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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙKONOMΙKΩN ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 1558/26.7.85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα». 
2. Τις διατάξεις των Π.∆. 284/88 και 543/89 «Περί Οργανισµού του Υπουργείου 
Οικονοµικών». 
3. Τις διατάξεις του Π.∆. 259/88 «Οργανισµός του Υπουργείου Εµπορικής Ναυτιλίας». 
4. Τις διατάξεις του Ν.∆. 187/73 µε το οποίο κυρώθηκε ο Κώδικας ∆ηµόσιου Ναυτικού 
∆ικαίου. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων». 
6. Το άρθρο 19 του Ν. 1767/88 «Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις, 
Κύρωση της 135 ∆.Σ.Ε.». 
7. Την παρ. 8 του άρθρου 4 του Παραρτήµατος της 3232/41/ 27.4.89 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εµπορικής Ναυτιλίας και Εργασίας (ΦΕΚ 
400/Β’/89), που κυρώθηκε από την παρ. 7α του άρθρου 77 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α’/90). 
8. Την Κοινή Απόφαση Υ.1489/1076692/1224/0006Α/23.8.91 (ΦΕΚ 692/Β’/26.8.91) του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών «Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού 
Οικονοµικών  στον Υφυπουργό Οικονοµικών», αποφασίζουµε:  
 

Άρθρο 1 
Χορήγηση άδειας Χηµικού Ναυτιλίας 

 
Για την έκδοση άδειας Χηµικού Ναυτιλίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 
1. Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόµενο στη ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γ.Χ.Κ. Η 
αίτηση θα συνοδεύεται από: 
α) παράβολο των εξήντα χιλιάδων δραχµών (60.000) δρχ. ∆ηµοσίου Ταµείου 
β) θεωρηµένο φωτοαντίγραφο πτυχίου Χηµείας ή διπλώµατος Χηµικού µηχανικού και άδεια 
ασκήσεως επαγγέλµατος TEE, και 
γ) βεβαίωση εµπειρίας του υποψηφίου. 
2. Η ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γ.Χ.Κ., αφού ελέγξει τα παραπάνω, παραπέµπει τον 
υποψήφιο στην Επιτροπή του άρθρου 4 του Παραρτήµατος της Κ.Υ.Α. 3232/41/89 για 
εξέταση (στο εξής θα αναφέρεται ως επιτροπή).  
3. Μετά το πέρας των εξετάσεων η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό στο οποίο γνωµατεύει κατά 
πλειοψηφία για την επιτυχία ή αποτυχία του υποψήφιου στο κάθε θέµα χωριστά. Σε 
περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του συντονιστή της Επιτροπής (εκπροσώπου του Γ.Χ.Κ.) 
λαµβάνεται διπλή. 
4. Εφόσον υποψήφιος κριθεί ότι απέτυχε σε ένα ή περισσότερα από τα θέµατα των εξετάσεων 
µπορεί µε αίτησή του προς τη ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γ.Χ.Κ. να ζητήσει την 
επανεξέταση του σε άλλη Εξεταστική περίοδο. Η ανωτέρω αίτηση θα συνοδεύεται από 
παράβολο 6.000 δρχ. (έξι χιλιάδων δρχ.) ∆ηµοσίου Ταµείου, ανά εξεταζόµενο θέµα. 
5. Μετά την επιτυχή εξέταση των υποψηφίων σε όλα τα θέµατα η ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών 
του Γ.Χ.Κ. ειδοποιεί την Χηµική Υπηρεσία της Νοµαρχίας, που βρίσκεται πλησιέστερα στο 
εργαστήριο του ενδιαφεροµένου να προβεί στον έλεγχο της πληρότητας και καλής 
λειτουργίας του εξοπλισµού του εργαστηρίου, όπως προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 
2 του άρθρου 5 του Παρ/τος της Κ.Υ.Α. 3232-41/89, και να αποστείλει στη ∆ιεύθυνση 
Πετροχηµικών Γ.Χ.Κ. σχετική έκθεση. 
Στην έκθεση αυτή θα αναφέρονται ιδιαίτερα για τα εκρηξίµετρα και τον αναλυτή οξυγόνου: 
- ο τύπος του οργάνου 
- ο οίκος κατασκευής, και 



