01/2002
Λήξης ισχύος
Υ.Α 56206/1613/86, (570/Β/9-9-86): Προσδιορισμός της
Εναρμόνιση
ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών
εργοταξίου Οδηγίες 79/113/ΕΟΚ -81/1051/ΕΟΚ 85/405/ΕΟΚ
79/113/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ηχητική στάθμη – ηχορύπανση – κατασκευαστικά μέσα Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - περιβαλλοντικό πρότυπο - συσκευή
μέτρησης - τεχνικά εμπόδια
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Οδηγία 85/339/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για τις συσκευασίες
υγρών τροφίμων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 176 της 06/07/1985 σ. 0018 – 0021
03/07/1985
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 03/07/1987
Υ.Α 31784/954/90, (251/Β/6-4-90): Για τους τύπους
Εναρμόνιση
συσκευασίας υγρών τροφίμων
91/692/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
94/62/ΕΚ από 29/06/1996
Καταργήθηκε από
ανακύκλωση – αποβλήτων - επίπτωση στο περιβάλλον
Θεματικός κατάλογος
- περιβάλλον - πρόγραμμα δράσης - συσκευασία
Οδηγία 85/337/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1985 για την εκτίμηση των
επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 175 της 05/07/1985 σ. 0040 – 0048
03/07/1985
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 03/07/1988
Ν. 743/77, (319/Α/17-10-77): Περί προστασίας του
Εναρμόνιση
θαλασσίου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών
θεμάτων.
Ν. 885/78, (235/Α/27-12-78): Περί κυρώσεως της
υπογραφείσης εις Βαρκελώνην το 1976 Διεθνούς
Συμβάσεως «περί προστασίας της Μεσογείου
Θαλάσσης εκ της ρυπάνσεως» μετά του συνημμένου εις
αυτήν Παραρτήματος, ως και των Πρωτοκόλλων αυτής
«περί προλήψεως ρυπάνσεως της Μεσογείου
Θαλάσσης εκ της απορρίψεως ουσιών εκ των πλοίων
και αεροσκαφών», και «περί συνεργασίας διά την
αταπολέμησιν ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ
πετρελαίου και άλλων επιβλαβών ουσιών» μετά των
συνημμένων εις αυτά Παραρτημάτων.
Ν. 998/79, (289/Α/29-12-79): Περί προστασίας των
δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας.
Υ.Α 181051/536/80, (364/Β/11-4-80): Περί όρων και
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας χερσαίων
ευκολιών υποδοχής και κατεργασίας πετρελαιοειδών
καταλοίπων.
Υ.Α 183037/5115/80, (820/Β/28-8-80):Περί
επικυρώσεως τεχνικών προδιαγραφών επιπτώσεων και
αποκαταστάσεως του περιβάλλοντος. (άρθρ. 45 παρ. 5
ν. 978/79).
Π.Δ 1180/81, (293/Α/6-10-81): Περί ρυθμίσεως θεμάτων
λειτουργίας βιομηχανιών-βιοτεχνιών και πάσης φύσης
μηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.
Υ.Α ΙΙ-5η/Φ/17402/84, (931/Β/31-12-84): Κανονισμός
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Υ.Α 530992/87, (557/Β/23-10-87): Τεχνικές
προδιαγραφές τουριστικών εγκαταστάσεων.
Κ.Υ.Α 69269/5387/90, (678/Β/25-10-90): Για κατάταξη
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες-Περιεχόμενο
μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλ. Μελετών
(Ε.Π.Μ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το
ν.1650/86.
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Υ.Α 75308/5512/90, (691/Β/2-10-90): Καθορισμός
τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων
εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 5 του ν.1650/86.
Υ.Α 15928/Φ7/537/91, (572/Β/25-7-91)
Υ.Α Η.Π/15393/2332/02, (1022/Β/5-8-02): Κατάταξη
δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε
κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν.1650/86 όπως
αντικαταστάθηκε με το αρθ.1 του ν.3010/02
«εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και
96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)».
Υ.Α Η.Π.37111/2021/03, (1391/Β/29-9-03): Καθορισμός
τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη
διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έργων
και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
αρθρου 5 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις
παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του ν. 3010/02.
97/11/ΕΚ
03/35/ΕΚ
επίπτωση στο περιβάλλον·- μελέτη επιπτώσεων περιβάλλον - πρόγραμμα δράσης - πρόληψη της
ρύπανσης - πρόσβαση στην πληροφορία

Οδηγία 85/298/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22ας Μαΐου 1985 για δεύτερη τροποποίηση
του παραρτήματος της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί απαγόρευσης της
θέσης σε κυκλοφορία και της χρησιμοποίησης φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που
περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 154 της 13/06/1985 σ. 0048 – 0048
23/05/1985
Έναρξη ισχύος
01/01/1986
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
79/117/ΕΟΚ
Τροποποιεί
περιορισμός εμπορίας - τοξική ουσία - φυτοφάρμακο
Θεματικός κατάλογος
- φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 85/203/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 1985 σχετικά με τις
προδιαγραφές ποιότητας του αέρα για το διοξείδιο του αζώτου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 087 της 27/03/1985 σ. 0001 – 0007
26/03/1985
Έναρξη ισχύος
01/01/1987
Προθεσμία εναρμόνισης
ΠΥΣ 25/88, (52/Α/22-3-88): Οριακές και
Εναρμόνιση
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε
διοξείδιο του αζώτου και τροποποίηση των με
αριθ.98 και 99/10-7-87 Πράξεων του Υπουργικού
Συμβουλίου.
85/580/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
90/656/ΕΟΚ
91/692/ΕΟΚ
99/30/ΕΚ
άζωτο - ατμοσφαιρική ρύπανση - έλεγχος της
Θεματικός κατάλογος
ρύπανσης - περιβάλλον - περιβαλλοντικό πρότυπο οξείδιο
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Οδηγία 85/3/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1984 σχετικά με το βάρος,
τις διαστάσεις και ορισμένα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά ορισμένων οδικών
οχημάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 002 της 03/01/1985 σ. 0014 - 0018
Έναρξη ισχύος
01/07/1986 πλην του άρθρου 4 & του παραρτήματος ΙΙ
Προθεσμία εναρμόνισης
01/01/1990 για την εφαρμογή του άρθρου 4 & του
παραρτήματος ΙΙ
Π.Δ 1161/77, (380/Α/14-12-77): Περί των μεγίστων
Εναρμόνιση
ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων
οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων
υπό αυτοκινήτων και συρμών.
86/360/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
88/218/ΕΟΚ
89/338/ΕΟΚ
89/460/ΕΟΚ
89/461/ΕΟΚ
91/60/ΕΟΚ
92/07/ΕΚ
96/53/ΕΚ από 17/09/1977
Καταργήθηκε από
βάρος και διαστάσεις - μεταφορές - οδικές μεταφορές Θεματικός κατάλογος
όχημα - πρότυπο - τεχνικά εμπόδια
1984
Οδηγία 84/647/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1984 για τη
χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές
μεταφορές
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 335 της 22/12/1984 σ. 0072 – 0073
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1986
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
62/2005/ΕΟΚ
Τροποποιεί
90/398/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
μεταφορές - όχημα με κινητήρα - χερσαία μεταφορά
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 84/631/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Δεκεμβρίου 1984 για την επιτήρηση και
τον έλεγχο εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των διασυνοριακών μεταφορών
επικίνδυνων αποβλήτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 326 της 13/12/1984 σ. 0031 – 0041
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/10/1985
Υ.Α 19744/454/88, (166/Β/24-3-88): Επιτήρηση και
Εναρμόνιση
έλεγχος διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων
αποβλήτων.
85/469/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
86/121/ΕΟΚ
86/279/ΕΟΚ
91/692/ΕΚ
Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 259/93 από 05/05/1994
Καταργήθηκε από
βιομηχανικά απόβλητα - διάθεση αποβλήτων Θεματικός κατάλογος
διαμεθοριακές μεταφορές - έλεγχος της ρύπανσης -

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

153
επικίνδυνη ουσία - περιβάλλον

Οδηγία 84/538/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επιτρεπτή στάθμη
ακουστικής ισχύος των χαρτοκοπτικών μηχανών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 300 της 19/11/1984 σ. 0171 – 0178
26/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1987
Υ.Α 766/91, (83/Β/21-2-91): Καθορισμός οριακών τιμών
Εναρμόνιση
στάθμης θορύβου των χαρτοκοπτικών μηχανών.
84/532/ΕΟΚ
Τροποποιεί
87/252/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
88/180/ΕΟΚ
88/181/ΕΟΚ
00/14/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ηχορύπανση - θόρυβος – μηχάνημα - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
περιβαλλοντικό πρότυπο - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 84/537/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επιτρεπτή στάθμη
ακουστικής ισχύος των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 300 της 19/11/1984 σ. 0156 – 0170
26/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/03/1986
Κ.Υ.Α 69001/1921/88, (751/Β/18-10-88): Για έγκριση
Εναρμόνιση
τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα
των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και
αεροσφυρών.
84/532/ΕΟΚ
Τροποποιεί
85/409/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
384L0537L Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 041 της 12/02/1985 σ. 0017
00/14/ΕΚ
Καταργήθηκε από
έλεγχος της ρύπανσης - ηχορύπανση – θόρυβος Θεματικός κατάλογος
κατασκευαστικά μέσα - περιβάλλον - περιβαλλοντικό
πρότυπο - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 84/536/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επιτρεπτή στάθμη
ακουστικής ισχύος των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 300 της 19/11/1984 σ. 0149 – 0155
26/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/03/1986
Κ.Υ.Α 69001/1921/88, (751/Β/18-10-88): Για έγκριση
Εναρμόνιση
τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα
των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
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Τροποποιεί
Τροποποιήθηκε από
Καταργήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και
αεροσφυρών.
84/532/ΕΟΚ
85/408/ΕΟΚ
00/14/ΕΚ
έλεγχος της ρύπανσης - ηλεκτρική μηχανή ηχορύπανση – θόρυβος - περιβάλλον - περιβαλλοντικό
πρότυπο - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 84/535/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το επιτρεπτό επίπεδο
ηχητικής στάθμης των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 300 της 19/11/1984 σ. 0142 – 0148
26/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/03/1986
Κ.Υ.Α 69001/1921/88, (751/Β/18-10-88): Για έγκριση
Εναρμόνιση
τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα
των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και
αεροσφυρών.
84/532/ΕΟΚ
Τροποποιεί
85/407/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
00/14/ΕΚ
Καταργήθηκε από
έλεγχος της ρύπανσης – θόρυβος - ηλεκτρική μηχανή –
Θεματικός κατάλογος
ηχορύπανση - περιβάλλον - περιβαλλοντικό πρότυπο τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 84/534/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την επιτρεπτή στάθμη
ακουστικής ισχύος των πυργογερανών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 300 της 19/11/1984 σ. 0130 – 0141
26/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/03/1986
Κ.Υ.Α 69001/1921/88, (751/Β/18-10-88): Για έγκριση
Εναρμόνιση
τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα
των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και
αεροσφυρών.
84/532/ΕΟΚ
Τροποποιεί
87/405/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
384L0534R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 041 της 12/02/1985 σ. 0015
00/14/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ανυψωτικό μηχάνημα - έλεγχος της ρύπανσης Θεματικός κατάλογος
ηχορύπανση – θόρυβος - κατασκευαστικά μέσα –
περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια
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Οδηγία 84/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την επιτρεπτή
στάθμη ακουστικής ισχύος των μηχανοκινήτων αεροσυμπιεστών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 300 της 19/11/1984 σ. 0123 – 0129
26/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/03/1986
Κ.Υ.Α 69001/1921/88, (751/Β/18-10-88): Για έγκριση
Εναρμόνιση
τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα
των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και
αεροσφυρών.
84/532/ΕΟΚ
Τροποποιεί
85/406/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
00/14/ΕΚ
Καταργήθηκε από
έλεγχος της ρύπανσης - ηχορύπανση - θόρυβος Θεματικός κατάλογος
κατασκευαστικά μέσα - περιβάλλον - περιβαλλοντικό
πρότυπο - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 84/532/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις κοινές
διατάξεις περί του υλικού και των μηχανημάτων εργοταξίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 300 της 19/11/1984 σ. 0111 – 0122
26/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/03/1986
Κ.Υ.Α 69001/1921/88, (751/Β/18-10-88): Για έγκριση
Εναρμόνιση
τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου
μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα
των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος
και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και
αεροσφυρών.
Υ.Α 15928/07/537/91, (572/Β/25-7-91)
84/533/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
84/534/ΕΟΚ
84/535/ΕΟΚ
84/536/ΕΟΚ
84/537/ΕΟΚ
84/538/ΕΟΚ
88/665/ΕΟΚ
00/14/ΕΚ
Καταργήθηκε από
έγκριση - κατασκευαστικά μέσα - τεχνικά εμπόδια Θεματικός κατάλογος
τεχνολογική αλλαγή
Οδηγία 84/527/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις συγκολλητές φιάλες
αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 300 της 19/11/1984 σ. 0048 – 0071
26/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/03/1986
Υ.Α 19340/1946/87, (639/Β/27-11-87): Δοχεία αερίου
Εναρμόνιση
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Θεματικός κατάλογος

υπό πίεση συγκολλητά από μη κεκραμένο χάλυβα.
τεχνικά εμπόδια - τεχνικός κανονισμός - προϊόντα
συσκευασίας - χάλυβας

Οδηγία 84/526/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις φιάλες αερίου χωρίς
συγκόλληση τις κατασκευασμένες από κεκραμένο ή μη αλουμίνιο
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 300 της 19/11/1984 σ. 0020 – 0047
26/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/03/1986
Υ.Α 19340/1946/87, (639/Β/27-11-87): Δοχεία αερίου
Εναρμόνιση
υπό πίεση συγκολλητά από μη κεκραμένο χάλυβα.
αέριο - αλουμίνιο - κράματα - προϊόντα συσκευασίας Θεματικός κατάλογος
τεχνικά εμπόδια - τεχνικός κανονισμός
Οδηγία 84/525/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1984 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις χαλύβδινες φιάλες
αερίου χωρίς συγκόλληση
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 300 της 19/11/1984 σ. 0001 – 0019
26/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 26/03/1986
Υ.Α 19339/1945/87, (624/Β/24-11-87): Φιάλες αερίου
Εναρμόνιση
χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κεκραμένο ή
μη αλουμίνιο.
αέριο - προϊόντα συσκευασίας - τεχνικά εμπόδια Θεματικός κατάλογος
τεχνικός κανονισμός
Οδηγία 84/491/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1984 σχετικά με τις οριακές
τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις εξαχλωροκυκλοεξανίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 274 της 17/10/1984 σ. 0011 – 0017
11/10/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/04/1986
Π.Υ.Σ 144/87, (197/Α/11-11-87): Προστασία του
Εναρμόνιση
υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που
εκχέονται σ'αυτό κι ειδικότερα καθορισμός οριακών
τιμών ποιότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και
εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCH).
Κ.Υ.Α 18186/271/88, (126/Β/3-3-88): Μέτρα και
περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών
τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
Ν. 1650/86, (160/Α/16-10-86): Για την προστασία του
περιβάλλοντος.
90/656/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
91/692/ΕΟΚ
έλεγχος της ρύπανσης – λύματα - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
περιβαλλοντικό πρότυπο - ρύπανση των υδάτων τεχνικά εμπόδια - τοξική ουσία
Οδηγία 84/467/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 1984 για την
τροποποίηση της οδηγίας 80/836/Ευρατόμ όσον αφορά τους βασικούς κανόνες
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προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων από τους κινδύνους
που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 265 της 05/10/1984 σ. 0004 – 0156
06/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 05/04/1985
Υ.Α A2-6/1539/85, (280/Α/13-5-85): Βασικοί κανόνες
Εναρμόνιση
προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των
εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από
ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 80/836 Ευρατόμ. Της 15ης Ιουλίου 1980 και
84/467/Ευρατόμ..
Κ.Υ.Α 14632/(ΦΟΡ)/1416/91, (539/Β/19-7-91): Έγκριση
Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.
80/836/ΕΚ
Τροποποιεί
96/29/ΕΚ από 13/5/2000
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - ιοντίζουσα ακτινοβολία - προστασία από τη
ραδιενέργεια - υγειονομική προστασία ·
Οδηγία 84/466/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 1984 για τον
καθορισμό των θεμελιωδών μέτρων σχετικά με την προστασία από τις ακτινοβολίες
όσων υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και θεραπευτική αγωγή
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 265 της 05/10/1984 σ. 0001 – 0003
06/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/12/1985
Ν.Δ 181/74, (347/Α/10-11-74): Περί προστασίας από
Εναρμόνιση
ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
Υ.Α Α2 στ/1539/85, (280/Β/13-5-85): Βασικοί κανόνες
προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των
εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από
ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 80/836 Ευρατόμ. και 84/467/Ευρατόμ..
84L0466R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 283 της 27/10/1984 σ. 0052
97/43/ΕΚ από 13/5/00
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ιατρική
Θεματικός κατάλογος
διάγνωση - ιοντίζουσα ακτινοβολία - προστασία από τη
ραδιενέργεια - τεχνικό πρότυπο - υγειονομική
προστασία
Οδηγία 84/449/ΕΟΚ της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 1984 που προσαρμόζει για
έκτη φορά στην τεχνική πρόοδο την οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί
ταξινόμησης, συσκευασίας και επισήμανσης των επικινδύνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 251 της 19/09/1984 σ. 0001 – 0223
11/05/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1985
Υ.Α 279/85, (146/Β/18-3-85): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση του π.δ 329/83, «ταξινόμηση, συσκευασία
και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών»
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
92/69/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση – περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
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ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 84/424/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3ης Σεπτεμβρίου 1984 για την
τροποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη
εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 238 της 06/09/1984 σ. 0031 – 0033
04/09/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1984
Υ.Α 1220/79, (75/Β/79): περί καθορισμού
Εναρμόνιση
επιτρεπόμενων ορίων θορύβου, προκαλουμένου υπό
των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και
μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού.
Υ.Α 32764/734/80, (1093/Β/80): Περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως της με αριθ. 1220/13/79 κ.υ.α «περί
καθορισμού επιτρεπόμενων ορίων θορύβου,
προκαλουμένου υπό των αυτοκινήτων οχημάτων,
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και τρόπου
μετρήσεως αυτού.
Υ.Α Γ/20/81568/899/88, (403/Β/17-6-88): Έγκριση
τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη
διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών και συναφείς
διατάξεις.
Υ.Α C/20/81567/898/88, (403/Β): (Διόρθ. Σφαλμ. στο
538/Β/7-7-89)
70/157/ΕΟΚ
Τροποποιεί
θόρυβος - όχημα με κινητήρα - τεχνικά εμπόδια
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 84/372/ΕΟΚ της Επιτροπής της 3ης Ιουλίου 1984 για την προσαρμογή στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και
στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 196 της 26/07/1984 σ. 0047 – 0049
05/07/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/09/1984
Υ.Α 1220/13/79, (75/Β/79): περί καθορισμού
Εναρμόνιση
επιτρεπόμενων ορίων θορύβου, προκαλουμένου υπό
των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και
μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού.
Υ.Α 32764/734/80, (1093/Β/80): Περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως της με αριθ. 1220/13/79 κ.υ.α «περί
καθορισμού επιτρεπόμενων ορίων θορύβου,
προκαλουμένου υπό των αυτοκινήτων οχημάτων,
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και τρόπου
μετρήσεως αυτού.
Υ.Α Γ/20/81568/899/88, (403/Β/17-6-88): Έγκριση
τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη
διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών και συναφείς
διατάξεις.
Υ.Α C/20/81567/898/88, (403/Β) (Διόρθ. Σφαλμ. στο
538/Β/7-7-89)
70/157/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ηχητική στάθμη – καυσαέριο - όχημα με κινητήρα Θεματικός κατάλογος
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Οδηγία 84/360/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1984 σχετικά με την
καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από βιομηχανικές εγκαταστάσεις
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 188 της 16/07/1984 σ. 0020 – 0025
03/07/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1987
Ν. 1650/86, (160/Α/16-10-86): Για την προστασία του
Εναρμόνιση
περιβάλλοντος.
Κ.Υ.Α 69269/5387/90, (678/Β/25-10-90): Για κατάταξη
έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες-Περιεχόμενο
μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.)
καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλ. Μελετών
(Ε.Π.Μ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύμφωνα με το
ν.1650/86.
Υ.Α 75308/5512/90, (691/Β/2-10-90): Καθορισμός
τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων
εκπροσώπησης τους για το περιεχόμενο της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και
δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του
άρθρου 5 του ν.1650/86.
90/656/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
91/692/ΕΟΚ
ατμοσφαιρική ρύπανση - βιομηχανική ρύπανση Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνη ουσία - περιβάλλον - ποιοτικό πρότυπο πρόληψη της ρύπανσης
Οδηγία 84/291/ΕΟΚ της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1984 για την προσαρμογή
της οδηγίας 78/631/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσέγγισης των νομοθεσιών των
κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των
επικινδύνων παρασκευασμάτων (γεωργικών φαρμάκων)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 144 της 30/05/1984 σ. 0001 – 0009
18/04/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 29/04/1985
29/07/1999
Λήξης ισχύος
Υ.Α 339170/86, (587/Β/17-9-86)
Εναρμόνιση
78/631/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επισήμανση - ταξινόμηση - τεχνικά εμπόδια Θεματικός κατάλογος
φυτοφάρμακο
Οδηγία 84/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 1984 για τις οριακές τιμές και
τους ποιοτικούς στόχους όσον αφορά τις απορρίψεις υδραργύρου σε τομείς άλλους
εκτός του τομέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων των αλκαλίων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 074 της 17/03/1984 σ. 0049 – 0054
01/07/1989
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 12/03/1986
Π.Υ.Σ 144/87, (197/Α/11-11-87): Προστασία του
Εναρμόνιση
υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που
εκχέονται σ'αυτό κι ειδικότερα καθορισμός οριακών
τιμών ποιότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και
εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCH).
Κ.Υ.Α 18186/271/88, (126/Β/3-3-88): Μέτρα και
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Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών
τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
90/656/ΕΟΚ
91/692/ΕΟΚ
βιομηχανική ρύπανση - έλεγχος της ρύπανσης επικίνδυνη ουσία - ποιοτικό πρότυπο - ρύπανση των
υδάτων - τεχνικά εμπόδια - υδράργυρος

Οδηγία 84/47/ΕΟΚ της Επιτροπής της 16ης Ιανουαρίου 1984 σχετικά με την
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 79/196/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το ηλεκτρολογικό
υλικό που δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ατμόσφαιρα υπέχουσα τον κίνδυνο έκρηξης
και που απαιτεί ορισμένους τρόπους προστασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 031 της 02/02/1984 σ. 0019 – 0021
16/01/1984
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1985
31/12/2004 για τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθ. 4
της οδηγίας 76/117/ΕΟΚ για τα υλικά των οποίων η
συμφωνία με τις προδιαγραφές της οδηγίας 79/196/ΕΟΚ
(έκδοση της 6ης Φεβρουαρίου 1979) δικαιολογείται με
τη χορήγηση του πιστοποιητικού συμφωνίας που
αναφέρεται στο άρθ. 8 της οδηγίας 76/117/ΕΟΚ, εφόσον
το εν λόγω πιστοποιητικό έχει χορηγηθεί πριν από τις
31 Δεκεμβρίου.
01/07/2003
Λήξης ισχύος
Υ.Α 1546/87, (472/Β/28-8-87): Υποχρέωση τήρησης
Εναρμόνιση
Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων απασχολούμενου
προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και
τεχνικών έργων
79/196/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια του προϊόντος - ηλεκτρολογικό υλικό Θεματικός κατάλογος
κανόνας εμπορίας - τεχνικά εμπόδια
1983
Οδηγία 83/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 1983 για την
τροποποίηση της οδηγίας 65/269/ΕΟΚ περί της ενοποίησης ορισμένων κανόνων
σχετικά με τις άδειες για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των κρατών
μελών, καθώς και της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962 για τη
θέσπιση ορισμένων κοινών κανόνων για ορισμένες οδικές μεταφορές εμπορευμάτων
μεταξύ κρατών μελών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 332 της 28/11/1983 σ. 0033 – 0036
03/11/1983
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1984
Π.Δ 63/86 (26/Α/18-3-86): Προσαρμογή της ελληνικής
Εναρμόνιση
νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή
Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με
την θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένους τύπους
οδικών μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ των Κρατών
μελών.
62/2005/ΕΟΚ
Τροποποιεί
65/269/ΕΟΚ
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μεταφορές - μεταφορά εμπορευμάτων - οδικές
μεταφορές - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 83/513/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Σεπτεμβρίου 1983 για τις οριακές
τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις απορρίψεις καδμίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 291 της 24/10/1983 σ. 0001 – 0008
28/09/1983
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 28/09/1985
Ν. 1650/86, (160/Α/16-10-86): Για την προστασία του
Εναρμόνιση
περιβάλλοντος.
Π.Υ.Σ 144/87, (197/Α/11-11-87): Προστασία του
υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που
εκχέονται σ'αυτό κι ειδικότερα καθορισμός οριακών
τιμών ποιότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και
εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCH).
Κ.Υ.Α 18186/271/88, (126/Β/3-3-88): Μέτρα και
περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών
τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
90/656/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
91/692/ΕΟΚ
ρύπανση της θάλασσας - ρύπανση των υδάτων Θεματικός κατάλογος
ρύπανση από μέταλλα - κάδμιο - έλεγχος της ρύπανσης
Οδηγία 83/478/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983 για πέμπτη
τροποποίηση (αμίαντος) της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσέγγισης των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης μερικών
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 263 της 24/09/1983 σ. 0033 – 0036
21/09/1983
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 20/03/1986
Υ.Α 279/85, (146/Β/18-3-85): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση του π.δ 329/83, «ταξινόμηση, συσκευασία
και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών».
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - εμπορία Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνη ουσία – περιβάλλον - περιορισμός εμπορίας
- προστασία του περιβάλλοντος - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1983 για την προστασία
των εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον
αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας. (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 263 της 24/09/1983 σ. 0025 – 0032
22/09/1983
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1987 μετατέθηκε για 01/01/1990 (για τις
εξορυκτικές δραστηριότητες του αμιάντου)
Π.Δ 70α/88, (31/Α/17-2-88): Προστασία των
Εναρμόνιση
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την
εργασία
80/1107/ΕΟΚ
Τροποποιεί
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Θεματικός κατάλογος

03/18/ΕΚ
98/24/ΕΚ
91/382/ΕΚ
383L0477R Διορθωτικά
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 337 της 02/12/1983 σ. 0051
αμίαντος - ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού ασφάλεια στην εργασία - κοινοτικός εργαζόμενος κοινωνικές διατάξεις

Οδηγία 83/467/ΕΟΚ της Επιτροπής της 29ης Ιουλίου 1983 για την πέμπτη
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί
προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 257 της 16/09/1983 σ. 0001 – 0033
19/08/1983
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1984
Υ.Α 279/85, (146/Β/18-3-85): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση του π.δ 329/83, «ταξινόμηση, συσκευασία
και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών».
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία – επισήμανση – περιβάλλον - πολιτική
Θεματικός κατάλογος
για την υγεία – συσκευασία - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 83/351/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1983 για την τροποποίηση
της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών
αφορωσών τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρος από τα
αέρια που προέρχονται από κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους
είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 197 της 20/07/1983 σ. 0001 – 0074
23/06/1983
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/11/1983
Υ.Α 12651/84, (679/Β/20-9-84): Συμμόρφωση προς τις
Εναρμόνιση
διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του
αέρα από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με
τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με
κινητήρα, όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 4179/00
και ισχύει.
Αγορ. Διατ. 71: Υ.Α. Φ1/301/84, (805/Β/13-11-84):
Ενδείξεις επί των λαμπτήρων πυράκτωσης γενικού
φωτισμού.
70/220/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση – δοκιμή – καυσαέριο - όχημα
Θεματικός κατάλογος
με κινητήρα – περιβάλλον - ρύπανση από τα αυτοκίνητα
- τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 83/265/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 1983 για την τροποποίηση της
οδηγίας 77/728/ΕΟΚ περί προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, που αφορούν την ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών, τυπογραφικών μελανών,
κολλών και συναφών προϊόντων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 147 της 06/06/1983 σ. 0011 – 0017

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Εναρμόνιση
Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος
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19/05/1983
18/05/1984
Υ.Α 1999/85, (37/Β/13-2-86)
77/728/ΕΟΚ
επισήμανση – συγκολλητικό – συσκευασία - τεχνικά
εμπόδια - χρώματα και βερνίκια

Οδηγία 83/264/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Μαΐου 1983 για την τέταρτη
τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσέγγισης νομοθετικών, κανονιστικών
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, που αφορούν περιορισμούς
κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 147 της 06/06/1983 σ. 0009 – 0010
19/05/1983
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 19/11/1984
Υ.Α 2592/84, (230/Β/29-4-85): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
445/83 (166/Α).
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - εμπορία Θεματικός κατάλογος
επικίνδυνη ουσία – περιβάλλον - περιορισμός εμπορίας
- προστασία του περιβάλλοντος - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 83/131/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Μαρτίου 1983 για τροποποίηση του
παραρτήματος της οδηγίας 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί απαγόρευσης της
θέσης σε κυκλοφορία και της χρησιμοποίησης φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που
περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 091 της 09/04/1983 σ. 0035 – 0035
15/03/1983
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/10/1984
Εναρμόνιση
Υ.Α 308475/7198/8-10-74
Υ.Α 231978/2018/13-3-72
Υ.Α 245468/3168/18-4-72
Υ.Α 256700/4200/19-5-72
79/117/ΕΟΚ
Τροποποιεί
περιορισμός εμπορίας - τοξική ουσία - φυτοφάρμακο Θεματικός κατάλογος
φυτοϋγειονομικά προϊόντα
Οδηγία 83/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιανουαρίου 1983 για την τροποποίηση
της οδηγίας 78/176/ΕΟΚ περί των αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία
διοξειδίου του τιτανίου.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 032 της 03/02/1983 σ. 0028 – 0028
28/01/1983
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
78/176/ΕΟΚ
Τροποποιεί
βιομηχανικά απόβλητα - καταπολέμηση της ρύπανσης Θεματικός κατάλογος
κοινοτική περιβαλλοντική πολιτική- οξείδιο – περιβάλλον
- χημική βιομηχανία
1982
Οδηγία 82/884/EOK του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για την οριακή τιμή
του μολύβδου που περιέχεται στην ατμόσφαιρα
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Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 378 της 31/12/1982 σ. 0015 – 0018
09/12/1982
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 10/12/1984
Π.Υ.Σ 98/87, (135/Α/28-7-87): Οριακή τιμή ποιότητας
Εναρμόνιση
της ατμόσφαιρας σε μόλυβδο.
90/656/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
91/692/ΕΟΚ
99/30/ΕΚ
ατμοσφαιρική ρύπανση - έλεγχος της ρύπανσης –
Θεματικός κατάλογος
μόλυβδος - οργανισμός ΕΚ – περιβάλλον - ρύπανση
από μέταλλα
Οδηγία 82/883/EOK του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για τους τρόπους
επιτήρησης και ελέγχου των χώρων οι οποίοι σχετίζονται με τα απόβλητα της
βιομηχανίας του διοξειδίου του τιτανίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 378 της 31/12/1982 σ. 0001 – 0014
10/12/1982
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 10/12/1984
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
78/176/ΕΟΚ
Τροποποιεί
διαχείριση των αποβλήτων - έλεγχος της ρύπανσης Θεματικός κατάλογος
επίβλεψη του περιβάλλοντος - επίπτωση στο
περιβάλλον – οξείδιο – περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 82/828/EOK του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 1982 για την τρίτη
τροποποίηση (PCT) της οδηγίας 76/769/EOK περί προσέγγισης των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν
περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης επικίνδυνων ουσιών και
παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 350 της 10/12/1982 σ. 0034 – 0035
10/12/1982
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού– επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία - περιβάλλον - περιορισμός εμπορίας - πλαστικές
ύλες - προστασία του περιβάλλοντος - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 82/806/EOK του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1982 για τη δεύτερη
τροποποίηση (βενζόλιο) της οδηγίας 76/769/EOK περί προσέγγισης των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης ορισμένων επικινδύνων
ουσιών και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 339 της 01/12/1982 σ. 0055 – 0056
25/11/1982
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 25/11/1983
Υ.Α 2592/84 (230/Β/29-4-85): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
445/83 (166/Α).
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
Θεματικός κατάλογος
ουσία – περιβάλλον - περιορισμός εμπορίας προστασία του περιβάλλοντος - τεχνικά εμπόδια υδρογονάνθρακες
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Οδηγία 82/605/EOK του Συμβουλίου της 28ης Ιουλίου 1982 για την προστασία των
εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία της εκθέσεώς τους
στο μεταλλικό μόλυβδο και στις ενώσεις ιόντων του κατά τη διάρκεια της εργασίας
(πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/EOK)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 247 της 23/08/1982 σ. 0012 – 0021
12/08/1982
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1986
Π.Δ 94/87, (54/Α/22-4-87): Προστασία των
Εναρμόνιση
εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο
και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.
80/1107/ΕΟΚ
Τροποποιεί
98/24/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - επαγγελματική νόσος - ιατρική εξέταση μόλυβδος - προστατευτικός εξοπλισμός - υγεία κατά την
εργασία
Οδηγία 82/501/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1982 περί του κινδύνου
ατυχημάτων μεγάλης έκτασης τον οποίον περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές
δραστηριότητες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 230 της 05/08/1982 σ. 0001 – 0018
08/07/1982
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 08/01/1984
Κ.Υ.Α 18187/272/88, (126/Β/3-3-88): Καθορισμός
Εναρμόνιση
μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων
από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν
ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες.
87/216/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
88/610/ΕΟΚ
90/656/ΕΟΚ
91/692/ΕΟΚ
382L0501R Διορθωτικό
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 289 της 13/10/1982 σ.
0035.
96/82/ΕΚ από 3/2/99
Καταργήθηκε από
βιομηχανικά κτίρια - εύφλεκτο προϊόν –κοινωνικές
Θεματικός κατάλογος
διατάξεις - περιβάλλον - πρόληψη των ατυχημάτων τοξική ουσία
Οδηγία 82/473/EOK της Επιτροπής της 10ης Ιουνίου 1982 περί προσαρμογής στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 73/173/EOK του Συμβουλίου που αφορά των
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των σχετικών
με των ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων
παρασκευασμάτων (διαλυτών)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 213 της 21/07/1982 σ. 0017 – 0021
21/06/1982
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1983
07/06/1992
Λήξης ισχύος
Υ.Α 1782/85, (760/Β/14-12-85)
Εναρμόνιση
73/173/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - συσκευασία - τεχνικά
Θεματικός κατάλογος
εμπόδια - τεχνολογική αλλαγή - τοξική ουσία
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Οδηγία 82/232/EOK της Επιτροπής της 25ης Μαρτίου 1982 περί τετάρτης
προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/EOK του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
σχετικών με των ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 106 της 21/04/1982 σ. 0018 – 0019
01/07/1983; εφαρμογή
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1982
Υ.Α 279/85, (146/Β/18-3-85): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση του π.δ 329/83, «ταξινόμηση, συσκευασία
και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 82/176/EOK του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1982 περί των οριακών
τιμών και των ποιοτικών στόχων για τις απορρίψεις υδραργύρου από το βιομηχανικό
τομέα της ηλεκτρόλυσης των χλωριούχων αλάτων αλκαλίων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 081 της 27/03/1982 σ. 0029 – 0034
25/03/1982
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/07/1983
Ν. 1650/86, (160/Α/16-10-86): Για την προστασία του
Εναρμόνιση
περιβάλλοντος.
ΠΥΣ 144/87, (197/Α/11-11-87): Προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ'αυτό κι
ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποιότητας του
νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο
(ΗCH).
Κ.Υ.Α 18186/271/88, (126/Β/3-3-88): Μέτρα και
περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών
τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
90/656/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
91/692/ΕΟΚ
περιβάλλον - περιβαλλοντικό πρότυπο - ποιότητα του
Θεματικός κατάλογος
περιβάλλοντος - υδάτινο περιβάλλον - υδράργυρος
Οδηγία 82/130/EOK του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 1982 για την
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών επί του ηλεκτρολογικού υλικού που
χρησιμοποιείται σε εκρηκτικό περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 059 της 02/03/1982 σ. 0010 - 0028
19/02/1982
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 19/08/1983
Υ.Α οικ. Β/13353/2636/90, (442/Β/20-7-90):
Εναρμόνιση
Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο
περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια.
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Τροποποιήθηκε από

Καταργήθηκε από
Θεματικός κατάλογος
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76/117/ΕΟΚ
79/196/ΕΟΚ
88/35/ΕΟΚ
91/269/ΕΟΚ
94/44/ΕΚ
98/65/ΕΚ
94/09/ΕΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - εκρηκτικές
ύλες - εξορυκτική επιχείρηση - ηλεκτρολογικό υλικό πρότυπο ασφάλειας - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 82/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 1982 περί τροποποίησης
της πρώτης οδηγίας του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1962 για τη θέσπιση κοινών
κανόνων για ορισμένες οδικές μεταφορές εμπορευμάτων μεταξύ των κρατών μελών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 027 της 04/02/1982 σ. 0022 – 0023
21/01/1982
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1983
Υ.Α Αριθ. Φ. 205/68/1/83, (220/Β/27-4-83): Όροι και
Εναρμόνιση
προϋποθέσεις για τη διενέργεια διεθνών οδικών
εμπορευματικών μεταφορών
62/2005/ΕΟΚ
Τροποποιεί
οδικές μεταφορές - οργάνωση των μεταφορών Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - μεταφορά εμπορευμάτων
1981
Οδηγία 81/1051/EOK του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 1981 περί τροποποίησης
της οδηγίας 79/113/EOK περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών ως
προς τον προσδιορισμό της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών
εργοταξίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 376 της 30/12/1981 σ. 0049 – 0055
14/12/1981
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 14/06/1983
Λήξης ισχύος
03/01/2002
Υ.Α 56206/1613/86, (570/Β/9-9-86): Προσδιορισμός της
Εναρμόνιση
ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών
εργοταξίου Οδηγίες ΕΟΚ 79/113-81/1051-85/405.
79/113/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ηχητική στάθμη – ηχορύπανση - κατασκευαστικά μέσα –
Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - περιβαλλοντικό πρότυπο - συσκευή
μέτρησης
Οδηγία 81/957/EOK της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1981 περί τρίτης
προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/EOK του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, των
σχετικών με των ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 351 της 07/12/1981 σ. 0005 – 0044
09/11/1981
Έναρξη ισχύος
31/12/1982
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 279/85, (146/Β/18-3-85): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση του π.δ 329/83. «ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων
ουσιών».
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Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος

67/548/ΕΟΚ
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - περιβάλλον συσκευασία - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 81/916/EOK της Επιτροπής της 5ης Οκτωβρίου 1981 περί προσαρμογής
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/728/EOK του Συμβουλίου που αφορά των
προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών
μελών σχετικά με των ταξινόμηση, συσκευασία και σήμανση των χρωμάτων,
βερνικίων, τυπογραφικών μελανών, συγκολλητικών και παρεμφερών προϊόντων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 342 της 28/11/1981 σ. 0007 – 0015
20/10/1981
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1983
07/06/1992
Λήξης ισχύος
Υ.Α 1999/85, (37/Β/13-2-86)
Εναρμόνιση
77/728/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επισήμανση - συγκολλητικό - συσκευασία - τεχνικά
Θεματικός κατάλογος
εμπόδια - χρώματα και βερνίκια
Οδηγία 81/957/EOK της Επιτροπής της 23ης Οκτωβρίου 1981 περί τρίτης
προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/EOK του Συμβουλίου περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων, των
σχετικών με των ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 351 της 07/12/1981 σ. 0005 – 0044
09/11/1981
Έναρξη ισχύος
31/12/1982
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 279/85, (146/Β/18-3-85): Τροποποίηση και
Εναρμόνιση
συμπλήρωση του π.δ 329/83, «ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων
ουσιών».
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επικίνδυνη ουσία – επισήμανση - περιβάλλον –
Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 81/857/EOK του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 1981 περί προσαρμογής,
λόγω της προσχωρήσεως της Ελλάδος, της οδηγίας 80/779/EOK περί των οριακών
τιμών και των ενδεικτικών τιμών της ποιότητας της ατμόσφαιρας για το διοξείδιο του
θείου και το αιωρούμενα σωματίδια.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 319 της 07/11/1981 σ. 0018 – 0018
01/01/1981
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
80/779/ΕΟΚ
Τροποποιεί
01/01/1986
Καταργήθηκε εμμέσως
από
ανυδρίτης - ατμοσφαιρική ρύπανση - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
προστασία του περιβάλλοντος - περιβαλλοντικό
πρότυπο
Οδηγία 81/334/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 1981 περί προσαρμογής
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου «περί προσέγγισης
των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο
και στη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα»
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 131 της 18/05/1981 σ. 0006 – 0027
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Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Εναρμόνιση

Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος
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28/04/1981
31/12/1981
Υ.Α 1220/13/79, (75/Β/79): περί καθορισμού
επιτρεπόμενων ορίων θορύβου, προκαλουμένου υπό
των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσυκλετών και
μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού.
Υ.Α Γ/20/81568/899/88, (403/Β/17-6-88): Έγκριση
τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη
διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών και συναφείς
διατάξεις.
Υ.Α 32764/734/80, (1093/Β/80): Περί τροποποιήσεως
και συμπληρώσεως της με αριθ. 1220/13/79 κ.υ.α «περί
καθορισμού επιτρεπόμενων ορίων θορύβου,
προκαλουμένου υπό των αυτοκινήτων οχημάτων,
μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων και τρόπου
μετρήσεως αυτού.
Υ.Α C/20/81567/898/88, (403/Β) (Διόρθ. Σφαλμ. στο
538/Β/7-7-89)
70/157/ΕΟΚ
ηχητική στάθμη – ηχορύπανση – καυσαέριο - όχημα με
κινητήρα - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 81/187/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 1981 περί τροποποίησης
της οδηγίας αριθ. 78/631/ΕΟΚ «περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών
μελών που αφορούν την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την επισήμανση των
επικινδύνων παρασκευσμάτων (γεωργικών φαρμάκων)»
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 088 της 02/04/1981 σ. 0029 – 0030
30/03/1981
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
29/07/1999
Λήξης ισχύος
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
78/631/ΕΟΚ
Τροποποιεί
εμπορία - επισήμανση - συσκευασία - τεχνικά εμπόδια Θεματικός κατάλογος
φυτοφάρμακο
1980
Οδηγία 80/1271/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1980 περί
προσαρμογής της οδηγίας 73/173/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατάταξη,
τη συσκευασία και τη σήμανση επικινδύνων παρασκευασμάτων (διαλυτών), συνεπεία
της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 375 της 31/12/1980 σ. 0070 – 0072
01/01/1981 θέσπιση - 21/06/1982 εφαρμογή
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1980
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση –συσκευασία - τεχνικά
Θεματικός κατάλογος
εμπόδια - τοξική ουσία
Οδηγία 80/1189/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 1980 περί τεχνικής
προσαρμογής της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ «περί επικινδύνων ουσιών», συνεπεία της
προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 366 της 31/12/1980 σ. 0001 – 0029
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Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Εναρμόνιση
Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος

27/01/1981
31/12/1980
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
67/548/ΕΟΚ
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση – περιβάλλον –
συσκευασία - τεχνικά εμπόδια - τοξική ουσία

Οδηγία 80/1107/EOK του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 1980 περί προστασίας
των εργαζομένων από τους κινδύνους που παρουσιάζονται συνεπεία εκθέσεώς τους,
κατά τη διάρκεια της εργασίας, σε χημικά, φυσικά ή βιολογικά μέσα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 327 της 03/12/1980 σ. 0008 – 0013
04/12/1980
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 05/12/1985
Ν. 1568/85 (177/Α/18-10-85): Υγιεινή και Ασφάλεια των
Εναρμόνιση
Εργαζομένων.
82/605/ΕΟΚ
Τροποποιεί
83/477/ΕΟΚ
88/642/ΕΟΚ
91/322/ΕΚ
98/24/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ασφάλεια στην εργασία - κίνδυνος για την υγεία Θεματικός κατάλογος
κοινοτικός εργαζόμενος - κοινωνικές διατάξεις πρόληψη των ατυχημάτων - χημικό προϊόν ·
Οδηγία 80/836/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί
τροποποιήσεως των οδηγιών για τον καθορισμό των βασικών κανόνων προστασίας
της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων από τους κινδύνους που
προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 246 της 17/09/1980 σ. 0001 – 0072
17/07/1980
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 03/12/1982: για τα κράτη τα οποία επωφελούνται από
τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 40 παράγραφο
1 της οδηγίας 76/579/Ευρατόμ, που τροποποιήθηκε με
την οδηγία 79/343/Ευρατόμ
03/06/1984: για τα κράτη τα οποία επωφελούνται από
τα παραπάνω
Υ.Α A2-6/1539/85, (280/Α/13-5-85): Βασικοί κανόνες
Εναρμόνιση
προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των
εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από
ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 80/836/Ευρατόμ. και 84/467/Ευρατόμ.
Κ.Υ.Α 14632/(ΦΟΡ)/1416/91, (539/Β/91): Έγκριση
Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.
84/467/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
96/29/ΕΚ από 13/5/2000
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - ιοντίζουσα ακτινοβολία - προστασία από τη
ραδιενέργεια - υγειονομική προστασία
Οδηγία 80/781/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1980 περί τροποποιήσεως
της οδηγίας 73/173/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών των αναφερομένων στην ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων (διαλυτών)»
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Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 229 της 30/08/1980 σ. 0057 – 0062
24/07/1980
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 25/07/1981
7/6/92
Λήξη ισχύος
Π.Δ 454/83, (171/Α/21-11-83): Ταξινόμηση, συσκευασία
Εναρμόνιση
και επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών,
τυπογραφικών μελανιών, κολλών και συναφών
προϊόντων.
73/173/ΕΟΚ από 7/6/92
Καταργήθηκε απ
διαλύτης - επικίνδυνη ουσία – επισήμανση –
Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 80/779/EOK του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1980 περί των οριακών τιμών
και των ενδεικτικών τιμών της ποιότητος της ατμοσφαίρας για το διοξείδιο του θείου
και τα αιωρούμενα σωματίδια.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 229 της 30/08/1980 σ. 0030 – 0048
17/07/1980
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 18/07/1982
Π.Υ.Σ 99/87, (135/Α/28-7-87): Οριακές και
Εναρμόνιση
κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε
διοξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια.
81/857/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
89/427/ΕΟΚ
90/656/ΕΟΚ
91/692/ΕΟΚ
99/30/ΕΚ (κατάργηση των ΑΝΝ 1, 3 ,4 & ART 1, 2.1,
Καταργήθηκε από
3.1, 9, 15,16, από 1-1-05)
ατμοσφαιρική ρύπανση - επιστημονική επιτροπή ΕΚ Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος
Οδηγία 80/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1979 περί προστασίας των
υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες
ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 020 της 26/01/1980 σ. 0043 – 0048
19/12/1979
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 19/12/1983
Κ.Υ.Α 26854/553/88, (196/Β/6-4-88): Μέτρα και
Εναρμόνιση
περιορισμοί για την προστασία των υπογείων νερών
από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών.
Ν. 1650/86, (160/Α/16-10-86): Για την προστασία του
περιβάλλοντος.
Υ.Α Ειβ 221/65, (138/Β/24-2-65): Περί διαθέσεως
λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
90/656/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
91/692/ΕΟΚ
00/60/ΕΟΚ από 22/12/2013
Καταργήθηκε από
περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος - ρύπανση
Θεματικός κατάλογος
των υδάτων - τοξική ουσία
1979
Οδηγία 79/831/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 1979 τροποποιούσα για
έκτη φορά την οδηγία 67/548/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθετικών
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κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί ταξινομήσεως, συσκευασίας και
επισημάνσεως των επικινδύνων ουσιών».
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 259 της 15/10/1979 σ. 0010 – 0028
19/09/1979
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 18/09/1981
18/09/1983
Π.Δ 329/83, (124/Β/7-3-84): Ταξινόμηση, συσκευασία
Εναρμόνιση
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.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
73/173/ΕΟΚ
77/728/ΕΟΚ
78/631/ΕΟΚ
δημόσια ασφάλεια - επικίνδυνη ουσία – επισήμανση –
Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - συσκευασία - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 79/663/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1979 περί συμπληρώσεως
του παραρτήματος της οδηγίας 76/769/EOK «περί προσεγγίσεως των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών των σχετικών με τον
περιορισμό της διαθέσεως στην αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικινδύνων
ουσιών και παρασκευασμάτων».
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 197 της 03/08/1979 σ. 0037 – 0038
26/07/1979
Έναρξη ισχύος
26/07/1978
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 445/83, (166/Α/17-11-83): Περί του περιορισμού
Εναρμόνιση
θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών
επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε
συμμόρφωση με τις οδηγίες 76/769/ΕΟΚ και
79/663/ΕΟΚ
76/769/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ατυχήματα
Θεματικός κατάλογος
στο σπίτι - δημόσια ασφάλεια - επικίνδυνη ουσία –
περιβάλλον - περιορισμός εμπορίας - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 79/640/ΕΟΚ της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 1979 περί τροποποιήσεως των
παραρτημάτων της οδηγίας αριθ. 77/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών περί
της σηματοδοτήσεως ασφαλείας στον τόπο εργασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 183 της 19/07/1979 σ. 0011 – 0012
26/06/1979
Έναρξη ισχύος
01/01/1981
Προθεσμία εναρμόνισης
24/6/94
Λήξη ισχύος
Π.Δ 422/79, (128/Α/15-6-79): Περί συστήματος
Εναρμόνιση
σηματοδότησης ασφάλειας εις τους χώρους εργασίας
77/576/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια
Θεματικός κατάλογος
στην εργασία - ιοντίζουσα ακτινοβολία - προστασία
από τη ραδιενέργεια - πρότυπο ασφάλειας - συσκευή
ακτινοβολιών - συστήματα ασφαλείας
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Οδηγία 79/490/EOK της Επιτροπής της 18ης Απριλίου 1979 περί προσαρμογής
στην τεχνολογική πρόοδο της οδηγίας 70/221/EOK του Συμβουλίου «περί της
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις
δεξαμενές υγρών καυσίμων και στην οπισθία προφύλαξη κατά της συγκρούσεως των
οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους»
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 128 της 26/05/1979 σ. 0022 – 0028
25/04/1979
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1979
Υ.Α 11798/84, (455/Β/9-7-84): Τροποποίηση του π.δ
Εναρμόνιση
528/83 (203/Α) «προσαρμογή της νομοθεσίας στις
διατάξεις της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αναφέρονται
στις δεξαμενές υγρών καυσίμων και των διατάξεων
οπισθίας προφυλάξεως των οχημάτων με κινητήρα και
των ρυμουλκουμένων τους» όπως αυτή τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με την οδηγία 79/490/ΕΟΚ».
70/221/ΕΟΚ
Τροποποιεί
81/333/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
βενζίνη - όχημα με κινητήρα - συστήματα ασφαλείας Θεματικός κατάλογος
τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 79/370/EOK της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 1979 περί δευτέρας
προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/EOK του Συμβουλίου «περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των
αναφερομένων στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων
ουσιών».
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 088 της 07/04/1979 σ. 0001 – 0069
07/02/1979
Έναρξη ισχύος
31/12/1979
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 329/83, (118/Α/8-9-83): Ταξινόμηση,
Εναρμόνιση
συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων
ουσιών σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες
67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ,
23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και τις
76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
91/325/ΕΟΚ
Καταργήθηκε εμμέσως
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση – περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - τεχνικά εμπόδια - τεχνολογική αλλαγή
Οδηγία 79/343/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 27ης Μαρτίου 1979 περί
τροποποιήσεως της οδηγίας 76/579/Ευρατόμ «περί καθορισμού των
αναθεωρημένων βασικών κανόνων προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των
εργαζομένων έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες»
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 083 της 03/04/1979 σ. 0018 - 0018
29/03/1979
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
76/579/ΕΟΚ
Τροποποιεί
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Καταργήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

96/29/ΕΚ από 13/5/2000
ιοντίζουσα ακτινοβολία - κοινωνικές διατάξεις προστασία από τη ραδιενέργεια - πρότυπο
ασφάλειας - τεχνολογική αλλαγή - υγειονομική
προστασία

Οδηγία 79/196/EOK του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1979 περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν το ηλεκτρολογικό υλικό που
δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ατμόσφαιρα υπέχουσα τον κίνδυνο εκρήξεως και που
απαιτεί ορισμένους τρόπους προστασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 043 της 20/02/1979 σ. 0020 - 0022
08/02/1979
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 08/02/1979
Y.A 2923/161/86, (176/Β/14-4-86): Ηλεκτρολογικό υλικό
Εναρμόνιση
σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Εναρμόνιση των οδηγιών
76/117/ΕΟΚ & 79/196/ΕΟΚ.
82/130/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
84/47/ΕΟΚ
88/571/ΕΟΚ
88/665/ΕΟΚ
90/487/ΕΟΚ
94/26/ΕΚ
97/53/ΕΚ
94/9/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ασφάλεια στην εργασία - εκρηκτικές ύλες – εμπορία Θεματικός κατάλογος
ηλεκτρολογικό υλικό - σήμα ποιότητας - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 79/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1978 περί
απαγορεύσεως της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως
φυτοφαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 033 της 08/02/1979 σ. 0036 – 0040
22/12/1978
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1981
Υ.Α 92477/87, (436/Β/19-8-87): Απαγόρευση της
Εναρμόνιση
θέσεως στην κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν
ορισμένες δραστικές ουσίες.
Υ.Α 308475/7198/08-10-1974
Υ.Α 231978/2018/13-03-1972
Υ.Α 245468/3168/18-04-1972
Υ.Α 256700/4200/19-05-1972
Υ.Α 60902/88, (8/Β/5-1-88)
83/131/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
85/298/ΕΟΚ
86/355/ΕΟΚ
87/181/ΕΟΚ
87/477/ΕΟΚ
89/365/ΕΟΚ
90/335/ΕΟΚ
90/533/ΕΟΚ
91/188/ΕΟΚ
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Καταργήθηκε από
Θεματικός κατάλογος
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86/214/ΕΟΚ κατάργηση ART.6.2 από 04/06/1986
περιορισμός εμπορίας - τοξική ουσία - φυτοφάρμακο φυτοϋγειονομικά προϊόντα

Οδηγία 79/116/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1978 περί των ελάχιστων
προδιαγραφών ορισμένων δεξαμενοπλοίων που καταπλέουν ή αποπλέουν από
κοινοτικούς λιμένες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 033 της 08/02/1979 σ. 0033 – 0035
22/12/1978
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Π.Δ 618/81, (156/Α/81): Περί των ελαχίστων
Εναρμόνιση
προδιαγραφών ωρισμένων δεξαμενοπλοίων
καταπλεόντων ή αποπλεόντων εξ Ελληνικών λιμένων.
79/1034/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
93/75/ΕΚ από 13/09/1995
Καταργήθηκε από
δεξαμενόπλοιο - λιμενικές εγκαταστάσεις - μεταφορές Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον
Οδηγία 79/113/EOK του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978 περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών περί του προσδιορισμού της ηχητικής εκπομπής
των μηχανημάτων και υλικών εργοταξίου
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 033 της 08/02/1979 σ. 0015 – 0030
22/12/1978
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 23/06/1980
Υ.Α 56206/1613/86, (570/Β/9-9-86): Προσδιορισμός της
Εναρμόνιση
ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών
εργοταξίου Οδηγίες ΕΟΚ 79/113/ ΕΟΚ -81/1051/ΕΟΚ 85/405/ΕΟΚ
81/1051/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
85/405/ΕΟΚ
00/14/ΕΚ
Καταργήθηκε από
επιτροπές των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων – ηχορύπανση
Θεματικός κατάλογος
- κατασκευαστικά μέσα - κοινοποίηση των δεδομένων περιβάλλον
1978
Οδηγία 78/665/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1978 προσαρμόζουσα στην
τεχνολογική πρόοδο την οδηγία 79/220/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών
των κρατών μελών των αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της
μολύνσεως του αέρος από τα αέρια τα προερχόμενα από κινητήρες με επιβαλλομένη
ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 223 της 14/08/1978 σ. 0048 – 0056
14/07/1978
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1978
Υ.Α 12651/84, (679/Β/20-9-84): Συμμόρφωση προς τις
Εναρμόνιση
διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του
αέρα από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με
τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με
κινητήρα, όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 4179/00
και ισχύει.
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Τροποποιεί
Θεματικός κατάλογος

70/220/ΕΟΚ
ατμοσφαιρική ρύπανση – δοκιμή – καυσαέριο - όχημα
με κινητήρα – περιβάλλον - ρύπανση από τα αυτοκίνητα
- τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 78/631/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1978 περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την ταξινόμηση, τη συσκευασία και την
επισήμανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων (γεωργικών φαρμάκων)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 206 της 29/07/1978 σ. 0013 – 0025
30/06/1978
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 18/04/1984
Υ.Α 339170/86, (587/Β/17-9-86)
Εναρμόνιση
79/831/ΕΟΚ
Τροποποιεί
81/187/ΕΟΚ
84/291/ΕΟΚ
92/32/ΕΚ
99/45/ΕΚ
Καταργήθηκε από
εμπορία - επισήμανση - συσκευασία - τεχνικά εμπόδια Θεματικός κατάλογος
φυτοφάρμακο
Οδηγία 78/610/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 1978 περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, οι οποίες
αφορούν στην υγειονομική προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στο
μονομερές βινυλοχλωρίδιο
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 197 της 22/07/1978 σ. 0012 – 0018
05/07/1978
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 05/01/1980
Π.Δ 1179/80, (302/Α/30-12-80): Περί προστασίας της
Εναρμόνιση
υγείας των εργαζομένων των εκτιθεμένων εις το
μονομερές βινυλοχλωρίδιο.
99/38/ΕΚ από 29/4/2004
Καταργήθηκε από
ασθένεια - ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού Θεματικός κατάλογος
ασφάλεια στην εργασία - τοξική ουσία - υγειονομικός
έλεγχος - χημική βιομηχανία
Οδηγία 78/319/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 1978 περί των τοξικών και
επικινδύνων αποβλήτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 084 της 31/03/1978 σ. 0043 – 0048
22/03/1978
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 21/03/1980
Υ.Α 72751/3054/85, (665/Β/1-11-85): Τοξικά και
Εναρμόνιση
επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη
πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ.
90/656/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
91/692/ΕΟΚ
91/689/ΕΟΚ από 27/06/1995
Καταργήθηκε από
διάθεση αποβλήτων - διαχείριση των αποβλήτων Θεματικός κατάλογος
δημόσια υγεία - επικίνδυνη ουσία - περιβάλλον προστασία του περιβάλλοντος - τοξική ουσία
Οδηγία 78/176/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Φεβρουαρίου 1978 περί των
αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία διοξειδίου του τιτανίου
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Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 054 της 25/02/1978 σ. 0019 – 0024
22/02/1978
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 21/02/1979
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
82/883/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
83/29/ΕΟΚ
91/692/ΕΟΚ
βιομηχανικά απόβλητα - διαχείριση των αποβλήτων Θεματικός κατάλογος
δημόσια υγεία - καταπολέμηση της ρύπανσης - οξείδιο περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος
1977
Οδηγία 77/728/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 7ης Νοεμβρίου 1977 περί προσεγγίσεως
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών,
τυπογραφικών μελανών, κολλών και συναφών προϊόντων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 303 της 28/11/1977 σ. 0023 – 0032
09/11/1977
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 09/11/1979
Π.Δ 522/83, (200/Α/31-12-83): Ταξινόμηση, συσκευασία
Εναρμόνιση
& επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών,
τυπογραφικών μελάνων, κολλών και συναφών
προϊόντων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 77/728/ΕΟΚ.
79/831/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
81/916/ΕΟΚ
83/265/ΕΟΚ
86/508/ΕΟΚ
89/451/ΕΟΚ
92/32/ΕΚ
88/379/ΕΟΚ από 7/6/92
Καταργήθηκε από
επισήμανση - συγκολλητικό - συσκευασία - τεχνικά
Θεματικός κατάλογος
εμπόδια - χρώματα και βερνίκια
Οδηγία 77/576/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977 περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών περί της
σηματοδοτήσεως ασφαλείας στον τόπο εργασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 229 της 07/09/1977 σ. 0012 – 0021
02/08/1977
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1978
Π.Δ 422/79, (128/Β/15-1-79): Περί συστήματος
Εναρμόνιση
σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας.
79/640/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
92/58/ΕΚ από 24/06/1994
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - συστήματα σήμανσης
Οδηγία 77/537/EOK του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1977 περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από
πετρελαιοκινητήρες προοριζομένους για την προώθηση των γεωργικών ή δασικών
ελκυστήρων με τροχούς.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 220 της 29/08/1977 σ. 0038 - 0059
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Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Εναρμόνιση
Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

29/06/1977
29/12/1978
Υ.Α 259987/84, (377/Β/12-6-84): Προϋποθέσεις
έγκρισης τύπου και κυκλοφορίας διαξονικών γεωργικών
ή δασικών ελκυστήρων κατά Ε.Ο.Κ.
82/890/ΕΟΚ
97/54/ΕΚ
ελκυστήρας - ντίζελ - περιβάλλον - ρύπανση από τα
αυτοκίνητα - συσκευή μέτρησης - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 77/312/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Μαρτίου 1977 περί επιβλέψεως με
βιολογικά μέσα του πληθυσμού σχετικά με τον κίνδυνο από τον μόλυβδο.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 105 της 28/04/1977 σ. 0010 - 0017
31/03/1977
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/03/1978
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
δημόσια υγεία - ιατρική εξέταση - μόλυβδος Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - πολιτική για την υγεία - προστασία της
υγείας - τοξική ουσία - υγειονομικός έλεγχος
Οδηγία 77/212/EOK του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 1977 περί τροποποιήσεως
της οδηγίας 70/157/EOK όσον αφορά στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και τη διάταξη
εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 066 της 12/03/1977 σ. 0033 – 0034
10/03/1977
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/03/1977
Υ.Α C/20/81567/898/88, (403/Β) (Διόρθ. Σφαλμ. στο
Εναρμόνιση
538/Β/7-7-89)
Υ.Α Γ/20/81568/899/88, (403/Β/17-6-88): Έγκριση
τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη
διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών και συναφείς
διατάξεις.
70/157/ΕΟΚ
Τροποποιεί
τεχνικά εμπόδια
Θεματικός κατάλογος
Οδηγία 77/102/EOK της Επιτροπής της 30ής Νοεμβρίου 1976 περί προσαρμογής
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/EOK του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου
1970 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μολύνσεως του αέρος από τα αέρια τα
προερχόμενα από κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι
εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα»
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 032 της 03/02/1977 σ. 0032 – 0039
02/12/1976
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1976
Υ.Α 12651/84, (679/Β/20-9-84): Συμμόρφωση προς τις
Εναρμόνιση
διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του
αέρα από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με
τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με
κινητήρα, όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 4179/00
και ισχύει.
70/220/ΕΟΚ
Τροποποιεί
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ατμοσφαιρική ρύπανση - βιομηχανία - καυσαέριο όχημα με κινητήρα - περιβάλλον -·ρύπανση από τα
αυτοκίνητα
1976

Οδηγία 76/907/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Ιουλίου 1976 περί προσαρμογής στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 «περί
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων περί
ταξινομήσεως, συσκευασίας και επισημάνσεως των επικινδύνων ουσιών».
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 360 της 30/12/1976 σ. 0001 – 0424
19/07/1976
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/04/1977
Π.Δ 329/83, (118/Α/8-9-83): Ταξινόμηση, συσκευασία
Εναρμόνιση
και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε
συμμόρφωση με τις Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ,
70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ,
79/831/ΕΟΚ και. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
376L0907R Διορθωτικό
Τροποποιήθηκε από
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 028 της 02/02/1979 σ. 0032
– 0032
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικινδύνων
ουσιών και παρασκευασμάτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 262 της 27/09/1976 σ. 0201 – 0203
03/08/1976
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 03/02/1978
Π.Δ 445/83, (166/Α/17-11-83): Περί του περιορισμού
Εναρμόνιση
θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικίνδυνων
ουσιών και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με τις
οδηγίες 76/769/ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ.
79/663/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
82/806/ΕΟΚ
82/828/ΕΟΚ
83/264/ΕΟΚ
83/478/ΕΟΚ
85/467/ΕΟΚ
85/610/ΕΟΚ
89/677/ΕΟΚ
89/678/ΕΟΚ
91/157/ΕΟΚ
91/173/ΕΟΚ
91/338/ΕΟΚ
91/339/ΕΟΚ
91/659/ΕΟΚ
94/27/ΕΚ
94/48/ΕΚ
94/60/ΕΚ
96/55/ΕΚ
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97/10/ΕΚ
97/16/ΕΚ
97/56/ΕΚ
97/64/ΕΚ
99/43/ΕΚ
99/51/ΕΚ
99/77/ΕΚ
01/90/ΕΚ
01/91/ΕΚ
02/45/ΕΚ
02/61/ΕΚ
02/62/ΕΚ
03/02/ΕΚ
03/03/ΕΚ
03/11/ΕΚ
03/34/ΕΚ
03/36/ΕΚ
03/53/ΕΚ
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - επικίνδυνη
ουσία - περιβάλλον - προστασία του περιβάλλοντος τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 76/767/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις κοινές διατάξεις περί των
συσκευών πιέσεως και των μεθόδων ελέγχου αυτών των συσκευών
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 262 της 27/09/1976 σ. 0153 – 0168
30/07/1976
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/01/1978
291/Β/9-6-87: Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου
Εναρμόνιση
αυτών των συσκευών σε συμμόρφωση προς την οδηγία
76/767/ΕΟΚ
87/354/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
88/665/ΕΟΚ
βιομηχανία - εξοπλισμός υπό πίεση - κοινοτική
Θεματικός κατάλογος
πιστοποίηση - σήμανση πιστότητας ΕΚ - τεχνικά
εμπόδια - τεχνικό πρότυπο
Οδηγία 76/579/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 1ης Ιουνίου 1976 περί καθορισμού
των αναθεωρημένων βασικών κανόνων προστασίας της υγείας του πληθυσμού και
των εργαζομένων έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από ιοντίζουσες
ακτινοβολίες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 187 της 12/07/1976 σ. 0001 – 0044
03/06/1976
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 03/06/1980
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
79/343/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
96/29/ΕΚ από 13/5/2000
Καταργήθηκε από
ασφάλεια στην εργασία - ιοντίζουσα ακτινοβολία Θεματικός κατάλογος
κοινωνικές διατάξεις - υγεία κατά την εργασία υγειονομικός έλεγχος - υγειονομική προστασία
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Οδηγία 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976 περί ρυπάνσεως που
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδάτινο
περιβάλλον της Κοινότητας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 129 της 18/05/1976 σ. 0023 – 0029
05/05/1976
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 05/05/1976
Π.Υ.Σ 144/87, (197/Α/11-11-87): Προστασία του
Εναρμόνιση
υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που
προκαλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που
εκχέονται σ'αυτό κι ειδικότερα καθορισμός οριακών
τιμών ποιότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και
εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCH).
Κ.Υ.Α 18186/271/88, (126/Β/3-3-88): Μέτρα και
περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών
τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
Π.Υ.Σ 255/94, (123/Α/21-7-94): Συμπλήρωση του
παραρτήματος του άρθ. 6 της 73/90, (90/Α)
«καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών
ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων
επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι
του παραρτήματος Α του άρθρου 6 της π.υ.ς αριθ.
144/2-11-87».
Υ.Α 90461/2193/94, (843/Β/11-11-94): Συμπλήρωση
του παραρτήματος του άρθρου 12 της κ.υ.α
55648/2210/91 «μέτρα και περιορισμοί για την
προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα
καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών
στα υγρά απόβλητα».
Υ.Α Αρ. Πράξης 2/1-2-01, (15/Β/2-2-01): Καθορισμός
των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των
νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών
που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ.
Ν. 1650/86, (160/Α/16-10-86): Για την προστασία του
περιβάλλοντος.
90/656/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
91/692/ΕΟΚ
00/60/ΕΚ από 22/12/2013
Καταργήθηκε από
περιβάλλον -·περιβαλλοντικό πρότυπο - ποιότητα του
Θεματικός κατάλογος
περιβάλλοντος - ρύπανση των υδάτων - υδάτινο
περιβάλλον
Οδηγία 76/434/ΕΟΚ της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 1976 περί προσαρμογής
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 73/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών των
αναφερομένων στην πιστοποίηση και σήμανση καλωδίων (συρματοσχοίνων),
αλύσεων και αρπαγών (γάντζων)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 122 της 08/05/1976 σ. 0020 – 0023
13/04/1976
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 13/01/1977
Υ.Α 17951/2530/88, (625/Β/29-8-88): Ανυψωτικά μέσα.
Εναρμόνιση
73/361/ΕΟΚ
Τροποποιεί
91/368/ΕΚ από 31/12/1994
Καταργήθηκε από
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Οδηγία 76/403/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Απριλίου 1976 περί της εξαλείψεως
των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 108 της 26/04/1976 σ. 0041 – 0042
09/04/1976
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 08/04/1978
Υ.Α 72751/3054/85, (665/Β/1-11-85): Τοξικά και
Εναρμόνιση
επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη
πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση προς τις
οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συμβουλίων
της 20-3-1978 και 6-4-1976
91/692/ΕΟΚ
Τροποποιεί
96/59/ΕΚ
Καταργήθηκε από
δημόσια υγεία - διάθεση αποβλήτων - διαχείριση των
Θεματικός κατάλογος
αποβλήτων - περιβάλλον - προστασία του
περιβάλλοντος - τεχνικά εμπόδια - χημικό προϊόν
Οδηγία 76/207/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 1976 περί της
εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών, όσον αφορά την
πρόσβαση σε απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις
συνθήκες εργασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 039 της 14/02/1976 σ. 0040 – 0042
12/02/1976
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 12/08/1978
12/02/1980 για το άρθ. 3 § 2 περίπτωση γ) πρώτο
τμήμα της φράσεως και το άρθ. 5 § 2 περίπτωση γ)
πρώτο τμήμα της φράσεως.
Ν. 1414/84, (10/Α/2-2-84): Εφαρμογή της αρχής της
Εναρμόνιση
ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες
διατάξεις.
Ν. 701/64
02/73/ΕΚ
Τροποποιήθηκε από
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων - ισότητα των
Θεματικός κατάλογος
φύλων - κατάρτιση των εργαζομένων κατά την εργασία κοινωνικές διατάξεις - συνθήκες εργασίας
Οδηγία 76/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 1975 περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό
που χρησιμοποιείται εντός εκρήξιμης ατμοσφαίρας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 024 της 30/01/1976 σ. 0045 – 0048
19/12/1975
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 19/06/1977
Y.A 2923/161/86, (176/Β/14-4-86): Ηλεκτρολογικό υλικό
Εναρμόνιση
σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. Εναρμόνιση των οδηγιών
76/117/ΕΟΚ & 79/196/ΕΟΚ.
82/130/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
94/09/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ασφάλεια στην εργασία - εκρηκτικές ύλες Θεματικός κατάλογος
ηλεκτρολογικό υλικό - τεχνικά εμπόδια
1975
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Οδηγία 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975 περί των στερεών
αποβλήτων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 194 της 25/07/1975 σ. 0039 – 0041
18/07/1975
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 17/07/1977
Κ.Υ.Α 49541/1424/86, (444/Β/9-7-86): Στερεά απόβλητα
Εναρμόνιση
σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ.
90/656/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
91/156/ΕΟΚ
91/692/ΕΟΚ
96/59/ΕΚ
ανακύκλωση αποβλήτων - διάθεση αποβλήτων - οικιακά
Θεματικός κατάλογος
απόβλητα - περιβάλλον - πρόληψη της ρύπανσης προστασία του περιβάλλοντος
Οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 16ης Ιουνίου 1975 περί διαθέσεως των
χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 194 της 25/07/1975 σ. 0023 – 0025
18/06/1975
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 18/06/1977
Υ.Α 71560/3053/85, (665/Β/1-11-85): Διάθεση των
Εναρμόνιση
χρησιμοποιούμενων ορυκτελαίων σε συμμόρφωση με
την οδηγία 75/439/ΕΟΚ.
87/101/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
91/692/ΕΟΚ
00/76/ΕΚ
καταπολέμηση της ρύπανσης - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
περιβαλλοντικό πρότυπο - χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια
Οδηγία 75/409/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1975 περί τροποποιήσεως
για πέμπτη φορά της οδηγίας αριθ. 67/548/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών».
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 183 της 14/07/1975 σ. 0022 – 0024
27/06/1975
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/06/1976
Π.Δ 329/83, (118/Α/8-9-83): Ταξινόμηση, συσκευασία
Εναρμόνιση
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.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επισήμανση - επικίνδυνη ουσία – περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 75/324/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 1975 περί προσεγγίσεως των
νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις συσκευές αερολυμάτων
(αεροζόλ)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 147 της 09/06/1975 σ. 0040 – 0047
21/05/1975
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 21/11/1976
Υ.Α Β.20683/2134/87, (634/Β/87): Συσκευές
Εναρμόνιση
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Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος

αερολυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς την
οδηγία 75/324/ΕΟΚ.
94/1/ΕΟΚ
αερόλυμα – βιομηχανία – εμπορία - επιτροπολογία τεχνικά εμπόδια - τυποποίηση προϊόντων προς διάθεση

Οδηγία 75/117/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Φεβρουαρίου 1975 περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν την εφαρμογή της
αρχής της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 045 της 19/02/1975 σ. 0019 – 0020
12/02/1975
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 12/02/1976
Ν. 1414/84, (10/Α/30-1-84): Εφαρμογή της αρχής της
Εναρμόνιση
ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες
διατάξεις.
Ν. 754/78, (17/Α/78): Περί ρυθμίσεως των αποδοχών
των δημοσίων υπαλλήλων Πολιτικών και Στρατιωτικών,
των υπαλλήλων των Ν.Π.Δ.Δ., ως και άλλων τινών
συναφών διατάξεων.
Ν. 1041/80, (75/Α/80): Περί αυξήσεως των αποδοχών
των Δημοσίων εν γένει υπαλλήλων, Πολιτικών,
Στρατιωτικών και υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ρυθμίσεως
συναφών θεμάτων, τροποποιήσεως και συμπληρώσεως
φορολογικών και άλλων τινών διατάξεων και
καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου.
ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων·- ισότητα
Θεματικός κατάλογος
αποδοχών - ισότητα των φύλων - κοινωνικές διατάξεις
1974
Οδηγία 74/557/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1974 περί πραγματοποιήσεως
του δικαιώματος εγκαταστάσεως και της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών για τις μη
μισθωτές δραστηριότητες και τις διαμεσολαβητικές δραστηριότητες σχετικά με το
εμπόριο και τη διανομή τοξικών προϊόντων.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 307 της 18/11/1974 σ. 0005 – 0009
18/10/1974
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 18/04/1975
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
αυτοαπασχόληση - δικαίωμα εγκατάστασης - εμπορική
Θεματικός κατάλογος
διανομή - τοξική ουσία
Οδηγία 74/556/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1974 περί των λεπτομερειών
εφαρμογής των μεταβατικών μέτρων στον τομέα των δραστηριοτήτων, που
υπάγονται στο εμπόριο και τη διανομή τοξικών προϊόντων, και των δραστηριοτήτων
που περιλαμβάνουν την επαγγελματική χρησιμοποίηση των προϊόντων αυτών
συμπεριλαμβανομένων και των διαμεσολαβητικών δραστηριοτήτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 307 της 18/11/1974 σ. 0001 – 0004
18/10/1974
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 18/04/1975
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
δικαίωμα εγκατάστασης - ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
Θεματικός κατάλογος
- εμπορική διανομή - τοξική ουσία
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Οδηγία 74/290/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 1974 περί προσαρμογής στην
τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
κρατών μελών αφορωσών στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μολύνσεως
του αέρος από το αέρια που προέρχονται από κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη
με τους οποίους είναι εφοδιασμένα το οχήματα με κινητήρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 159 της 15/06/1974 σ. 0061 – 0069
01/01/1975
Έναρξη ισχύος
01/10/1975
01/10/1976
Προθεσμία εναρμόνισης 30/09/1974
Υ.Α 12651/84, (679/Β/20-9-84): Συμμόρφωση προς τις
Εναρμόνιση
διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν τα
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του
αέρα από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με
τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με
κινητήρα.
70/220/ΕΟΚ
Τροποποιεί
ατμοσφαιρική ρύπανση - δοκιμή – καυσαέριο - όχημα με
Θεματικός κατάλογος
κινητήρα - περιβάλλον - ρύπανση από τα αυτοκίνητα τεχνικά εμπόδια - τεχνολογική αλλαγή
1973
Οδηγία 73/361/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 1973 περί προσεγγίσεως
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών των
αναφερομένων στην πιστοποίηση και σήμανση καλωδίων (συρματοσχοίνων),
αλύσεων και αρπαγών (γάντζων)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 335 της 05/12/1973 σ. 0051 – 0055
22/11/1973
Έναρξη ισχύος
22/05/1975
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α 17951/2530/88, (625/Β/29-8-88): Ανυψωτικά
Εναρμόνιση
μέσα.
76/434/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
91/368/ΕΟΚ
ανυψωτικό μηχάνημα - επιτροπές των Ευρωπαϊκών
Θεματικός κατάλογος
Κοινοτήτων - μεταφορά και διακίνηση φορτίων τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 73/350/ΕΟΚ της Επιτροπής της 7ης Νοεμβρίου 1973 περί προσαρμογής
στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό
ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 321 της 22/11/1973 σ. 0033 – 0036
16/11/1973
Έναρξη ισχύος
29/02/1974
Προθεσμία εναρμόνισης
Υ.Α Γ/20/81568/899/88, (403/Β/17-6-88): Έγκριση
Εναρμόνιση
τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη
διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών και συναφείς
διατάξεις.
Υ.Α C/20/81567/898/88, (403/Β) (Διόρθ. Σφαλμ. στο
538/Β/7-7-89)
ηχητική στάθμη – ηχορύπανση – καυσαέριο - όχημα
Θεματικός κατάλογος
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με κινητήρα - τεχνικά εμπόδια
Οδηγία 73/173/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουνίου 1973 περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που
αναφέρονται στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων
παρασκευασμάτων (διαλυτών)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 189 της 11/07/1973 σ. 0007 - 0029
08/06/1973
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 08/12/1973
Π.Δ 454/83, (171/Α/21-11-83): Ταξινόμηση, συσκευασία
Εναρμόνιση
και επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών,
τυπογραφικών μελανιών, κολλών και συναφών
προϊόντων.
79/831/ΕΟΚ
Τροποποιεί
80/1271/ΕΟΚ
80/781/ΕΟΚ
82/473/ΕΟΚ
92/32/ΕΚ
88/379/ΕΟΚ
Καταργήθηκε από
επισήμανση - επικίνδυνη ουσία - συσκευασία - τεχνικά
Θεματικός κατάλογος
εμπόδια - τοξική ουσία
Οδηγία 73/146/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1973 περί τροποποιήσεως της
οδηγίας 67/548/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση
των επικινδύνων ουσιών».
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 167 της 25/06/1973 σ. 0001 – 0128
24/05/1973
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 24/11/1973
Π.Δ 329/83, (118/Α/8-9-83): Ταξινόμηση, συσκευασία
Εναρμόνιση
και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε
συμμόρφωση με τις Οδηγίες 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.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επισήμανση - επικίνδυνη ουσία - εύφλεκτο προϊόν Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - συσκευασία - τεχνικά εμπόδια - τεχνικό
πρότυπο
Οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Φεβρουαρίου 1973 περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στο ηλεκτρολογικό υλικό
που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 077 της 26/03/1973 σ. 0029 – 0033
21/02/1973
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 21/08/1974
Υ.Α 470/85, (183/Β/4-4-85): Ηλεκτρολογικό υλικό που
Εναρμόνιση
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων
τάσεως σε συμμόρφωση προς την οδηγία του
Συμβουλίου 73/23/ΕΟΚ 93/68/ΕΟΚ.
Υ.Α 27356/91, (78/Β/11-2-92)

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Τροποποιήθηκε από
Θεματικός κατάλογος
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93/68/EOK
373L0023R
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 181 της 04/07/1973 σ. 0032
ηλεκτρολογικό υλικό - πρότυπο ασφάλειας - τεχνικά
εμπόδια
1972

Οδηγία 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2ας Αυγούστου 1972 περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρχονται από
πετρελαιοκινητήρες προοριζομένους για την προώθηση των οχημάτων
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 190 της 20/08/1972 σ. 0001 – 0023
10/08/1972
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 10/02/1974
Υ.Α 13736/85, (304/Β/20-5-85)
Εναρμόνιση
89/491/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
97/20/ΕΚ
372L0306R Διορθωτικά
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 215 της 06/08/1974 σ. 0020
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 299 της 23/11/1977 σ. 0027
ατμοσφαιρική ρύπανση - καταπολέμηση της ρύπανσης Θεματικός κατάλογος
ντίζελ - όχημα με κινητήρα - περιβάλλον - ρύπανση από
τα αυτοκίνητα
1971
Οδηγία 71/144/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 22ας Μαρτίου 1971 περί παρατάσεως της
προθεσμίας που προβλέπεται από το άρθρο 10 της οδηγίας του Συμβουλίου της
27ης Ιουνίου 1967 «περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση
των επικινδύνων ουσιών».
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 074 της 29/03/1971 σ. 0015 – 0015
24/03/1971
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
επισήμανση - επικίνδυνη ουσία - περιβάλλον Θεματικός κατάλογος
συσκευασία - τεχνικά εμπόδια
1970
Οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20ής Μαρτίου 1970 περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών οι οποίες αφορούν στα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν κατά της μολύνσεως του αέρος από τα αέρια που προέρχονται από
κινητήρες με επιβαλλόμενη ανάφλεξη με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα
με κινητήρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 076 της 06/04/1970 σ. 0001 – 0022
07/04/1970
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 30/06/1970
Υ.Α 12651/84, (679/Β/20-9-84): Συμμόρφωση προς τις
Εναρμόνιση
διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση
των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αφορούν τα

188

Τροποποιήθηκε από

Θεματικός κατάλογος

μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του
αέρα από τα αέρια που προέρχονται από κινητήρες με
τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με
κινητήρα, όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 4179/00
και ισχύει.
74/290/ΕΟΚ
77/102/ΕΟΚ
78/665/ΕΟΚ
83/351/ΕΟΚ
88/76/ΕΟΚ
88/436/ΕΟΚ
89/458/ΕΟΚ
89/491/ΕΟΚ
93/59/ΕΟΚ
94/12/ΕΚ
96/44/ΕΚ
96/69/ΕΚ
98/69/ΕΚ
98/77/ΕΚ
99/102/ΕΚ
01/01/ΕΚ
01/100/ΕΚ
02/80/ΕΚ
03/76/ΕΚ
ατμοσφαιρική ρύπανση – δοκιμή - περιβάλλον καυσαέριο - όχημα με κινητήρα - ρύπανση από τα
αυτοκίνητα - τεχνικά εμπόδια

Οδηγία 70/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Μαρτίου 1970 περί τροποποιήσεως
των οδηγιών της 27ης Ιουνίου 1967 και της 13ης Μαρτίου 1969 «περί προσεγγίσεως
των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών»
11/03/1970
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
69/81/ΕΟΚ
επισήμανση - επικίνδυνη ουσία - κανόνας εμπορίας
Θεματικός κατάλογος
περιβάλλον - συσκευασία - ταξινόμηση - τεχνικά
εμπόδια
Οδηγία 70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 1970 περί προσεγγίσεως
των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο
και στη διάταξη εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 042 της 23/02/1970 σ. 0016 – 0020
10/02/1970
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 10/08/1971
01/07/1973
Υ.Α Γ/20/81568/899/88, (403/Β/17-6-88): Έγκριση
Εναρμόνιση
τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και τη
διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών και συναφείς
διατάξεις.
Υ.Α C/20/81567/898/88, (403/Β) (Διόρθ. Σφαλμ. στο
538/Β/7-7-89)

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Τροποποιήθηκε από

Θεματικός κατάλογος

189
73/350/ΕΟΚ
77/212/ΕΟΚ
81/334/ΕΟΚ
84/372/ΕΟΚ
84/424/ΕΟΚ
87/354/ΕΟΚ
89/491/ΕΟΚ
92/97/ΕΟΚ
96/20/ΕΚ
99/101/ΕΚ
ηχητική στάθμη - ηχορύπανση - καυσαέριο - όχημα με
κινητήρα - τεχνικά εμπόδια
1969

Οδηγία 69/81/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Μαρτίου 1969 περί τροποποιήσεως
της οδηγίας του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 «περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών»
14/03/1969
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/01/1971
Π.Δ 329/83, (118/Α/8-9-83): Ταξινόμηση, συσκευασία
Εναρμόνιση
και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε
συμμόρφωση με τις Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ,
70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ,
79/831/ΕΟΚ και. 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ.
67/548/ΕΟΚ
Τροποποιεί
70/189/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
περιβάλλον - τεχνικά εμπόδια
Θεματικός κατάλογος
1967
Οδηγία 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 1967 περί προσεγγίσεως των
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών.
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. P 196 της 16/08/1967 σ. 0001 - 0098
29/06/1967
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 01/02/1972
Π.Δ 329/83, (118/Α/8-9-83): Ταξινόμηση, συσκευασία
Εναρμόνιση
και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε
συμμόρφωση με τις Οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ,
70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ,
79/831/ΕΟΚ, 76/907/ΕΟΚ και 79/370/ΕΟΚ.
Υ.Α 378/94, (705/Β/20-9-94): Επικίνδυνες ουσίες,
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε
συμμόρφωση προς την οδηγία 67/548/ΕΟΚ όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
69/81/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
70/189/ΕΟΚ
71/144/ΕΟΚ
73/146/ΕΟΚ
75/409/ΕΟΚ
76/907/ΕΟΚ
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Θεματικός κατάλογος

79/370/ΕΟΚ
79/831/ΕΟΚ
80/1189/ΕΟΚ
81/957/ΕΟΚ
82/232/ΕΟΚ
83/467/ΕΟΚ
84/449/ΕΟΚ
86/431/ΕΟΚ
87/432/ΕΟΚ
88/302/ΕΟΚ
88/490/ΕΟΚ
90/517/ΕΟΚ
91/325/ΕΟΚ
91/326/ΕΟΚ
91/410/ΕΟΚ
91/632/ΕΟΚ
92/32/ΕΟΚ
92/37/ΕΟΚ
92/69/ΕΟΚ
93/21/ΕΟΚ
93/72/ΕΟΚ
93/101/ΕΚ
93/105/ΕΚ
94/69/ΕΚ
96/54/ΕΚ
96/56/ΕΚ
97/69/ΕΚ
98/73/ΕΚ
98/98/ΕΚ
99/33/ΕΚ
00/32/ΕΚ
00/33/ΕΚ
01/59/EK
επικίνδυνη ουσία - επισήμανση - περιβάλλον συσκευασία - τεχνικά εμπόδια
1966

Council Directive 66/45/Euratom of 27 October 1966 amending the Directives
laying down the basic standards for the protection of the health of workers and the
general public against the dangers arising from ionising radiations
/* Δεν υπάρχει η ελληνική μετάφραση */
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 216 της 26/11/1966 σ. 3693 – 3703
28/10/1966
Έναρξη ισχύος
13/5/2000
Λήξη ισχύος
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
59/221
Τροποποιεί
96/29/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - ιοντίζουσα ακτινοβολία - προστασία από τη
ραδιενέργεια - πρότυπο ασφάλειας - πολιτική για την
υγεία - υγειονομική προστασία
1962

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
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Οδηγία 62/2005 Πρώτη οδηγία του Συμβουλίου περί θεσπίσεως ορισμένων
κοινών κανόνων για τις διεθνείς μεταφορές (οδικές μεταφορές εμπορευμάτων για
λογαριασμό τρίτων)
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. P 070 της 06/08/1962 σ. 2005 – 2006
06/08/1962
Έναρξη ισχύος
Προθεσμία εναρμόνισης 31/12/1962
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
72/426/ΕΟΚ
Τροποποιήθηκε από
74/149/ΕΟΚ
77/158/ΕΟΚ
78/175/ΕΟΚ
80/49/ΕΟΚ
82/50/ΕΟΚ
83/572/ΕΟΚ
84/647/ΕΟΚ
διεθνείς μεταφορές - μεταφορά εμπορευμάτων Θεματικός κατάλογος
μεταφορές - οδικές μεταφορές
Οδηγία 62/1633 ΕΚΑΕ Συμβούλιο: Οδηγία περί αναθεώρησης των παραρτημάτων
1 και 3 των οδηγιών που καθορίζουν τα βασικά πρότυπα στον τομέα της
υγειονομικής προστασίας
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 057 της 09/07/1962 σ. 1633 – 1649
08/03/1962
Έναρξη ισχύος
13/5/2000
Λήξη ισχύος
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
Οδηγία 59/221
Τροποποιεί
96/29/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - επικίνδυνη ουσία - ιοντίζουσα ακτινοβολία προστασία από τη ραδιενέργεια - πρότυπο ασφάλειας ραδιενεργός ρύπανση - υγειονομική προστασία ·
1959
Οδηγία 59/221 Οδηγία περί καθορισμού των βασικών κανόνων προστασίας της
υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων έναντι των κινδύνων που προκύπτουν
από ιοντίζουσες ακτινοβολίες
Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 011 της 20/02/1959 σ. 0221 – 0239
05/02/1959
Έναρξη ισχύος
13/05/2000
Λήξη ισχύος
Δεν υπάρχουν στοιχεία δημοσίευσης
Εναρμόνιση
62/1633/ΕΚΑΕ Συμβούλιο
Τροποποιεί
66/45/ΕΟΚ
96/29/ΕΚ
Καταργήθηκε από
ασφάλεια εργαζομένων και πληθυσμού - ασφάλεια στην
Θεματικός κατάλογος
εργασία - ιατρική εξέταση - ιοντίζουσα ακτινοβολία προστασία από τη ραδιενέργεια - ραδιενεργός ρύπανση
- υγειονομική προστασία ·
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Θεματικός κατάλογος
άδεια πώλησης

αέριο
αέριο που προκαλεί
το φαινόμενο του
θερμοκηπίου
αερόλυμα

άζωτο
αλουμίνιο

αμίαντος

ανακύκλωση
αποβλήτων

αναλυτική χημεία

ανταλλαγή
πληροφοριών

ανυδρίτης
ανυψωτικό μηχάνημα

απόβλητα

2004/30/ΕΚ
2003/112/ΕΚ
2003/84/ΕΚ
2003/81/ΕΚ
92/42/ΕΟΚ
84/526/ΕΟΚ
84/525/ΕΟΚ
2004/3/ΕΚ
2003/87/ΕΚ
1999/100/EK
96/65/ΕΚ
96/62/EK
94/55/ΕΚ
94/48/ΕΚ
1999/30/ΕΚ
85/203/ΕΟΚ
2004/42/ΕΚ
2004/12/ΕΚ
2002/95/ΕΚ
84/526/ΕΟΚ
2003/18/ΕΚ
1999/77/ΕΚ
91/659/ΕΟΚ
91/382/ΕΟΚ
2004/42/ΕΚ
2004/12/ΕΚ
2002/96/ΕΚ
2002/95/ΕΚ
2000/53/ΕΚ
1999/31/ΕΚ
96/49/ΕΚ
96/46/ΕΚ
94/37/ΕΚ
89/451/ΕΟΚ
89/427/ΕΟΚ
86/508/ΕΟΚ
2004/60/ΕΚ
2004/58/ΕΚ
2004/30/ΕΚ
2004/20/ΕΚ
2004/9/ΕΚ
2003/119/ΕΚ
2003/105/ΕΚ
1999/30/ΕΚ
81/857/ΕΟΚ
95/16/EK
93/44/ΕΚ
86/663/ΕΟΚ
84/534/ΕΟΚ
73/361/ΕΟΚ
2003/108/ΕΚ
2003/54/ΕΚ

2003/79/ΕΚ
2003/70/ΕΚ
90/396/ΕΟΚ

94/1/ΕΚ
93/21/ΕΟΚ
75/324/ΕΟΚ

87/217/ΕΟΚ
85/610/ΕΟΚ
83/478/ΕΟΚ
83/477/ΕΟΚ
94/62/EK
91/689/ΕΚ
91/156/ΕΟΚ
87/101/ΕΚ
78/176/ΕΟΚ
75/442/ΕΟΚ

2003/84/ΕΚ
2003/70/ΕΚ
2003/68/ΕΚ
2003/5/ΕΚ
2002/96/ΕΚ
2002/81/ΕΚ
2002/64/ΕΚ

94/31/ΕΚ
92/112/ΕΟΚ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

ασφάλεια
εργαζομένων

ασφάλεια
εργαζομένων και
πληθυσμού
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2002/96/ΕΚ
2000/76/ΕΚ
2000/59/ΕΚ
2000/53/ΕΚ
1999/31/ΕΚ
96/49/ΕΚ
94/67/ΕΚ
94/55/ΕΚ
2003/122/ΕΚ
2003/105/ΕΚ
2003/103ΕΚ
2003/53/ΕΚ
2003/36/ΕΚ
2003/18/ΕΚ
2003/11/ΕΚ
2003/10/ΕΚ
2001/45/ΕΚ
2000/54/ΕΚ
2000/39/ΕΚ
2002/62/ΕΚ
2002/61/ΕΚ
2002/45/ΕΚ
2002/44/ΕΚ
2002/15/ΕΚ
2001/92/ΕΚ
1999/92/ΕΚ
2001/91/ΕΚ
2001/90/ΕΚ
2001/45/ΕΚ
2001/41/ΕΚ
2001/26/ΕΚ
2000/54/ΕΚ
2000/39/ΕΚ
2000/18/ΕΚ
1999/95/ΕΚ
1999/92/ΕΚ
1999/77/ΕΚ
1999/63/ΕΚ
1999/51/ΕΚ
1999/43/ΕΚ
1999/38/ΕΚ
98/101/ΕΚ
98/65/ΕΚ
98/24/ΕΚ
97/65/ΕΚ
97/64/ΕΚ
97/59/ΕΚ
97/56/ΕΚ
2004/21/ΕΚ
2003/122/ΕΚ
2003/103/ΕΚ
2003/53/ΕΚ
2003/36/ΕΚ
2003/18/ΕΚ
2003/11/ΕΚ

92/3/ΕΟΚ
91/689/ΕΟΚ
91/156/ΕΟΚ
87/112/ΕΟΚ
83/29/ΕΟΚ
82/883/ΕΟΚ
78/176/ΕΟΚ
75/442/ΕΟΚ
90/396/ΕΟΚ
97/43/Ευρατόμ
90/394/ΕΟΚ
97/42/ΕΚ
90/270/ΕΟΚ
97/16/ΕΚ
90/269/ΕΟΚ
97/10/ΕΚ
89/686/ΕΟΚ
96/94/ΕΚ
89/678/ΕΟΚ
96/82/ΕΚ
89/677/ΕΟΚ
96/58/ΕΚ
89/656/ΕΟΚ
96/55/ΕΚ
89/655/ΕΟΚ
96/35/ΕΚ
89/654/ΕΟΚ
96/29/ΕΚ
89/618/ΕΟΚ
95/63/ΕΚ
89/391/ΕΟΚ
95/30/ΕΚ
88/642/ΕΟΚ
94/60/ΕΚ
88/610/ΕΟΚ
94/48/ΕΚ
88/364/ΕΟΚ
94/44/ΕΚ
87/216/ΕΟΚ
94/27/ΕΚ
86/188/ΕΟΚ
94/33/ΕΚ
84/467/ΕΟΚ
93/103/ΕΟΚ
83/477/ΕΟΚ
93/105/ΕΚ
82/605/ΕΟΚ
93/88/ΕΟΚ
82/501/ΕΟΚ
93/68/ΕΚ
92/104/ΕΟΚ
80/1107/ΕΟΚ
92/91/ΕΟΚ
80/836/ΕΟΚ
92/85/ΕΟΚ
79/640/ΕΟΚ
92/58/ΕΟΚ
79/343/ΕΟΚ
92/57/ΕΟΚ
78/610/ΕΟΚ
77/576/ΕΟΚ
92/29/ΕΟΚ
76/579/ΕΟΚ
92/22/ΕΟΚ
66/45/Euratom
91/692/ΕΟΚ
91/659/ΕΟΚ
91/382/ΕΟΚ
91/339/ΕΟΚ
91/338/ΕΟΚ
91/322/ΕΟΚ
91/173/ΕΟΚ
91/157/ΕΟΚ
90/679/ΕΟΚ
90/659/ΕΟΚ
90/641/ΕΟΚ
97/16/ΕΚ
97/10/ΕΚ
96/58/ΕΚ
96/55/ΕΚ
96/35/ΕΚ
96/29/ΕΚ
95/63/ΕΚ

90/270/ΕΟΚ
90/269/ΕΟΚ
89/686/ΕΟΚ
89/678/ΕΟΚ
89/677/ΕΟΚ
89/656/ΕΟΚ
89/655/ΕΟΚ
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ασφάλεια στην
εργασία

ασφάλεια των

2003/10/ΕΚ
2002/62/ΕΚ
2002/61/ΕΚ
2002/45/ΕΚ
2002/44/ΕΚ
2002/15/ΕΚ
2001/96/ΕΚ
2001/92/ΕΚ
2001/91/ΕΚ
2001/90/ΕΚ
2001/45/ΕΚ
2001/41/ΕΚ
2001/25/ΕΚ
2000/54/ΕΚ
2000/39/ΕΚ
2000/18/ΕΚ
1999/95/ΕΚ
1999/92/ΕΚ
1999/77/ΕΚ
1999/63/ΕΚ
1999/51/ΕΚ
1999/43/ΕΚ
1999/38/ΕΚ
98/101/ΕΚ
98/65/ΕΚ
98/24/ΕΚ
97/65/ΕΚ
97/64/ΕΚ
97/59/ΕΚ
97/56/ΕΚ
97/42/ΕΚ
2003/18/ΕΚ
2003/10/ΕΚ
2003/3/ΕΚ
2003/2/ΕΚ
2002/62/ΕΚ
2002/44/ΕΚ
2002/15/ΕΚ
2001/91/ΕΚ
2001/45/ΕΚ
2000/54/ΕΚ
2000/39/ΕΚ
1999/92/ΕΚ
1999/38/ΕΚ
98/24/ΕΚ
97/65/ΕΚ
97/59/ΕΚ
97/42/ΕΚ
96/94/ΕΚ
96/68/ΕΚ
95/63/ΕΚ
95/30/ΕΚ
94/33/ΕΚ
93/104/ΕΟΚ
2003/103/ΕΚ

95/30/ΕΚ
94/60/ΕΚ
94/48/ΕΚ
94/44/ΕΚ
94/33/ΕΚ
94/27/ΕΚ
93/103/ΕΟΚ
93/95/ΕΟΚ
93/88/ΕΟΚ
93/68/ΕΟΚ
92/104/ΕΟΚ
92/91/ΕΟΚ
92/85/ΕΟΚ
92/58/ΕΟΚ
92/57/ΕΟΚ
92/29/ΕΟΚ
99/22/ΕΟΚ
91/383/ΕΟΚ
91/382/ΕΟΚ
91/368/ΕΟΚ
91/339/ΕΟΚ
91/338/ΕΟΚ
91/322/ΕΟΚ
91/173/ΕΟΚ
91/157/ΕΟΚ
90/679/ΕΟΚ
90/641/ΕΟΚ
90/487/ΕΟΚ
90/396/ΕΟΚ
90/394/ΕΟΚ

89/654/ΕΟΚ
89/618/ΕΟΚ
89/391/ΕΟΚ
88/642/ΕΟΚ
88/364/ΕΟΚ
88/35/ΕΟΚ
86/296/ΕΟΚ
86/295/ΕΟΚ
86/188/ΕΟΚ
85/610/ΕΟΚ
85/467/ΕΟΚ
84/467/ΕΟΚ
84/466/ΕΟΚ
83/478/ΕΟΚ
83/477/ΕΟΚ
83/264/ΕΟΚ
82/828/ΕΟΚ
82/806/ΕΟΚ
82/605/ΕΟΚ
82/130/ΕΟΚ
80/1107/ΕΟΚ
80/836/ΕΟΚ
79/663/ΕΟΚ
79/640/ΕΟΚ
78/610/ΕΟΚ
77/576/ΕΟΚ
76/769/ΕΟΚ
66/45/Euratom
62/1633/ΕΚΑΕ
Οδηγία 59/221

93/103/ΕΟΚ
93/88/ΕΟΚ
93/44/ΕΚ
92/104/ΕΟΚ
92/91/ΕΟΚ
92/85/ΕΟΚ
92/58/ΕΟΚ
92/57/ΕΟΚ
91/383/ΕΚ
91/382/ΕΟΚ
91/368/ΕΚ
91/322/ΕΟΚ
90/679/ΕΟΚ
90/641/ΕΟΚ
90/487/ΕΚ
90/394/ΕΟΚ
90/270/ΕΟΚ
90/269/ΕΟΚ
89/656/ΕΟΚ
89/655/ΕΟΚ
89/654/ΕΟΚ
89/618/ΕΟΚ

89/461/ΕΟΚ
89/391/ΕΟΚ
88/642/ΕΟΚ
88/364/ΕΟΚ
88/35/ΕΟΚ
86/296/ΕΟΚ
86/295/ΕΟΚ
86/188/ΕΟΚ
84/467/Ευρατόμ
83/477/ΕΟΚ
82/605/ΕΟΚ
80/1107/ΕΟΚ
80/836/ΕΟΚ
79/640/ΕΟΚ
79/196/ΕΟΚ
78/610/ΕΟΚ
77/576/ΕΟΚ
76/579/ΕΟΚ
76/117/ΕΟΚ
66/45/Euratom
62/1633/ΕΚΑΕ
Οδηγία 59/221

2000/62/ΕΚ

96/87/ΕΚ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
μεταφορών

ατμοσφαιρική
ρύπανση

ατμοσφαιρικοί ρύποι

βενζίνη
βιομηχανία

βιομηχανικά
απόβλητα

βιομηχανικά κτίρια
βιομηχανική
ρύπανση
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2003/75/ΕΚ
2003/29/ΕΚ
2003/28/ΕΚ
2003/24/ΕΚ
2002/50/ΕΚ
2002/25/EK
2001/106/ΕΚ
2001/105/ΕΚ
2001/26/EK
2001/25/EK
2001/7/ΕΚ
2001/6/ΕΚ
2001/2/EK
2004/42/E.K
2003/87/ΕΚ
2003/76/ΕΚ
2002/80/ΕΚ
2002/51/ΕΚ
2002/3/ΕΚ
2001/100/ΕΚ
2001/81/ΕΚ
2001/80/ΕΚ
2001/27/EK
2001/1/EK
2000/25/EK
1999/102/EK
1999/96/ΕΚ
1999/30/ΕΚ
1999/13/EK
98/77/EK
98/69/EK
2001/63/ΕΚ
2000/69/EK
97/68/ΕΚ
96/62/EK
94/63/ΕΚ
79/490/ΕΟΚ
93/68/ΕΟΚ
92/112/ΕΟΚ
77/102/ΕΟΚ
76/767/ΕΟΚ
75/324/ΕΟΚ
2002/96/ΕΚ
2000/53/ΕΚ
96/49/ΕΟΚ
94/67/ΕΟΚ
91/689/ΕΟΚ
92/112/ΕΟΚ
82/501/ΕΟΚ
2004/42/ΕΚ
2002/96/ΕΚ
2002/49/ΕΚ
2002/3/ΕΚ
2001/80/ΕΚ

2000/61/EK
2000/18/EK
2000/9/EK
1999/96/EK
1999/48/ΕΚ
1999/47/ΕΚ
1999/36/ΕΚ
98/55/EK
98/42/EK
98/41/EK
98/18/ΕΚ
97/58/ΕΚ
97/34/ΕΚ
96/69/ΕΚ
96/62/ΕΟΚ
96/61/ΕΚ
96/44/ΕΚ
96/1/EK
94/67/EΚ
94/66/EK
94/63/EK
94/12/EK
93/59/ΕΟΚ
92/112/ΕΟΚ
92/72/ΕΟΚ
91/542/ΕΟΚ
91/441/ΕΟΚ
89/458/ΕΟΚ
89/429/ΕΟΚ
89/427/ΕΟΚ

96/86/EK
96/69/EK
96/61/EK
96/49/EK
96/39/ΕΚ
96/35/ΕΚ
96/44/EK
95/50/ΕΚ
95/21/ΕΚ
94/57/ΕΚ
94/55/EK
93/75/ΕΚ

91/156/ΕΟΚ
90/415/ΕΟΚ
88/347/ΕΟΚ
87/316/ΕΟΚ
86/279/ΕΟΚ

85/469/ΕΟΚ
84/631/ΕΟΚ
83/29/ΕΟΚ
82/883/ΕΟΚ
78/176/ΕΟΚ

2000/76/ΕΚ
2000/59/ΕΚ
1999/13/ΕΚ
97/16/ΕΚ
96/61/ΕΚ

91/271/ΕΟΚ
89/429/ΕΟΚ
88/609/ΕΟΚ
84/360/ΕΟΚ
84/156/ΕΟΚ

89/369/ΕΟΚ
88/609/ΕΟΚ
88/436/ΕΟΚ
88/76/ΕΟΚ
85/406/ΕΟΚ
85/203/ΕΟΚ
84/360/ΕΟΚ
83/351/ΕΟΚ
82/884/ΕΟΚ
81/857/ΕΟΚ
80/779/ΕΟΚ
78/665/ΕΟΚ
77/102/ΕΟΚ
74/290/ΕΟΚ
72/306/ΕΟΚ
70/220/ΕΟΚ
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βιομηχανικός
εξοπλισμός
βιομηχανικός
κίνδυνος
βιοτεχνολογία

δημόσια ασφάλεια
δημόσια υγεία

διαβούλευση με τους
εργαζομένους
διάδοση
πληροφοριών
διάθεση αποβλήτων

διαλύτης

διαμεθοριακές
μεταφορές

διάρκεια της
εργασίας

2001/59/ΕΚ
95/63/ΕΚ
2003/105/ΕΚ
96/82/ΕΚ
93/44/ΕΟΚ
91/368/ΕΟΚ
2000/61/EK
2000/54/ΕΚ
97/65/ΕΚ
97/59/ΕΚ
95/30/ΕΚ
93/88/ΕΟΚ
90/679/ΕΟΚ
89/618/Ευρατόμ
79/831/ΕΟΚ
79/663/ΕΟΚ
2003/105/ΕΚ
2003/36/ΕΚ
2003/34/ΕΚ
2002/95/ΕΚ
2002/61/ΕΚ
2002/3/ΕΚ
2001/81/ΕΚ
2001/80/ΕΚ
2001/41/EK
97/73/ΕΚ
2002/14/ΕΚ
2001/86/ΕΚ
98/50/ΕΚ
2002/49/ΕΚ
2002/44/ΕΚ
89/391/ΕΟΚ
2002/96/ΕΚ
2000/59/EK
2000/53/ΕΚ
1999/31/ΕΚ
98/101/ΕΚ
96/59/ΕΚ
96/49/ΕΟΚ
2004/42/ΕΚ
1999/13/ΕΚ
96/55/ΕΚ
80/781/ΕΟΚ
92/3/Ευρατόμ
87/112/ΕΟΚ
86/279/ΕΟΚ
86/121/ΕΟΚ
85/469/ΕΟΚ
84/631/ΕΟΚ
2003/88/ΕΚ
2000/79/EK
2000/34/EK
1999/95/EK

94/66/ΕΚ

97/57/ΕΚ
97/43/Ευρατόμ
96/82/ΕΚ
96/62/ΕΚ
96/29/Ευρατόμ
95/16/ΕΚ
94/79/ΕΚ
94/67/ΕΚ
94/43/ΕΚ
93/105/ΕΚ

93/67/ΕΟΚ
92/72/ΕΟΚ
92/58/ΕΟΚ
92/57/ΕΟΚ
91/156/ΕΟΚ
91/155/ΕΟΚ
78/319/ΕΟΚ
78/176/ΕΟΚ
77/312/ΕΟΚ
76/403/ΕΟΚ

94/67/ΕΟΚ
94/55/ΕΟΚ
93/86/ΕΟΚ
91/689/ΕΟΚ
91/157/ΕΟΚ
91/156/ΕΟΚ
87/112/ΕΟΚ

86/279/ΕΟΚ
85/469/ΕΟΚ
84/631/ΕΟΚ
78/319/ΕΟΚ
76/403/ΕΟΚ
75/442/ΕΟΚ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

διαχείριση των
αποβλήτων

διεθνείς μεταφορές
διεθνές πρότυπο

διευθέτηση του
χρόνου εργασίας
δοκιμή

εκρηκτικές ύλες

έκτακτη εργασία
έλεγχος της
ρύπανσης

ελεύθερη κυκλοφορία
των εργαζομένων

ελευθερία
εγκατάστασης και
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1999/70/EK
1999/63/EK
94/33/ΕΚ
93/104/ΕΟΚ
98/101/ΕΚ
2004/12/ΕΚ
96/61/ΕΚ
2003/108/ΕΚ
96/59/ΕΚ
2002/96/ΕΚ
96/49/ΕΚ
2002/95/ΕΚ
94/67/ΕΚ
2000/76/ΕΚ
94/62/ΕΚ
2000/59/ΕΚ
94/31/ΕΚ
2000/53/ΕΚ
1999/31/ΕΚ
2002/7/ΕΚ
2001/6/ΕΚ
62/2005/Συμβουλίου
2002/84/ΕΚ
2001/96/ΕΚ
2002/7/ΕΚ
1999/97/EK
2001/106/ΕΚ
98/42/ΕΚ
2001/105/ΕΚ
98/25/ΕΚ
2003/88/ΕΚ
2002/15/ΕΚ
93/104/ΕΟΚ
93/105/ΕΚ
2004/20/ΕΚ
93/71/ΕΟΚ
2004/10/ΕΚ
91/414/ΕΟΚ
2004/9/ΕΚ
90/18/ΕΟΚ
2003/119/ΕΚ
89/514/ΕΟΚ
2002/81/ΕΚ
88/436/ΕΟΚ
1999/11/ΕΚ
2004/57/ΕΚ
94/9/ΕΚ
1999/92/EK
93/15/ΕΟΚ
98/65/ΕΚ
90/487/ΕΟΚ
94/44/ΕΚ
1999/70/ΕΚ
91/383/ΕΟΚ
89/429/ΕΟΚ
2002/3/ΕΚ
89/369/ΕΟΚ
2001/81/ΕΚ
88/662/ΕΟΚ
2001/80/ΕΚ
88/609/ΕΟΚ
2000/69/EK
88/347/ΕΟΚ
2001/1/EK
88/76/ΕΟΚ
1999/30/ΕΚ
86/280/ΕΟΚ
96/62/ΕΚ
86/279/ΕΟΚ
94/66/ΕΚ
85/469/ΕΟΚ
92/72/ΕΟΚ
85/203/ΕΟΚ
90/415/ΕΟΚ
84/631/ΕΟΚ
89/514/ΕΟΚ
2002/73/ΕΚ
2000/79/EK
2000/78/EK
98/50/ΕΚ
96/71/ΕΚ
76/207/ΕΚ
75/117/ΕΟΚ
2001/105/ΕΚ
97/58/ΕΚ

91/689/ΕΟΚ
91/157/ΕΟΚ
91/156/ΕΟΚ
82/883/ΕΟΚ
78/319/ΕΟΚ
78/176/ΕΟΚ
76/403/ΕΟΚ

96/87/ΕΚ
96/86/ΕΚ
96/53/ΕΚ
Οδηγία 62/2005

88/320/ΕΟΚ
87/18/ΕΟΚ
83/351/ΕΟΚ
78/665/ΕΟΚ
74/290/ΕΟΚ
70/220/ΕΟΚ
82/130/ΕΟΚ
79/196/ΕΟΚ
76/117/ΕΟΚ

84/537/ΕΟΚ
84/536/ΕΟΚ
84/535/ΕΟΚ
84/534/ΕΟΚ
84/533/ΕΟΚ
84/494/ΕΟΚ
84/156/ΕΟΚ
83/513/ΕΟΚ
82/884/ΕΟΚ
82/883/ΕΟΚ

198
παροχής υπηρεσιών
ελκυστήρας
εμπορία

εναρμόνιση
προτύπων
ενδοκοινοτικές
μεταφορές

εξανθρωπισμός της
εργασίας

εξοπλισμός υπό
πίεση

εξορυκτική
επιχείρηση
εξόρυξη
επαγγελματική
κατάρτιση

96/71/ΕΚ
2003/37/ΕΚ
86/663/ΕΟΚ
77/537/ΕΟΚ
2003/23/ΕΚ
2003/5/ΕΚ
2003/3/ΕΚ
2003/2/ΕΚ
2002/64/ΕΚ
2002/62/ΕΚ
2002/48/ΕΚ
2002/37/ΕΚ
2002/18/ΕΚ
2001/103/ΕΚ
2001/99/ΕΚ
2001/91/ΕΚ
2001/87/ΕΚ
2001/49/ΕΚ
2001/47/ΕΚ
2001/21/ΕΚ
2000/80/ΕΚ
2000/68/ΕΚ
2004/57/ΕΚ
2002/30/ΕΚ
2000/9/EK
94/44/ΕΚ
2003/26/ΕΚ
2001/26/EK
2000/62/ΕΚ
2000/61/EK
2000/30/EK
94/55/ΕΚ
93/105/ΕΚ
93/104/ΕΟΚ
92/91/ΕΟΚ
92/85/ΕΟΚ
92/58/ΕΟΚ
89/391/ΕΟΚ
2002/50/ΕΚ
2001/2/EK
1999/36/EK
97/23/ΕΟΚ
90/488/ΕΟΚ
87/404/ΕΟΚ
76/767/ΕΟΚ
98/65/ΕΚ
94/44/ΕΚ
88/35/ΕΟΚ
82/130/ΕΟΚ
92/104/ΕΟΚ
92/91/ΕΟΚ
2003/103/ΕΚ
2002/73/ΕΚ
2001/26/ΕΚ

2000/67/ΕΚ
2000/66/ΕΚ
2000/50/ΕΚ
2000/49/ΕΚ
2000/25/ΕΚ
2000/21/ΕΚ
2000/10/ΕΚ
1999/80/ΕΚ
1999/73/ΕΚ
1999/1/ΕΚ
98/47/ΕΚ
97/73/ΕΚ
97/57/ΕΚ
96/46/ΕΚ
95/36/ΕΚ
94/79/ΕΚ
94/43/ΕΚ
94/37/ΕΚ
94/9/ΕΚ
93/15/ΕΟΚ
90/488/ΕΟΚ
90/487/ΕΟΚ

94/27/ΕΚ
93/112/ΕΟΚ
93/71/ΕΟΚ
91/659/ΕΟΚ
91/441/ΕΟΚ
91/339/ΕΟΚ
91/338/ΕΟΚ
91/188/ΕΟΚ
91/173/ΕΟΚ
89/686/ΕΟΚ
87/404/ΕΟΚ
83/478/ΕΟΚ
83/264/ΕΟΚ
81/187/ΕΟΚ
79/196/ΕΟΚ
78/631/ΕΟΚ
75/324/ΕΟΚ
89/686/ΕΟΚ
89/392/ΕΟΚ
89/336/ΕΟΚ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

επαγγελματική νόσος
επαγγελματικός
σύνδεσμος
επίβλεψη του
περιβάλλοντος
επικίνδυνη ουσία
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2001/25/EK
96/35/ΕΟΚ
89/684/ΕΟΚ
82/605/ΕΟΚ
2000/79/EK
2000/34/EK
1999/70/ΕΚ
1999/63/ΕΚ
2004/42/ΕΚ
1999/13/ΕΚ
82/833/ΕΟΚ
2004/21/ΕΚ
2003/105/ΕΚ
2003/53/ΕΚ
2003/36/ΕΚ
2003/34/ΕΚ
2003/29/ΕΚ
2003/28/ΕΚ
2003/11/ΕΚ
2003/3/ΕΚ
2003/2/ΕΚ
2002/95/ΕΚ
2002/62/ΕΚ
2002/61/ΕΚ
2002/45/ΕΚ
2002/32/ΕΚ
2001/91/ΕΚ
2001/90/ΕΚ
2001/60/ΕΚ
2001/59/ΕΚ
2001/58/ΕΚ
2001/41/ΕΚ
2001/7/ΕΚ
2000/61/ΕΚ
2000/33/ΕΚ
2000/32/ΕΚ
2000/21/ΕΚ
2000/18/ΕΚ
1999/80/ΕΚ
1999/77/ΕΚ
1999/73/ΕΚ
1999/51/ΕΚ
1999/47/ΕΚ
1999/45/ΕΚ
1999/43/ΕΚ
1999/38/ΕΚ
1999/30/ΕΚ
1999/1/ΕΚ
98/98/ΕΚ
98/73/ΕΚ
98/24/ΕΚ
97/73/ΕΚ
97/69/ΕΚ
97/64/ΕΚ

97/16/ΕΚ
97/10/ΕΚ
96/94/ΕΚ
96/86/ΕΚ
96/82/ΕΚ
96/65/ΕΚ
96/56/ΕΚ
96/55/ΕΚ
96/54/ΕΚ
94/69/ΕΚ
94/67/ΕΚ
94/60/ΕΚ
94/55/ΕΚ
94/48/ΕΚ
94/31/ΕΚ
94/27/ΕΚ
93/112/ΕΚ
93/105/ΕΚ
93/101/ΕΚ
93/90/ΕΟΚ
93/88/ΕΟΚ
93/86/ΕΟΚ
93/72/ΕΟΚ
93/67/ΕΟΚ
93/21/ΕΟΚ
93/18/ΕΟΚ
92/69/ΕΟΚ
92/37/ΕΟΚ
92/32/ΕΟΚ
91/689/ΕΟΚ
91/659/ΕΟΚ
91/632/ΕΟΚ
91/410/ΕΟΚ
91/368/ΕΟΚ
91/339/ΕΟΚ
91/338/ΕΟΚ
91/326/ΕΟΚ
91/325/ΕΟΚ
91/322/ΕΟΚ
91/173/ΕΟΚ
91/155/ΕΟΚ
90/517/ΕΟΚ
90/492/ΕΟΚ

89/678/ΕΟΚ
89/677/ΕΟΚ
89/178/ΕΟΚ
88/610/ΕΟΚ
88/490/ΕΟΚ
88/379/ΕΟΚ
88/364/ΕΟΚ
88/302/ΕΟΚ
87/432/ΕΟΚ
87/217/ΕΟΚ
86/508/ΕΟΚ
86/431/ΕΟΚ
86/280/ΕΟΚ
85/610/ΕΟΚ
85/467/ΕΟΚ
84/631/ΕΟΚ
84/449/ΕΟΚ
84/360/ΕΟΚ
84/156/ΕΟΚ
83/478/ΕΟΚ
83/467/ΕΟΚ
83/264/ΕΟΚ
82/828/ΕΟΚ
82/806/ΕΟΚ
82/473/ΕΟΚ
82/232/ΕΟΚ
81/957/ΕΟΚ
80/1271/ΕΟΚ
80/1189/ΕΟΚ
80/781/ΕΟΚ
79/831/ΕΟΚ
79/663/ΕΟΚ
79/370/ΕΟΚ
78/319/ΕΟΚ
76/907/ΕΟΚ
76/769/ΕΟΚ
75/409/ΕΟΚ
73/173/ΕΟΚ
73/146/ΕΟΚ
71/144/ΕΟΚ
70/189/ΕΟΚ
67/548/ΕΟΚ
62/1633/ΕΚΑΕ
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επίπτωση στο
περιβάλλον

επισήμανση

επιτροπές των
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
εργασία ανηλίκων
εργασία κατά βάρδιες
εργασία σε οθόνη
εργασία των
γυναικών
εργασία των νέων
εργατικό ατύχημα

εργατικό δίκαιο
εργοδότης
εσωτερικές
μεταφορές

97/56/ΕΚ
96/12/ΕΚ σ
95/36/ΕΚ
94/43/ΕΚ
93/71/ΕΟΚ
93/67/ΕΟΚ
85/339/ΕΟΚ
85/337/ΕΟΚ
82/883/ΕΟΚ
2003/82/ΕΚ
2003/36/ΕΚ
2003/34/ΕΚ
2001/90/ΕΚ
2001/60/ΕΚ
2001/59/ΕΚ
2001/58/ΕΚ
2000/33/ΕΚ
2000/32/ΕΚ
2000/21/ΕΚ
1999/45/ΕΚ
98/98/ΕΚ
98/73/ΕΚ
97/69/ΕΚ
97/64/ΕΚ
97/56/ΕΚ
96/65/ΕΚ
96/58/ΕΚ
96/56/ΕΚ
96/54/ΕΚ
94/69/ΕΚ
94/60/ΕΚ
94/1/ΕΚ
93/112/ΕΟΚ
93/101/ΕΟΚ
79113/ΕΟΚ
73/361/ΕΟΚ

93/90/ΕΟΚ
93/86/ΕΟΚ
93/72/ΕΟΚ
93/21/ΕΟΚ
93/18/ΕΟΚ
92/69/ΕΟΚ
92/37/ΕΟΚ
92/32/ΕΟΚ
91/632/ΕΟΚ
91/410/ΕΟΚ
91/326/ΕΟΚ
91/325/ΕΟΚ
91/155/ΕΟΚ
90/517/ΕΟΚ
90/492/ΕΟΚ
89/451/ΕΟΚ
89/178/ΕΟΚ
88/490/ΕΟΚ
88/379/ΕΟΚ
88/302/ΕΟΚ
87/432/ΕΟΚ
86/508/ΕΟΚ
86/431/ΕΟΚ
85/467/ΕΟΚ

84/449/ΕΟΚ
84/291/ΕΟΚ
83/467/ΕΟΚ
83/265/ΕΟΚ
82/473/ΕΟΚ
82/232/ΕΟΚ
81/957/ΕΟΚ
81/916/ΕΟΚ
81/187/ΕΟΚ
80/1271/ΕΟΚ
80/1189/ΕΟΚ
80/781/ΕΟΚ
79/831/ΕΟΚ
78/631/ΕΟΚ
79/370/ΕΟΚ
77/728/ΕΟΚ
76/907/ΕΟΚ
76/769/ΕΟΚ
75/409/ΕΟΚ
73/173/ΕΟΚ
73/146/ΕΟΚ
71/144/ΕΟΚ
70/189/ΕΟΚ
67/548/ΕΟΚ

92/104/ΕΟΚ
92/91/ΕΟΚ
92/57/ΕΟΚ
91/368/ΕΟΚ

88/610/ΕΟΚ
86/378/ΕΟΚ
79/7/ΕΟΚ

94/33/ΕΚ
2003/88/ΕΚ
90/270/ΕΟΚ
92/85/ΕΟΚ
94/33/ΕΚ
2003/59/ΕΚ
2001/45/EK
94/33/ΕΟΚ
93/103/ΕΟΚ
2002/14/ΕΚ
2001/86/ΕΚ
98/50/ΕΚ
2000/61/EK
2000/54/ΕΚ
2002/7/ΕΚ
96/53/ΕΚ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία
Περιβάλλοντος
ευρωπαϊκό πρότυπο

εύφλεκτο προϊόν
ηλεκτρική μηχανή
ηλεκτρολογικό υλικό

ηχητική στάθμη

ηχορύπανση

θαλάσσια ασφάλεια

θαλάσσια μεταφορά

θόρυβος
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96/62/ΕΚ
92/72/ΕΟΚ
2001/87/ΕΚ
2000/53/ΕΚ
2000/14/EK
98/65/ΕΚ
94/48/ΕΚ
82/501/ΕΟΚ
73/146/ΕΟΚ
98/101/ΕΚ
93/86/ΕΟΚ
91/157/ΕΟΚ
2003/108/ΕΚ
2002/96/ΕΚ
2002/95/ΕΚ
98/101/ΕΚ
98/65/ΕΚ
97/53/ΕΚ
94/44ΕΚ
2002/30/ΕΚ
1999/101/EK
96/20/ΕΚ
95/27/ΕΚ
92/97/ΕΟΚ
88/180/ΕΟΚ
2002/49/ΕΚ
2000/14/EK
1999/101/EK
92/97/ΕΟΚ
92/31/ΕΟΚ
89/629/ΕΟΚ
89/514/ΕΟΚ
88/181/ΕΟΚ
88/180/ΕΟΚ
2002/84/ΕΚ
2002/75/ΕΚ
2002/59/ΕΚ
2002/25/ΕΚ
2001/53/ΕΚ
2003/24/ΕΚ
2002/75/ΕΚ
2002/59/ΕΚ
2001/53/ΕΚ
2002/25/EK
2001/106/ΕΚ
2001/105/ΕΚ
2001/96/ΕΚ
2002/49/ΕΚ
2003/10/ΕΚ
2002/49/ΕΚ
2002/30/ΕΚ
2000/17/ΕΚ
95/27/ΕΚ

96/58/ΕΚ
95/27/ΕΚ
95/16/ΕΚ
94/26/ΕΚ

93/59/ΕΚ
92/42/ΕΟΚ
91/269/ΕΟΚ
89/458/ΕΟΚ

85/408/ΕΟΚ
85/407/ΕΟΚ

84/536/ΕΟΚ
84/535/ΕΟΚ

94/26/ΕΚ
93/68/ΕΟΚ
91/269/ΕΟΚ
91/157/ΕΟΚ
90/487/ΕΟΚ
89/336/ΕΟΚ

88/35/ΕΟΚ
84/47/ΕΟΚ
82/130/ΕΟΚ
79/196/ΕΟΚ
76/117/ΕΟΚ
73/23/ΕΟΚ

87/252/ΕΟΚ
86/594/ΕΟΚ
86/188/ΕΟΚ
85/408/ΕΟΚ
85/407/ΕΟΚ
85/406/ΕΟΚ
87/252/ΕΟΚ
86/662/ΕΟΚ
85/408/ΕΟΚ
85/407/ΕΟΚ
85/405/ΕΟΚ
84/538/ΕΟΚ
84/537/ΕΟΚ
84/536/ΕΟΚ

85/405/ΕΟΚ
84/372/ΕΟΚ
81/1051/ΕΟΚ
81/334/ΕΟΚ
73/350/ΕΟΚ
70/157/ΕΟΚ
84/535/ΕΟΚ
84/534/ΕΟΚ
84/533/ΕΟΚ
81/1051/ΕΟΚ
81/334/ΕΟΚ
79/113/ΕΟΚ
73/350/ΕΟΚ
70/157/ΕΟΚ

2002/25/EK
2001/53/ΕΚ
1999/97/EK
98/85/EK

98/41/EK
98/25/EK
98/18/EK
96/98/EK

2001/53/ΕΚ
1999/97/EK
98/85/EK
98/55/EK
98/74/EK
98/42/EK
98/41/EK
98/18/EK
89/628/ΕΟΚ
86/662/ΕΟΚ
86/594/ΕΟΚ
86/188/ΕΟΚ
84/538/ΕΟΚ
84/537/ΕΟΚ

97/34/EK
96/98/EK
96/39/ΕΚ
95/64/EK
95/21/EK
94/63/EK
93/75/EOK
84/536/ΕΟΚ
84/535/ΕΟΚ
84/534/ΕΟΚ
84/533/ΕΟΚ
84/424/ΕΟΚ
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ιατρική εξέταση
ιατρική της εργασίας
ΙΜΟ

ιοντίζουσα
ακτινοβολία
ίση μεταχείριση
ισότητα αποδοχών
ισότητα των φύλων

κάδμιο

καθαρές τεχνολογίες
κανόνας εμπορίας

καρκινογόνος ουσία

καταπολέμηση της
ρύπανσης

82/605/ΕΟΚ
77/312/ΕΟΚ
Οδηγία 59/221
Οδηγία 96/94/ΕΚ
93/88/ΕΟΚ
2002/84/ΕΚ
2002/75/ΕΚ
2001/53/ΕΚ
2002/25/EK
97/43/Ευρατόμ
96/29/Ευρατόμ
90/641/Ευρατόμ
84/467/Ευτατόμ
2000/78/EK
2000/43/EK
86/613/ΕΟΚ
75/117/ΕΟΚ
2002/73/ΕΚ
86/613/ΕΟΚ
76/207/ΕΟΚ
75/117/ΕΟΚ
2001/22/ΕΚ
1999/51/ΕΚ
91/338/ΕΟΚ
83/513/ΕΟΚ
79/370/ΕΟΚ
98/77/ΕΚ
97/20/ΕΚ
2004/60/ΕΚ
2004/58/ΕΚ
2004/30/ΕΚ
2004/20/ΕΚ
2003/119/ΕΚ
2003/112/ΕΚ
2003/84/ΕΚ
2003/82/ΕΚ
2003/81/ΕΚ
2003/79/ΕΚ
2003/70/ΕΚ
2003/68/ΕΚ
2003/39/ΕΚ
2003/36/ΕΚ
2003/34/ΕΚ
2001/41/ΕΚ
1999/43/ΕΚ
1999/38/ΕΚ
97/56/ΕΚ
97/42/ΕΚ
94/60/ΕΚ
90/394/ΕΟΚ
88/364/ΕΟΚ
2004/42/ΕΚ
2004/35/ΕΚ
2003/87/ΕΚ

2001/105/ΕΚ
2001/53/ΕΚ
98/98/EK
98/74/ΕΚ
84/466/Ευρατόμ
80/836/Ευρατόμ
79/640/ΕΟΚ
79/343/Ευτατόμ

98/18/ΕΚ
97/58/ΕΚ
96/98/ΕΚ
76/579/Ευρατόμ
66/45/Euratom
62/1633 ΕΚΑΕ
Οδηγία 59/221

2003/31/ΕΚ
2003/5/ΕΚ
2002/81/ΕΚ
2002/37/ΕΚ
2002/18/ΕΚ
2001/103/ΕΚ
2001/90/ΕΚ
2001/47/ΕΚ
2001/36/ΕΚ
2001/28/ΕΚ
2000/8/ΕΚ
98/98/ΕΚ
98/73/ΕΚ

97/69/ΕΚ
97/56/ΕΚ
97/10/ΕΚ
96/56/ΕΚ
96/55/ΕΚ
96/12/ΕΚ
94/60/ΕΚ
94/48/ΕΚ
93/105/ΕΚ
91/414/ΕΚ
84/47/ΕΟΚ
70/189/ΕΟΚ

2001/1/EK
2000/60/EK
2000/25/EK

92/112/ΕΟΚ
91/271/ΕΟΚ
88/609/ΕΟΚ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

κατάρτιση των
εργαζομένων κατά
την εργασία
κατασκευαστικά μέσα

καυσαέριο

καύση των
αποβλήτων
καύσιμο κινητήρων
εσωτερικής καύσεως
κίνδυνος για την
υγεία

κοινοτική
περιβαλλοντική
πολιτική

κοινοτική
πιστοποίηση
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2003/76/ΕΚ
2002/88/ΕΚ
2002/51/ΕΚ
2002/49/ΕΚ
2001/63/ΕΚ
89/655/ΕΟΚ
76/207/ΕΟΚ
95/27/ΕΚ
89/514/ΕΟΚ
86/662/ΕΟΚ
86/296/ΕΟΚ
86/295/ΕΟΚ
85/406/ΕΟΚ
85/405/ΕΟΚ
84/537/ΕΟΚ
84/534/ΕΟΚ
84/533/ΕΟΚ
84/532/ΕΟΚ
81/1051/ΕΟΚ
79/113/ΕΟΚ
2003/27/ΕΚ
2003/26/ΕΚ
2002/88/ΕΚ
2001/80/ΕΚ
2001/27/EK
2001/1/EK
1999/101/EK
1999/96/EK
2000/76/EK
94/67/ΕΚ
89/429/ΕΟΚ
89/369/ΕΟΚ
2004/3/ΕΚ
1999/100/EK
2003/82/ΕΚ
2003/10/ΕΚ
2003/3/ΕΚ
2003/2/ΕΚ
2002/62/ΕΚ
2002/45/ΕΚ
2001/91/ΕΚ
2000/61/EK
2000/54/ΕΚ
2003/87/ΕΚ
2003/76/ΕΚ
2002/88/ΕΚ
2001/42/EK
96/61/ΕΚ
83/29/ΕΟΚ
90/488/ΕΟΚ
90/396/ΕΟΚ
89/392/ΕΟΚ
87/404/ΕΟΚ

1999/13/ΕΚ
97/68/ΕΚ
96/61/ΕΚ
96/1/ΕΚ
94/66/ΕΚ

87/217/ΕΟΚ
83/29/ΕΟΚ
78/176/ΕΟΚ
75/439/ΕΟΚ
72/306/ΕΟΚ

98/69/ΕΚ
96/20/ΕΚ
92/97/ΕΟΚ
88/436/ΕΟΚ
88/77/ΕΟΚ
88/76/ΕΟΚ
84/372/ΕΟΚ
83/351/ΕΟΚ

81/334/ΕΟΚ
78/665/ΕΟΚ
77/102/ΕΟΚ
74/290/ΕΟΚ
73/350/ΕΟΚ
70/157/ΕΟΚ
70/220/ΕΟΚ
70/157/ΕΟΚ

1999/38/ΕΚ
97/65/ΕΚ
97/59/ΕΚ
97/56/ΕΚ
97/10/ΕΚ
96/94/ΕΚ
96/55/ΕΚ
96/29/Ευρατόμ

95/30/ΕΚ
94/60/ΕΚ
94/27/ΕΚ
92/3/Ευρατόμ
91/659/ΕΟΚ
91/382/ΕΟΚ
91/322/ΕΟΚ
801107/ΕΟΚ

204

κοινοτικός
εργαζόμενος

κοινωνικές διατάξεις

κοινωνική πολιτική
κοινωνικοί εταίροι
κοινωνικός διάλογος
λέβητας
λιμενικές
εγκαταστάσεις

λύματα

μείωση των
εκπομπών αερίων
μελέτη επιπτώσεων
μεταφορά
εμπορευμάτων

76/767/ΕΟΚ
2003/18/ΕΚ
1999/12/EK
1999/11/EK
90/641/Ευρατόμ
90/269/ΕΟΚ
83/477/ΕΟΚ
80/1107/ΕΟΚ
2003/88/ΕΚ
2003/18/ΕΚ
2002/73/ΕΚ
2002/15/ΕΚ
2002/14/ΕΚ
2001/86/ΕΚ
2001/45/EK
2000/79/EK
2000/78/EK
2000/61/EK
2000/54/ΕΚ
2000/39/EK
2000/34/EK
1999/95/EK
1999/92/ΕΚ
1999/70/ΕΚ
1999/63/ΕΚ
2000/78/EK
2000/43/EK
1999/70/ΕΚ
2002/14/ΕΚ
93/68/ΕΟΚ
92/42/ΕΟΚ
2001/106/ΕΚ
2000/59/EK
1999/97/EK
1999/95/EK
98/74/ΕΚ
98/42/ΕΚ
98/25/ΕΚ
95/21/ΕΚ
79/116/ΕΟΚ
98/15/ΕΚ
91/271/ΕΟΚ
86/280/ΕΟΚ
86/278/ΕΟΚ
84/491/ΕΟΚ
2003/87/ΕΚ
2002/88/ΕΚ
93/67/ΕΟΚ
85/337/ΕΟΚ
2003/59/ΕΚ
2001/96/ΕΚ
95/64/ΕΚ
83/572/ΕΟΚ
82/50/ΕΟΚ

1999/38/ΕΚ
98/24/ΕΚ
97/65/ΕΚ
97/59/ΕΚ
97/42/ΕΚ
96/94/ΕΚ
96/82/ΕΚ
95/63/ΕΚ
95/30/ΕΚ
94/33/ΕΚ
93/104/ΕΟΚ
93/88/ΕΟΚ
91/692/ΕΟΚ
91/533/ΕΟΚ
91/383/ΕΟΚ
91/382/ΕΟΚ
90/679/ΕΟΚ

90/394/ΕΟΚ
90/270/ΕΟΚ
90/269/ΕΟΚ
89/656/ΕΟΚ
89/655/ΕΟΚ
89/654/ΕΟΚ
89/391/ΕΟΚ
88/610/ΕΟΚ
87/216/ΕΟΚ
86/613/ΕΟΚ
83/477/ΕΟΚ
82/501/ΕΟΚ
80/1107/ΕΟΚ
79/343/Ευρατόμ
76/579/Ευρατόμ
76/207/ΕΟΚ
75/117/ΕΟΚ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

μεταφορά επιβατών

μεταφορά
επικίνδυνων
εμπορευμάτων

μεταφορά
επιχείρησης
μεταφορά και
διακίνηση φορτίων
μεταφορά με
συρματόσχοινο
μεταφορά μέσω
πλωτής οδού
μεταφορέας
μεταφορές

μητρότητα
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62/2005/Συμβουλίου
2003/75/ΕΚ
2003/59/ΕΚ
2003/24/ΕΚ
2002/75/ΕΚ
2002/25/EK
2000/9/EK
98/41/ΕΚ
98/18/ΕΚ
96/98/ΕΚ
95/64/ΕΚ
2000/62/ΕΚ
200457/ΕΚ
2000/61/EK
2003/29/ΕΚ
2000/18/EK
2003/28/ΕΚ
1999/48/ΕΚ
2002/59/ΕΚ
1999/47/ΕΚ
2002/50/ΕΚ
1999/36/ΕΚ
2001/96/ΕΚ
98/91/ΕΚ
2001/26/EK
98/74/ΕΚ
2001/7/EK
98/55/ΕΚ
2001/6/ΕΚ
97/34/ΕΚ
2001/2ΕΚ
2002/14/ΕΚ
98/50/ΕΚ
90/269/ΕΟΚ
86/663/ΕΟΚ
73/361/ΕΟΚ
2000/9/EK
2000/18/EK
96/35/ΕΚ
2000/79/EK
2000/34/EK
2004/3/ΕΚ
2003/103/ΕΚ
2003/75/ΕΚ
2003/59/ΕΚ
2003/29/ΕΚ
2003/28/ΕΚ
2003/27/ΕΚ
2003/26/ΕΚ
2003/24/ΕΚ
2002/84/ΕΚ
2002/75/ΕΚ
2002/59/ΕΚ
2002/51/ΕΚ
2002/50/ΕΚ
2002/30/ΕΚ
2002/25/EK
2002/15/ΕΚ
2002/7/ΕΚ
2002/73/ΕΚ
92/85/ΕΟΚ
86/613/ΕΟΚ
76/207/ΕΟΚ

2001/116/ΕΚ
2001/106/ΕΚ
2001/105/ΕΚ
2001/96/ΕΚ
2001/92/ΕΚ
2001/53/ΕΚ
2001/26/EK
2001/25/EK
2001/11/EK
2001/7/EK
2001/6/ΕΚ
2001/2/EK
2000/79/EK
2000/62/ΕΚ
2000/61/EK
2000/59/EK
2000/30/EK
2000/18/EK

96/87/ΕΚ
96/86/EK
96/49/EK
96/39/ΕΚ
96/35/ΕΚ
95/50/ΕΚ
94/55/EK
93/15/ΕΟΚ
89/684/ΕΟΚ
87/112/ΕΟΚ

2000/9/EK
1999/97/EK
1999/95/EK
1999/63/ΕΚ
1999/48/ΕΚ
1999/47/ΕΚ
1999/36/ΕΚ
98/91/ΕΚ
98/85/ΕΚ
98/74/ΕΚ
98/55/ΕΚ
98/42/ΕΚ
98/41/ΕΚ
98/25/ΕΚ
98/18/ΕΚ
92/29/ΕΟΚ
62/2005/Συμβουλίου
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μηχάνημα
μόλυβδος

νικέλιο
ντίζελ
νυκτερινή εργασία
οδηγοί
οδικές μεταφορές

οδική ασφάλεια
όζον
οικιακά απόβλητα

οξείδιο

οργανικό χημικό
προϊόν
οργανισμός έρευνας

87/252/ΕΟΚ
98/37/ΕΚ
2001/22/ΕΚ
99/45/ΕΚ
99/30/ΕΚ
98/101/ΕΚ
98/98/ΕΚ
98/69/ΕΚ
98/24/ΕΚ
96/61/ΕΟΚ
94/55/ΕΟΚ
92/69/ΕΟΚ
77/537/ΕΟΚ
72/306/ΕΟΚ
98/69/ΕΚ
2003/88/ΕΚ
2003/59/ΕΚ
2003/59/ΕΚ
2003/28/ΕΚ
2003/26/ΕΚ
2002/15/ΕΚ
2002/7/ΕΚ
2001/26/EK
2001/7/EK
2000/61/EK
2000/30/EK .
2000/9/ΕΚ
1999/97/ΕΚ
1999/95/ΕΚ
1999/63/ΕΚ
1999/48/ΕΚ
1999/47/ΕΚ
199936/ΕΚ
98/91/ΕΚ
2002/15/ΕΚ
93/95/ΕΟΚ
89/684/ΕΟΚ
2002/3/ΕΚ
92/72/ΕΟΚ
89/429/ΕΟΚ
89/369/ΕΟΚ
86/278/ΕΟΚ
75/442/ΕΟΚ
2000/69/EK
1999/30/ΕΚ
92/112/ΕΟΚ
89/365/ΕΟΚ
2004/42/ΕΚ
1999/13/EK
94/63/ΕΚ
1999/12/EK
1999/11/EK
90/18/ΕΟΚ.
88/320/ΕΟΚ

96/44/ΕΟΚ
94/62/ΕΟΚ
94/55/ΕΟΚ
92/69/ΕΟΚ
91/689/ΕΟΚ
91/441/ΕΟΚ
89/530/ΕΟΚ
88/76/ΕΟΚ

86/508/ΕΟΚ
84/525/ΕΟΚ
82/884/ΕΟΚ
80/1189/ΕΟΚ
80/68/ΕΟΚ
77/312/ΕΟΚ
76/464/ΕΟΚ

98/85/ΕΚ
98/74/ΕΚ
98/55/ΕΚ
98/42/ΕΚ
98/41/ΕΚ
98/25/ΕΚ
98/18/ΕΚ
97/58/ΕΚ
97/34/ΕΚ
96/98/ΕΚ
96/87/ΕΚ
96/86/ΕΚ
96/53/ΕΚ
96/49/ΕΚ
96/39/ΕΚ
96/35/ΕΚ
95/64/ΕΚ

95/50/ΕΚ
95/21/ΕΚ
94/57/ΕΚ
94/55/ΕΚ
93/75/ΕΚ
92/29/ΕΟΚ
92/22/ΕΟΚ
89/684/ΕΟΚ
89/629/ΕΟΚ
89/461/ΕΟΚ
85/3/ΕΟΚ
84/647/ΕΟΚ
83/572/ΕΟΚ
82/130/ΕΟΚ
79/116/ΕΟΚ
62/2005/Συμβουλίου

88/609/ΕΟΚ
87/181/ΕΟΚ
86/355/ΕΟΚ
85/203/ΕΟΚ

83/29/ΕΟΚ
82/883/ΕΟΚ
78/176/ΕΟΚ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

οργάνωση της
εργασίας

οργάνωση των
μεταφορών
όχημα με κινητήρα

περιβάλλον
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87/18/ΕΟΚ
2000/79/EK.
2000/34/EK
1999/95/EK.
1999/63/ΕΚ
93/104/ΕΟΚ
2000/62/ΕΚ
2000/61/EK
82/50/ΕΟΚ
2004/3/ΕΚ
2003/76/ΕΚ
2003/37/ΕΚ
2003/26/ΕΚ
2003/27/ΕΚ
2002/88/ΕΚ
2002/80/ΕΚ
2002/51/ΕΚ
2001/116/ΕΚ
2001/100/ΕΚ
2001/92/ΕΚ
2001/63/ΕΚ.
2004/42/ΕΚ
2004/35/ΕΚ
2004/21/ΕΚ
2004/12/ΕΚ
2004/9/ΕΚ
2004/3/ΕΚ
2003/122/ΕΚ
2003/108/ΕΚ
2003/105/ΕΚ.
2003/87/ΕΚ
2003/76/ΕΚ .
2003/35/ΕΚ .
2003/34/ΕΚ
2003/29/ΕΚ
2003/28/ΕΚ
2003/26/ΕΚ
2003/11/ΕΚ
2003/4/ΕΚ
2003/3/ΕΚ
2003/2/ΕΚ
2002/96/ΕΚ
2002/95/ΕΚ
2002/88/ΕΚ
2002/84/ΕΚ
2002/80/ΕΚ
2002/75/ΕΚ
2002/62/ΕΚ
2002/61/ΕΚ
2001/53/ΕΚ
2002/49/ΕΚ
2002/45/ΕΚ
2002/30/ΕΚ
2002/3/ΕΚ

2001/27/EK
2001/11/EK
2001/1/EK
2000/25/EK
2000/8/EK
1999/102/EK
1999/101/EK
1999/100/EK
1999/96/EK
98/91/EK
98/69/ΕΚ.

97/68/ΕΚ
94/63/ΕΚ
92/22/ΕΟΚ
84/424/ΕΟΚ
84/372/ΕΟΚ
77/102/ΕΟΚ
74/290/ΕΟΚ
73/350/ΕΟΚ
72/306/ΕΟΚ
70/157/ΕΟΚ
70/220/ΕΟΚ

97/69/EK
97/68/EK
97/64/EK
97/58/EK
97/56/EK
97/34/EK
97/20/EK
97/16/EK
97/16/EK
97/11/EK
96/98/EK
96/86/EK
96/82/EK
96/69/EK
96/62/EK
96/61/EK
96/59/EK
96/56/EK
96/55/EK
96/54/EK.
96/46/EK
96/44/ΕΚ
96/39/EK
96/1/EK
95/27/EK
94/69/EK
94/67/EK
94/66/EK
94/63/EK
94/62/EK
94/60/EK
94/57/EK
94/55/EK.

88/347/EOK
88/302/EOK
88/181/ΕΟΚ.
88/180/EOK.
88/77/EOK
88/76/EOK
87/432/ΕΟΚ.
87/252/ΕΟΚ.
87/217/EOK.
87/216/EOK.
87/112/EOK.
87/101/EOK.
87/18/ΕΟΚ
86/662/EOK
86/431/ΕΟΚ
86/280/EOK
86/279/EOK
86/278/EOK
86/121/EOK
85/610/ΕΟΚ.
85/467/ΕΟΚ
85/408/EOK
85/407/EOK.
85/406/EOK
85/405/EOK
85/339/EOK
85/337/EOK
85/203/EOK
84/631/EOK
84/538/EOK
84/537/EOK
84/536/EOK
84/535/EOK.
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περιβαλλοντική
αδειοδότηση

περιβαλλοντική
πολιτική

2001/105/ΕΚ.
2001/100/ΕΚ
2001/91/ΕΚ
2001/90/ΕΚ
2001/81/ΕΚ
2001/80/ΕΚ
2001/63/ΕΚ
2001/60/ΕΚ.
2001/53/ΕΚ
2001/41/EK
2001/27/EK
2001/25/EK.
2001/7/EK
2001/1/EK.
2000/76/EK
2000/69/EK
2000/61/EK
2000/60/EK
2000/59/EK
2000/53/EK
2000/33/EK
2000/32/EK
2000/30/EK
2000/25/EK
2000/14/EK
1999/102/EK
1999/100/EK
1999/96/EK
1999/77/EK
1999/51/EK
1999/47/EK
1999/45/EK
1999/43/EK
1999/31/EK.
1999/30/EK
1999/13/EK
1999/12/EK
1999/11/EK
98/101/EK
98/98/EK
98/85/EK
98/77/EK
98/74/EK
98/73/EK
98/69/EK
98/69/EK
98/55/EK.
98/15/EK
2003/35/ΕΚ
2001/42/EK
97/11/EK
96/61/EK
85/337/EOK
2003/87/ΕΚ
2003/4/ΕΚ

94/48/EK
94/31/ΕΚ
94/27/EK
94/12/EK.
93/105/ΕΚ
93/101/EK
93/86/ΕΚ
93/75/ΕΚ
93/72/ΕΚ
93/67/EK.
93/21/ΕΟΚ
92/112/EK
92/97/EK
92/72/EK
92/37/ΕΟΚ
92/32/ΕΟΚ
91/692/EOK
91/689/EOK
91/659/EOK
91/632/ΕΟΚ
91/542/ΕΟΚ
91/441/EOK
91/339/EOK
91/338/EOK
91/326/ΕΟΚ
91/325/ΕΟΚ
91/271/EOK
91/173/EOK
91/157/EOK.
91/156/EOK
90/517/ΕΟΚ
90/415/EOK
90/313/EOK
90/18/EOK
89/689/EOK
89/684/EOK
89/678/EOK
89/677/EOK
89/629/ΕΟΚ.
89/514/EOK
89/458/EOK
89/429/EOK
89/427/EOK
89/369/EOK
88/610/EOK
88/609/EOK
88/490/ΕΟΚ
88/436/EOK

84/534/EOK
84/533/EOK.
84/491/EOK
84/449/ΕΟΚ
84/360/EOK.
83/478/EOK.
83/467/EOK
83/351/EOK
83/264/EOK
83/29/EOK
82/883/ΕΟΚ
82/882/EOK
82/828/EOK
82/806/EOK
82/501/EOK
82/232/ΕΟΚ
82/176/ΕΟΚ
81/1051/EOK
81/957/ΕΟΚ
81/857/ΕΟΚ
80/1189/ΕΟΚ
80/779/EOK
80/68/ΕΟΚ.
79/831/ΕΟΚ
79/370/ΕΟΚ
79/116/EOK.
79/113/EOK
78/665/EOK
78/319/ΕΟΚ
78/176/ΕΟΚ
77/537/ΕΟΚ
77/312/EOK
77/102/ΕΟΚ
76/907/ΕΟΚ
76/769/ΕΟΚ.
76/403/ΕΟΚ
75/439/ΕΟΚ
75/409/ΕΟΚ
74/290/ΕΟΚ
72/306/ΕΟΚ
73/146/ΕΟΚ
71/144/ΕΟΚ
70/220/ΕΟΚ
70/189/ΕΟΚ.
69/81/ΕΟΚ
67/548/ΕΟΚ
66/45/Euratom

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

περιβαλλοντικό
πρότυπο

περιορισμός
εμπορίας

πληροφόρηση των
εργαζομένων

πλοίο

ποιότητα του
περιβάλλοντος
ποιοτικό πρότυπο

πολιτική
απασχόλησης
πολιτική για την
υγεία

209
1999/51/ΕΚ
2001/81/ΕΚ
91/441/ΕΟΚ
90/415/ΕΟΚ
88/347/ΕΟΚ
88/181/ΕΟΚ
88/180/ΕΟΚ
88/77/ΕΟΚ
87/252/ΕΟΚ
87/217/ΕΟΚ.
87/101/ΕΟΚ
2004/21/ΕΚ
2003/53/ΕΚ
2003/36/ΕΚ
2003/34/ΕΚ
2003/11/ΕΚ
2002/61/ΕΚ
2002/45/ΕΚ
2001/41/EK
1999/51/ΕΚ
1999/43/ΕΚ
2002/14/ΕΚ
98/50/ΕΚ.
96/71/ΕΚ
93/103/ΕΚ
91/533/ΕΟΚ
91/383/ΕΟΚ
2003/75/ΕΚ
2001/105/ΕΚ
2001/96/ΕΚ
2000/59/EK
92/29/ΕΟΚ
98/41/ΕΚ
98/25/ΕΚ
97/58/ΕΚ
94/57/ΕΚ
92/29/ΕΟΚ.
96/69/ΕΚ
94/12/ΕΚ
82/176/ΕΟΚ
76/464/ΕΟΚ
90/415/ΕΟΚ
89/427/ΕΟΚ
88/347/ΕΟΚ
84/360/ΕΟΚ
84/156/ΕΟΚ
2000/78/EK.
2000/43/EK.
1999/51/ΕΚ
94/33/ΕΚ
91/383/ΕΟΚ
91/322/ΕΟΚ
89/678/ΕΟΚ.
89/677/ΕΟΚ

86/662/ΕΟΚ
86/280/ΕΟΚ
86/278/ΕΟΚ
85/408/ΕΟΚ
85/407/ΕΟΚ
85/406/ΕΟΚ
85/405/ΕΟΚ
85/203/ΕΟΚ
84/538/ΕΟΚ
84/537/ΕΟΚ
97/64/ΕΚ
97/16/ΕΚ
94/48ΕΚ
90/335/ΕΟΚ
89/678/ΕΟΚ
89/365/ΕΟΚ
89/667/ΕΟΚ
87/477/ΕΟΚ
87/181/ΕΟΚ
86/355/ΕΟΚ

84/536/ΕΟΚ
84/535/ΕΟΚ
84/533/ΕΟΚ
84/491/ΕΟΚ
82/176/ΕΟΚ
81/1051/ΕΟΚ
81/857/ΕΟΚ
76/464/ΕΟΚ
75/439/ΕΟΚ
86/214/ΕΟΚ
85/298/ΕΟΚ
83/478/ΕΟΚ
83/264/ΕΟΚ
83/131/ΕΟΚ.
82/828/ΕΟΚ
82/806/ΕΟΚ
79/831/ΕΟΚ
79/663/ΕΟΚ
79/117/ΕΟΚ
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πρόληψη της
ρύπανσης

πρόληψη των
ατυχημάτων

πρόληψη των
κινδύνων

προστασία από τη
ραδιενέργεια

προστασία από τους
θορύβους

προστασία
μητρότητας και

88/610/ΕΟΚ
87/216/ΕΟΚ
83/467/ΕΟΚ
77/312/ΕΟΚ
66/45/Euratom.
2004/35/ΕΚ
2002/84/ΕΚ
2002/75/ΕΚ
2001/106/ΕΚ
2001/100/ΕΚ
2001/53/ΕΚ
1999/97/EK
98/85/ΕΚ
98/55/ΕΚ
2002/44/ΕΚ
2001/45/EK
98/24/ΕΚ
90/394/ΕΟΚ
90/270/ΕΟΚ
90/269/ΕΟΚ
89/654/ΕΟΚ
89/391/ΕΟΚ
82/501/ΕΟΚ
80/1107/ΕΟΚ
2003/122/ΕΚ
2003/105/ΕΚ.
2002/44/ΕΚ
1999/92/ΕΚ
98/24/ΕΚ
96/82/ΕΚ
90/35/ΕΟΚ
89/618/Ευρατόμ
87/18/ΕΟΚ
2003/122/ΕΚ
96/29/Ευρατόμ
90/641/Ευρατόμ.
84/467/Ευρατόμ
84/466/Ευρατόμ
80/836/Ευρατόμ
79/640/ΕΟΚ.
79/343/Ευρατόμ
66/45/Euratom
62/1633 ΕΚΑΕ
Οδηγία 59/221
2003/10/ΕΚ
2002/49/ΕΚ
2002/30/ΕΚ
2000/14/EK
95/27/ΕΚ
89/629/ΕΟΚ
86/594/ΕΟΚ
86/188/ΕΟΚ
92/85/ΕΟΚ.
86/613/ΕΟΚ.

98/42/ΕΚ
98/25/ΕΚ
97/34/ΕΚ
96/98/ΕΚ
96/39/ΕΚ
95/21/ΕΚ
94/67/ΕΚ
94/66/ΕΚ
94/63/ΕΚ

94/57/ΕΚ
93/75/ΕΟΚ
89/429/ΕΟΚ
89/369/ΕΟΚ
87/217/ΕΟΚ
85/337/ΕΟΚ.
84/360/ΕΟΚ.
75/442/ΕΟΚ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε
παιδιών
προστασία της
υγείας

προστασία της
υγείας & της
ασφάλειας

προστασία του
περιβάλλοντος

προστατευτικός
εξοπλισμός
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2004/42/ΕΚ
2001/63/ΕΚ
2001/45/EK
2001/7/EK
2000/69/ΕΚ
2000/61/EK
2000/54/ΕΚ
2000/14/EK
1999/92/ΕΚ
1999/47/ΕΚ
1999/13/ΕΚ
2004/57/ΕΚ.
2004/21/ΕΚ
2003/53/ΕΚ
2003/36/ΕΚ
2003/34/ΕΚ
2003/11/ΕΚ
2003/03/ΕΚ
2003/02/ΕΚ
2002/62/ΕΚ
2002/61/ΕΚ
2002/45/ΕΚ
2001/91/ΕΚ
2001/91/ΕΚ
2001/60/ΕΚ
2001/41/ΕΚ
2004/12/ΕΚ
2003/35/ΕΚ
2003/11/ΕΚ
2002/80/ΕΚ
2002/62/ΕΚ
2002/51/ΕΚ
2002/45/ΕΚ
2002/30/ΕΚ
2002/3/ΕΚ
2001/100/ΕΚ
2001/81/ΕΚ
2001/80/ΕΚ
2000/76/EK
2000/69/EK
2000/60/EK
2000/53/ΕΚ
1999/77/EK
96/58/ΕΚ
95/63/ΕΚ
90/641/Ευρατόμ
90/394/ΕΟΚ
90/270/ΕΟΚ
89/686/ΕΟΚ
89/656/ΕΟΚ
86/296/ΕΟΚ
86/295/ΕΟΚ
82/605/ΕΟΚ

97/68/ΕΚ
97/65/ΕΚ
97/59/ΕΚ
97/43/ΕΟΚ
97/42/ΕΚ
96/86/ΕΚ
95/63/ΕΚ
95/30/ΕΚ
94/55/ΕΚ
90/679/ΕΟΚ

90/394/ΕΟΚ
90/270/ΕΟΚ
90/269/ΕΟΚ
89/684/ΕΟΚ
89/656/ΕΟΚ
89/655/ΕΟΚ
89/654/ΕΟΚ
89/618/ΕΟΚ
84/466/ΕΟΚ
77/312/ΕΟΚ

99/77/ΕΚ
99/51/ΕΚ
99/45/ΕΚ
99/43/ΕΚ
97/64/ΕΚ
97/56/ΕΚ
97/16/ΕΚ
97/10/ΕΚ
96/65/ΕΚ
96/55/ΕΚ
94/60/ΕΚ
94/48/ΕΚ
94/27/ΕΚ
93/68/ΕΟΚ
93/15/ΕΟΚ
1999/31/ΕΚ
97/11/ΕΚ
96/62/ΕΚ
95/27/ΕΚ
94/67/ΕΚ
94/62/ΕΚ
93/112/ΕΚ
93/105/ΕΚ
91/692/ΕΟΚ
91/689/ΕΟΚ
91/156/ΕΟΚ
90/313/ΕΟΚ
89/678/ΕΟΚ
89/677/ΕΟΚ
89/458/ΕΟΚ
89/365/ΕΟΚ

91/659/ΕΟΚ.
91/339/ΕΟΚ
91/338/ΕΟΚ
91/173/ΕΟΚ
89/678/ΕΟΚ
89/677/ΕΟΚ
85/610/ΕΟΚ
85/467/ΕΟΚ
83/478/ΕΟΚ
83/264/ΕΟΚ
82/828/ΕΟΚ
82/806/ΕΟΚ
79/663/ΕΟΚ
76/769/ΕΟΚ
88/609/ΕΟΚ
87/216/ΕΟΚ
87/101/ΕΟΚ
86/278/ΕΟΚ
83/478/ΕΟΚ
83/264/ΕΟΚ
82/828/ΕΟΚ
82/806/ΕΟΚ
81/857/ΕΟΚ
80/779/ΕΟΚ
80/68/ΕΟΚ
78/319/ΕΟΚ
78/176/ΕΟΚ
76/769/ΕΟΚ
76/403/ΕΟΚ
75/442/ΕΟΚ
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προσωπικό
πληρώματος
πρότυπο ασφάλειας

πυρηνικά
πυρηνική ασφάλεια
& ραδιενεργά
κατάλοιπα

πυρηνική ασφάλεια
πυρηνικό ατύχημα
ραδιενεργά
κατάλοιπα
ραδιενέργεια
ραδιενεργό υλικό
ραδιενεργός
ρύπανση
ρύπανση από
μέταλλα
ρύπανση από τα
αυτοκίνητα

2003/103/ΕΚ.
2001/25/EK.
98/41/ΕΚ.
93/103/ΕΚ.
2004/57/ΕΚ
2003/105/ΕΚ,
2003/79/ΕΚ
2003/75/ΕΚ
2003/29/ΕΚ
2003/28/ΕΚ.
2003/24/ΕΚ
2002/75/ΕΚ
2002/62/ΕΚ
2001/53/ΕΚ
2001/6/ΕΚ
2001/2/EK.
2002/50/ΕΚ
2002/25/EK.
2001/91/ΕΚ
2001/45/EK.
2001/7/EK
2001/6/ΕΚ
2001/2/ΕΚ.
92/3/Ευρατόμ.
89/618/Ευτατόμ .
2003/122/ΕΚ
96/29/ΕΚ
92/3/ΕΟΚ.
89/618/ΕΟΚ
84/467/ΕΟΚ
79/343/ΕΟΚ
76/579/ΕΟΚ.
66/45/Euratom
Οδηγία 59/221.
2003/122/ΕΚ
92/3/Ευρατόμ
89/618/Ευρατόμ.
2003/122/ΕΚ.
92/3/Ευρατόμ.

2000/39/EK
1999/92/ΕΚ
1999/48/ΕΚ.
1999/47/ΕΚ
1999/38/ΕΚ
1999/36/ΕΚ
1999/12/ΕΚ
98/85/ΕΚ
98/37/ΕΚ
98/18/ΕΚ
97/53/ΕΚ
97/42/ΕΚ .
97/23/ΕΚ
96/98/ΕΚ.
96/82/ΕΚ
96/65/ΕΚ
96/58/ΕΚ
95/63/ΕΚ
95/50/ΕΚ.

2003/122/ΕΚ.
2003/122/ΕΚ.
62/1633 ΕΚΑΕ Συμβούλιο.
Οδηγία 59/221.
91/338/ΕΟΚ.
83/513/ΕΟΚ.
82/884/ΕΟΚ.
98/77/ΕΚ.
2004/3/ΕΚ
97/20/ΕΚ
2003/76/ΕΚ
96/44/ΕΚ
2002/80/ΕΚ
96/1/ΕΚ
2001/27/EK
93/59/ΕΟΚ
1999/102/EK
92/97/ΕΟΚ
1999/101/EK
91/542/ΕΟΚ
1999/100/EK.

94/26/ΕΚ
93/95/ΕΟΚ
93/15/ΕΟΚ
92/91/ΕΟΚ
92/58/ΕΟΚ
92/57/ΕΟΚ
90/396/ΕΟΚ
90/35/ΕΟΚ
89/686/ΕΟΚ.
89/392/ΕΟΚ
88/610/ΕΟΚ
86/295/ΕΟΚ
82/296/ΕΟΚ
82/130/ΕΟΚ
79/640/ΕΟΚ
79/343/ΕΟΚ
73/23/ΕΟΚ
66/45/Euratom
62/1633 ΕΚΑΕ

88/436/ΕΟΚ
88/351/ΕΟΚ
78/665/ΕΟΚ.
77/537/ΕΟΚ.
77/102/ΕΟΚ
74/290/ΕΟΚ
72/306/ΕΟΚ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

ρύπανση από τα
πλοία

ρύπανση των
υδάτων

ρύπος
σήμα ποιότητας

σήμανση
σήμανση πιστότητας
ΕΚ

σιδηροδρομικές
μεταφορές

στερεά & επικίνδυνα
απόβλητα

συγκοινωνιακές
διατάξεις
συγκολλητικό
σύμβαση εργασίας
συμμετοχή των
εργαζομένων
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1999/96/EK.
2002/84/ΕΚ
2002/59/ΕΚ
2000/59/EK
98/74/ΕΚ
98/55/ΕΚ.
97/34/ΕΚ
96/39/ΕΚ
93/75/ΕΟΚ.
86/280/ΕΟΚ.
84/491/ΕΟΚ.
84/156/ΕΟΚ.
83/513/ΕΟΚ.
80/68/ΕΟΚ.
76/464/ΕΟΚ.
2002/88/ΕΚ.
89/427/ΕΟΚ.
2001/116/ΕΚ
98/85/ΕΚ
97/53/ΕΚ.
94/26/ΕΚ.
92/58/ΕΟΚ.
73/361/ΕΟΚ.
2001/116/ΕΚ.
2001/2/EK.
1999/36/ΕΚ.
93/68/ΕΟΚ.
90/488/ΕΟΚ.
2003/29/ΕΚ.
2001/6/ΕΚ.
2000/62/ΕΚ.
2000/18/ΕΚ.
1999/48/ΕΚ.
96/87/ΕΟΚ.
96/49/ΕΟΚ.
96/35/ΕΟΚ.
2000/76/ΕΚ
2000/53/ΕΚ
99/31/ΕΚ
98/101/ΕΚ
96/59/ΕΚ
94/67/ΕΟΚ
94/66/ΕΟΚ
93/86/ΕΟΚ
91/689/Ε.Κ
91/157/ΕΟΚ
2003/27/ΕΚ.
2000/30/EK.
83/265/ΕΟΚ.
81/916/ΕΟΚ.
77/728//ΕΟΚ.
91/533/ΕΟΚ.
2002/44/ΕΚ.
2001/86/ΕΚ.

89/458/ΕΟΚ

70/220/ΕΟΚ

94/12/ΕΚ.
93/68/ΕΟΚ
93/44/ΕΟΚ
90/488/ΕΟΚ

90/487/ΕΟΚ
87/404/ΕΟΚ
79/196/ΕΟΚ.

90/487/ΕΟΚ.
90/396/ΕΟΚ.
89/686/ΕΟΚ.
89/392/ΕΟΚ.
89/336/ΕΟΚ.

86/663/ΕΟΚ.
86/296/ΕΟΚ.
86/295/ΕΟΚ.
76/767/ΕΟΚ.

91/156/ΕΟΚ
89/429/ΕΟΚ
89/369/ΕΟΚ
87/217/ΕΟΚ
87/101/ΕΟΚ
78/319/ΕΟΚ
76/403/ΕΟΚ
75/442/ΕΟΚ
75/439/ΕΟΚ
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συμφωνία ADR
συμφωνία-πλαίσιο
συνδικάτο
συνθήκες εργασίας

συσκευασία

συσκευή αερίου
συσκευή
ακτινοβολιών
συσκευή μέτρησης

συστήματα
ασφαλείας

ταξινόμηση

89/655/ΕΟΚ.
89/654/ΕΟΚ.
89/391/ΕΟΚ.
2001/7/EK.
1999/70/ΕΚ.
2000/79/EK.
2000/34/EK
1999/63/ΕΚ
2003/10/ΕΚ
2002/73/ΕΚ
2002/44/ΕΚ
2001/106/ΕΚ
1999/97/ΕΚ.
2004/12/ΕΚ
2003/82/ΕΚ
2001/90/ΕΚ
2001/60/ΕΚ
2001/59/ΕΚ
2001/58/ΕΚ
2000/33/ΕΚ
2000/32/ΕΚ
1999/45/ΕΚ.
98/98/ΕΚ.
98/73/ΕΚ.
97/69/ΕΚ.
97/64/ΕΚ.
96/65/ΕΚ.
96/56/ΕΚ.
96/54/ΕΚ.
94/69/ΕΚ.
94/62/ΕΚ.
93/101/ΕΟΚ.
93/72/ΕΟΚ.
93/21/ΕΟΚ.
90/396/ΕΟΚ.
79/640/ΕΟΚ.
85/406/ΕΟΚ.
85/405/ΕΟΚ.
81/1051/ΕΟΚ.
77/537/ΕΟΚ.
2001/92/ΕΚ.
2001/11/EK.
98/85/ΕΚ.
93/95/ΕΟΚ.
92/22/ΕΟΚ.
88/648/ΕΟΚ.
88/642/ΕΟΚ.
79/640/ΕΟΚ.
79/490/ΕΟΚ.
77/576/ΕΟΚ.
2001/60/ΕΚ.
2001/59/ΕΚ.
2001/58/ΕΚ.

98/42/ΕΚ
98/25/ΕΚ.
96/71/ΕΚ
95/63/ΕΚ
95/21/ΕΟΚ
93/18/ΕΟΚ
92/69/ΕΟΚ
92/37/ΕΟΚ
92/32/ΕΟΚ
91/632/ΕΟΚ
91/410/ΕΟΚ
91/326/ΕΟΚ
91/325/ΕΟΚ
90/517/ΕΟΚ.
90/492/ΕΟΚ.
90/35/ΕΟΚ.
89/451/ΕΟΚ.
89/178/ΕΟΚ.
88/490/ΕΟΚ.
88/379/ΕΟΚ
88/302/ΕΟΚ.
87/432/ΕΟΚ.
86/431/ΕΟΚ.
85/339/ΕΟΚ.
84/449/ΕΟΚ.
83/467/ΕΟΚ.

92/104/ΕΟΚ
91/533/ΕΟΚ
89/461/ΕΟΚ
76/207/ΕΟΚ

92/37/ΕΟΚ.
92/32/ΕΟΚ.
91/632/ΕΟΚ.

83/467/ΕΟΚ.
83/265/ΕΟΚ.
82/232/ΕΟΚ.

83/265/ΕΟΚ
82/473/ΕΟΚ
82/232/ΕΟΚ
81/957/ΕΟΚ
81/916/ΕΟΚ
81/187/ΕΟΚ.
80/1271/ΕΟΚ.
80/1189/ΕΟΚ.
80/781/ΕΟΚ.
79/831/ΕΟΚ.
79/370/ΕΟΚ.
78/631/ΕΟΚ.
77/728/ΕΟΚ.
76/907/ΕΟΚ.
75/409/ΕΟΚ.
73/173/ΕΟΚ.
73/146/ΕΟΚ.
71/144/ΕΟΚ.
70/189/ΕΟΚ.
67/548/ΕΟΚ.
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τεχνικά εμπόδια
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2000/33/ΕΚ.
2000/32/ΕΚ.
1999/45/ΕΚ.
98/98/ΕΚ.
98/73/ΕΚ.
97/69/ΕΚ.
96/56/ΕΚ.
96/54/ΕΚ.
94/69/ΕΚ.
93/101/ΕΟΚ.
93/90/ΕΟΚ.
93/72/ΕΟΚ.
93/21/ΕΟΚ.
93/18/ΕΟΚ.
92/69/ΕΟΚ
2004/12/ΕΚ
2004/3/ΕΚ
2003/76/ΕΚ.
2003/37/ΕΚ.
2003/26/ΕΚ.
2002/80/ΕΚ
2002/75/ΕΚ
2002/62/ΕΚ
2002/61/ΕΚ
2001/53/ΕΚ
2002/51/ΕΚ
2002/45/ΕΚ
2002/7/ΕΚ
2001/116/ΕΚ
2001/100/ΕΚ
2001/92/ΕΚ
2001/91/ΕΚ
2001/90/ΕΚ
2001/63/ΕΚ
2001/60/ΕΚ
2001/59/ΕΚ
2001/58/ΕΚ
2001/53/ΕΚ
2001/41/ΕΚ
2001/27/ΕΚ
2001/1/ΕΚ
2000/53/ΕΚ
2000/33/ΕΚ
2000/32/ΕΚ
2000/25/ΕΚ
2000/21/ΕΚ.
2000/14/ΕΚ
2000/8/ΕΚ
1999/102/ΕΚ
1999/101/ΕΚ
1999/100/ΕΚ
1999/96/ΕΚ
1999/77/ΕΚ
1999/51/ΕΚ
1999/45/ΕΚ

91/410/ΕΟΚ.
91/326/ΕΟΚ.
91/325/ΕΟΚ.
90/517/ΕΟΚ.
90/492/ΕΟΚ.
89/178/ΕΟΚ.
88/490/ΕΟΚ.
88/379/ΕΟΚ.
88/302/ΕΟΚ.
87/432/ΕΟΚ.
86/431/ΕΟΚ.
85/610/ΕΟΚ.
84/449/ΕΟΚ.
84/291/ΕΟΚ.

81/957/ΕΟΚ.
81/187/ΕΟΚ.
79/831/ΕΟΚ.
79/370/ΕΟΚ.
78/631/ΕΟΚ.
77/728/ΕΟΚ.
76/907/ΕΟΚ.
75/409/ΕΟΚ.
73/173/ΕΟΚ.
73/146/ΕΟΚ.
71/144/ΕΟΚ.
70/189/ΕΟΚ.
68/89/ΕΟΚ.
67/548/ΕΟΚ.

94/60/ΕΚ
94/48/ΕΚ
94/44/ΕΚ
94/27/ΕΚ.
94/26/ΕΚ
94/12/ΕΚ
94/9/ΕΚ
94/1/ΕΚ
93/112/ΕΟΚ
93/105/ΕΟΚ
93/101/ΕΟΚ
93/95/ΕΟΚ
93/90/ΕΟΚ
93/86/ΕΟΚ
93/72/ΕΟΚ
93/68/ΕΟΚ
93/67/ΕΟΚ
93/59/ΕΟΚ
93/44/ΕΟΚ
93/21/ΕΟΚ
93/15/ΕΟΚ
93/18/ΕΟΚ
92/97/ΕΟΚ
92/69/ΕΟΚ
92/42/ΕΟΚ
92/37/ΕΟΚ
92/32/ΕΟΚ
92/31/ΕΟΚ
92/22/ΕΟΚ
91/692/ΕΟΚ
91/659/ΕΟΚ
91/632/ΕΟΚ
91/542/ΕΟΚ
91/441/ΕΟΚ
91/368/ΕΟΚ
91/339/ΕΟΚ
91/338/ΕΟΚ
91/326/ΕΟΚ
91/325/ΕΟΚ
91/269/ΕΟΚ

86/295/ΕΟΚ
85/610/ΕΟΚ
85/467/ΕΟΚ
85/406/ΕΟΚ
85/405/ΕΟΚ
85/3/ΕΟΚ
84/538/ΕΟΚ
84/537/ΕΟΚ
84/536/ΕΟΚ
84/535/ΕΟΚ
84/534/ΕΟΚ
84/533/ΕΟΚ
84/532/ΕΟΚ
84/527/ΕΟΚ.
84/526/ΕΟΚ.
84/525/ΕΟΚ
84/491/ΕΟΚ
84/449/ΕΟΚ
84/424/ΕΟΚ
84/372/ΕΟΚ
84/291/ΕΟΚ
84/156/ΕΟΚ
84/47/ΕΟΚ
83/572/ΕΟΚ
83/478/ΕΟΚ
83/467/ΕΟΚ
83/351/ΕΟΚ
83/265/ΕΟΚ
83/264/ΕΟΚ
82/883/ΕΟΚ
82/828/ΕΟΚ
82/806/ΕΟΚ
82/473/ΕΟΚ
82/232/ΕΟΚ
82/130/ΕΟΚ
81/957/ΕΟΚ
81/916/ΕΟΚ
81/334/ΕΟΚ
81/187/ΕΟΚ
80/1271/ΕΟΚ
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τεχνικό πρότυπο

τεχνικός έλεγχος

τεχνικός κανονισμός

τεχνολογία
τεχνολογική αλλαγή

1999/43/ΕΚ
1999/11/ΕΚ
98/101/ΕΚ
98/98/ΕΚ
98/91/ΕΚ
98/85/ΕΚ
98/77/ΕΚ
98/73/ΕΚ
98/69/ΕΚ
98/65/ΕΚ
98/37/ΕΚ
97/69/ΕΚ
97/68/ΕΚ
97/64/ΕΚ
97/56/ΕΚ
97/53/ΕΚ
97/23/ΕΚ
97/16/ΕΚ
97/10/ΕΚ
96/69/ΕΚ
96/65/ΕΚ
96/58/ΕΚ
96/56/ΕΚ
96/55/ΕΚ
96/54/ΕΚ
96/53/ΕΚ
96/44/ΕΚ
96/20/ΕΚ
96/1/ΕΚ
95/27/ΕΚ
95/16/ΕΚ
94/69/ΕΚ
94/62/ΕΚ
91/155/ΕΟΚ
2004/3/ΕΚ
2002/80/ΕΚ
2002/51/ΕΚ
2001/116/ΕΚ
2001/100/ΕΚ
2001/99/ΕΚ
2003/27/ΕΚ
2003/26/ΕΚ
2002/50/ΕΚ
2001/105/ΕΚ
2002/25/EK
2001/63/ΕΚ
2000/25/ΕΚ
97/68/ΕΚ
93/68/ΕΟΚ
91/692/ΕΟΚ
2003/29/ΕΚ
2003/28/ΕΚ
2003/27/ΕΚ
2003/26/ΕΚ

91/173/ΕΟΚ
90/517/ΕΟΚ
90/492/ΕΟΚ
90/396/ΕΟΚ
90/35/ΕΟΚ
89/686/ΕΟΚ
89/678/ΕΟΚ
89/677/ΕΟΚ
89/514/ΕΟΚ
89/461/ΕΟΚ
89/458/ΕΟΚ
89/451/ΕΟΚ
89/392/ΕΟΚ
89/336/ΕΟΚ
89/178/ΕΟΚ
88/490/ΕΟΚ
88/436/ΕΟΚ
88/379/ΕΟΚ
88/302/ΕΟΚ
88/181/ΕΟΚ
88/180/ΕΟΚ
88/77/ΕΟΚ
88/76/ΕΟΚ
88/35/ΕΟΚ
87/432/ΕΟΚ
87/252/ΕΟΚ
87/18/ΕΟΚ
86/663/ΕΟΚ
86/662/ΕΟΚ
86/594/ΕΟΚ
86/508/ΕΟΚ
86/431/ΕΟΚ
86/296/ΕΟΚ

80/1189/ΕΟΚ
80/781/ΕΟΚ
79/831/ΕΟΚ
79/663/ΕΟΚ
79/490/ΕΟΚ
79/370/ΕΟΚ
79/196/ΕΟΚ
78/665/ΕΟΚ
78/631/ΕΟΚ
77/728//ΕΟΚ
77/537/ΕΟΚ
77/212/ΕΟΚ
76/907/ΕΟΚ
76/769/ΕΟΚ
76/767/ΕΟΚ
76/434/ΕΟΚ
76/403/ΕΟΚ
76/117/ΕΟΚ
75/409/ΕΟΚ
75/324/ΕΟΚ
74/290/ΕΟΚ
73/361/ΕΟΚ
73/350/ΕΟΚ
73/173/ΕΟΚ
73/146/ΕΟΚ
73/23/ΕΟΚ
71/144/ΕΟΚ
70/220/ΕΟΚ
70/189/ΕΟΚ
70/157/ΕΟΚ
69/81/ΕΟΚ
67/548/ΕΟΚ
66/45/ Ευρατόμ

1999/100/ΕΚ
98/69/ΕΚ
98/65/ΕΚ
96/69/ΕΚ
96/44/ΕΚ
94/12/ΕΚ
2001/11/ΕΚ
2001/7/ΕΚ
2001/2/ΕΚ
2000/30/EK
97/23/ΕΚ
93/68/ΕΟΚ
92/31/ΕΟΚ
91/441/ΕΟΚ

93/105/ΕΟΚ
86/508/ΕΟΚ
84/466/Ευρατόμ
76/767/ΕΟΚ
73/146/ΕΟΚ
73/23/ΕΟΚ
1999/36/ΕΚ
97/58/ΕΚ
94/57/ΕΚ

98/101/ΕΚ
98/77/ΕΚ
97/53/ΕΚ
97/20/ΕΚ

89/451/ΕΟΚ
90/335/ΕΟΚ
89/365/ΕΟΚ
87/477/ΕΟΚ

88/379/ΕΟΚ
84/527/ΕΟΚ
84/526/ΕΟΚ
84/525/ΕΟΚ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

τοξική ουσία

τοξικολογία
τόπος εργασίας
τυποποίηση
προϊόντων προς
διάθεση
ύαλος
υγεία κατά την
εργασία

υγειονομική
νομοθεσία
υγειονομική
προστασία

υγειονομικός έλεγχος
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2002/80/ΕΚ
2001/92/ΕΚ
1999/102/ΕΚ
1999/101/ΕΚ
1999/100/ΕΚ
1999/48/ΕΚ
1999/12/ΕΚ
1999/11/ΕΚ
2003/36/ΕΚ
2003/34/ΕΚ
2001/41/ΕΚ
1999/43/ΕΚ
96/12/ΕΚ
91/339/ΕΚ
91/188/ΕΟΚ
91/173/ΕΟΚ
90/335/ΕΟΚ
90/35/ΕΟΚ
89/365/ΕΟΚ
87/477/ΕΟΚ
2000/33/EK
94/79/ΕΚ
92/91/ΕΟΚ
89/654/ΕΟΚ
93/67/ΕΟΚ
93/15/ΕΟΚ
75/324/ΕΟΚ
2001/92/ΕΚ
92/22/ΕΟΚ
2003/10/ΕΚ
2002/44/ΕΚ
2001/45/EK
2000/61/EK
2000/54/ΕΚ
2000/39/EK
1999/92/ΕΚ
1999/38/ΕΚ
98/24/ΕΚ
97/65/ΕΚ
97/59/ΕΚ
97/43/Ευρατόμ
97/43/Ευρατόμ
96/29/Ευρατόμ
2003/122/ΕΚ
97/43/Ευρατόμ
96/29/Ευρατόμ
92/3/Ευρατόμ
90/641/Ευρατόμ
2004/10/ΕΚ
2004/9/ΕΚ
2002/44/ΕΚ
88/320/ΕΟΚ
87/18/ΕΟΚ
78/610/ΕΟΚ

96/44/ΕΚ
94/26/ΕΚ
94/1/ΕΚ
90/335/ΕΟΚ
90/18/ΕΟΚ
89/678/ΕΟΚ
89/677/ΕΟΚ

87/181/ΕΟΚ
86/355/ΕΟΚ
84/532/ΕΟΚ
82/473/ΕΟΚ
79/370/ΕΟΚ
79/343/ΕΟΚ
74/290/ΕΟΚ

87/216/ΕΟΚ
87/181/ΕΟΚ
86/214/ΕΟΚ
85/298/ΕΟΚ
84/491/ΕΟΚ
83/131/ΕΟΚ
82/501/ΕΟΚ
82/473/ΕΟΚ
80/1271/ΕΟΚ
80/1189/ΕΟΚ
80/68/ΕΟΚ
79/117/ΕΟΚ

78/610/ΕΟΚ
78/319/ΕΟΚ
77/312/ΕΟΚ
74/557/ΕΟΚ
74/556/ΕΟΚ
73/173/ΕΟΚ
78/319/ΕΟΚ
77/312/ΕΟΚ
74/557/ΕΟΚ
74/556/ΕΟΚ
73/173/ΕΟΚ

97/42/ΕΚ
96/94/ΕΚ
96/29/Ευρατόμ
95/63/ΕΚ
93/103/ΕΚ
92/104/ΕΟΚ
92/29/ΕΟΚ
91/382/ΕΟΚ
90/679/ΕΟΚ
90/641/Ευρατόμ
90/394/ΕΟΚ
90/270/ΕΟΚ

90/269/ΕΟΚ
89/656/ΕΟΚ
89/655/ΕΟΚ
89/654/ΕΟΚ
89/391/ΕΟΚ
88/648/ΕΟΚ
88/642/ΕΟΚ
88/364/ΕΟΚ
86/188/ΕΟΚ
82/605/ΕΟΚ
76/579/Ευρατόμ

84/467/Ευρατόμ
84/466/Ευρατόμ
80/836/Ευρατόμ
79/343/Ευρατόμ

76/579/Ευρατόμ
66/45/ Ευρατόμ
62/1633 ΕΚΑΕ
Οδηγία 59/221
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υγρά απόβλητα

υδάτινο περιβάλλον
υδράργυρος
υδρογονάνθρακες
φυτοϋγειονομικά
προϊόντα

φυτοϋγειονομικός
έλεγχος

φυτοφάρμακο

77/312/ΕΟΚ
76/579/Ευρατόμ
91/271/ΕΚ
90/415/ΕΚ
90/154/ΕΟΚ
88/347/ΕΟΚ
86/280/ΕΟΚ
84/491/ΕΟΚ
84/156/ΕΟΚ
83/513/ΕΟΚ
80/68/ΕΟΚ
78/176/ΕΟΚ
76/464/ΕΟΚ
2002/45/ΕΚ
82/176/ΕΟΚ
76/464/ΕΟΚ
84/156/ΕΟΚ
82/176/ΕΟΚ
2000/69/EK
82/806/ΕΟΚ
2004/60/ΕΚ
2004/58/ΕΚ
2004/30/ΕΚ
2004/20/ΕΚ
2003/119/ΕΚ
2003/112/ΕΚ
2003/84/ΕΚ
2003/82/ΕΚ
2003/81/ΕΚ
2003/79/ΕΚ
2003/70/ΕΚ
2003/68/ΕΚ
2003/39/ΕΚ
2003/31/ΕΚ
2003/23/ΕΚ
2003/5/ΕΚ
2002/81/ΕΚ
2002/64/ΕΚ
2002/48/ΕΚ
2002/37/ΕΚ
2002/18/ΕΚ
1999/1/ΕΚ
97/73/ΕΚ
97/57/ΕΚ
96/12/ΕΚ
95/36/ΕΚ
95/36/ΕΚ
94/79/ΕΚ
94/43/ΕΚ
2003/79/ΕΚ
2003/68/ΕΚ
87/181/ΕΟΚ
86/214/ΕΟΚ
85/298/ΕΟΚ

2001/103/ΕΚ
2001/99/ΕΚ
2001/87/ΕΚ
2001/49/ΕΚ
2001/47/ΕΚ
2001/36/ΕΚ
2001/28/ΕΚ
2001/21/ΕΚ
2000/80/ΕΚ
2000/68/ΕΚ
2000/67/ΕΚ
2000/66/ΕΚ
2000/50/ΕΚ
2000/49/ΕΚ
2000/10/ΕΚ
1999/80/ΕΚ
1999/73/ΕΚ
1999/1/ΕΚ
98/47/ΕΚ
97/73/ΕΚ
97/57/ΕΚ

96/68/ΕΚ
96/46/ΕΚ
96/12/ΕΚ
95/36/ΕΚ
95/35/ΕΚ
94/79/ΕΚ
94/43/ΕΚ
94/37/ΕΚ
93/71/ΕΟΚ
91/414/ΕΟΚ
91/188/ΕΟΚ
90/335/ΕΟΚ
89/365/ΕΟΚ
87/477/ΕΟΚ
87/181/ΕΟΚ
86/355/ΕΟΚ
86/214/ΕΟΚ
85/298/ΕΟΚ
83/131/ΕΟΚ
79/117/ΕΟΚ

ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε

χερσαία μεταφορά
χημικές ουσίες &
βιομηχανικοί
κίνδυνοι

χημική βιομηχανία
χημική ένωση

χημική ρύπανση
χημικό προϊόν

χρησιμοποιημένα
ορυκτέλαια
χρόνος ανάπαυσης
χρώματα και βερνίκια

χρωστική ουσία

219
84/291/ΕΟΚ
83/131/ΕΟΚ
81/187/ΕΟΚ
79/117/ΕΟΚ
78/631/ΕΟΚ
2000/18/EK
84/647/ΕΟΚ
2004/21/ΕΚ
2004/9/ΕΚ
2004/10/ΕΚ
2003/105/ΕΚ
2003/53/ΕΚ
2003/36/ΕΚ
2003/34/ΕΚ
2003/29/ΕΚ
2003/28/ΕΚ
2003/11/ΕΚ
2003/3/ΕΚ
2003/2/ΕΚ
2002/62/ΕΚ
2002/61/ΕΚ
2002/45/ΕΚ
83/29/ΕΟΚ
78/610/ΕΟΚ
91/188/ΕΟΚ
90/415/ΕΟΚ
88/364/ΕΟΚ
88/347/ΕΟΚ
90/415/ΕΟΚ
88/347/ΕΟΚ
2004/10/ΕΚ
2004/9/ΕΚ
2002/45/ΕΚ
2001/58/ΕΚ
2000/39/EK
2000/33/EK
1999/11/ΕΚ
98/24/ΕΚ
87/101/ΕΟΚ
75/439/ΕΟΚ
2003/88/ΕΚ
1999/95/EK
2004/42/ΕΚ
89/451/ΕΟΚ
86/508/ΕΟΚ
83/265/ΕΟΚ
81/916/ΕΟΚ
77/728/ΕΟΚ
2004/21/ΕΚ
2003/3/ΕΚ
2002/61/ΕΚ

2001/91/ΕΚ
2001/90/ΕΚ
2001/41/ΕΚ
2001/7/ΕΚ
2000/61/ΕΚ
1999/77/ΕΚ
1999/51/ΕΚ
1999/47/ΕΚ
1999/43/ΕΚ
1999/12/ΕΚ
97/64/ΕΚ
97/56/ΕΚ
97/16/ΕΚ
97/10/ΕΚ
96/86/ΕΚ

96/82/ΕΚ
96/55/ΕΚ
94/60/ΕΟΚ
94/55/ΕΟΚ
94/48/ΕΟΚ
94/27/ΕΟΚ
93/72/ΕΟΚ
93/67/ΕΟΚ
92/112/ΕΟΚ
91/692/ΕΟΚ
91/659/ΕΟΚ
91/339/ΕΟΚ
91/338/ΕΟΚ
91/173/ΕΟΚ

96/94/ΕΚ
96/59/ΕΚ
96/54/ΕΚ
94/37/ΕΚ
91/339/ΕΟΚ
91/322/ΕΟΚ
91/173/ΕΟΚ

90/18/ΕΟΚ
88/648/ΕΟΚ
88/642/ΕΟΚ
88/320/ΕΟΚ
87/18/ΕΟΚ
80/1107/ΕΟΚ
76/403/ΕΟΚ