- ο αριθµό   σειράς αυτού. 
Κάθε αδειούχος χηµικός ναυτιλίας θα διαθέτει δικά του εκρηξίµετρα και αναλυτή οξυγόνου 
ανεξάρτητα του αν συστεγάζεται ή αν συνεργάζεται µε άλλους χηµικούς ναυτιλίας ή έχει 
συστήσει εταιρεία µε αυτούς. 
Η ανωτέρω έκθεση θα υπογράφεται από δύο χηµικούς του Γενικού Χηµείου Κράτους. Όπου 
υπηρετεί ένας θα µεταβαίνει και δεύτερος από την πλησιέστερη Νοµαρχιακή Υπηρεσία του 
Γενικού Χηµείου του Κράτους, ή Επιθεωρητής χηµικός ναυτιλίας ή από την ∆ιεύθυνση 
Πετροχηµικών. 
6. Μετά τη λήψη όλων των εκθέσεων η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό και 
γνωµατεύει για την έκδοση άδειας στους υποψήφιους των οποίων ο εξοπλισµός είναι πλήρης 
και λειτουργεί σωστά, κατά πλειοψηφία, όπως και στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. 
Εφόσον η Επιτροπή κρίνει ότι ο εξοπλισµός του υποψηφίου δεν είναι σύµφωνος µε τη 
νοµοθεσία δεν χορηγείται άδεια. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόµενος µπορεί να 
επανέλθει µε αίτηση του προς τη Χηµική Υπηρεσία και να ζητήσει επανεξέταση του 
εργαστηριακού εξοπλισµού του, αφού προηγουµένως θα έχει αποκαταστήσει τις τυχόν 
ελλείψεις ή βλάβες τις οποίες διαπίστωσαν οι χηµικοί του Γ.Χ.Κ. κατά την πρώτη εξέταση. 
Η αίτηση αυτή θα συνοδεύεται από παράβολο 10.000 δρχ. (δέκα χιλιάδων δρχ.) του 
∆ηµοσίου Ταµείου. 
 

Άρθρο 2 
Βεβαιώσεις εµπειρίας 

 
1 . Οι βεβαιώσεις εµπειρίας θα εκδίδονται ή από ήδη αδειούχους Χηµικούς Ναυτιλίας ή από 
ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις. Στη βεβαίωση θα αναφέρεται, ότι ο υποψήφιος έχει 
εµπειρία ενός τουλάχιστον έτους σε ελέγχους επικινδύνων αερίων σε πλοία και πλωτά 
ναυπηγήµατα. Ο αριθµός των δεξαµενοπλοίων, τα οποία θα πρέπει να έχει επιθεωρήσει ο 
υποψήφιος θα είναι τουλάχιστον εξήντα (60) διαφορετικά µεταξύ των. 
Μεταξύ των δεξαµενόπλοιων αυτών τα πέντε (5) θα είναι χηµικών φορτίων και το ένα 
υγραεριοφόρο. Η ως άνω βεβαίωση θα συνοδεύεται από ηµερολογιακή κατάσταση 
εξετασθέντων δεξαµενόπλοιων η οποία θα περιλαµβάνει: 
- ηµεροµηνία / ώρα επιθεώρησης 
- όνοµα δεξαµενόπλοιου 
- αριθµό νηολογίου 
- αγκυροβόλιο  
- ονοµατεπώνυµο πλοιάρχου 
- χώρους που εξετάσθηκαν 
Την ηµερολογιακή κατάσταση θα υπογράφει για κάθε εξεταζόµενο δεξαµενόπλοιο ο 
αδειούχος χηµικός ναυτιλίας ή αρµόδιος της ναυπηγοεπισκευαστικής βάσεως. 
2. Υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν βεβαίωση εµπειρίας ενός τουλάχιστον έτους από 
ναύσταθµο του Πολεµικού Ναυτικού ή από ∆ιυλιστήρια Πετρελαίου οφείλουν επιπλέον, να 
έχουν επιθεωρήσει σε συνεργασία µε Χηµικό Ναυτιλίας ή σε ναυπηγοεπισκευαστική βάση 
τριάντα (30) τουλάχιστον δεξαµενόπλοια διαφορετικά µεταξύ των. 
Από τα δεξαµενόπλοια αυτά τα δυο (2) θα είναι χηµικών φορτίων και  το ένα υγραεριοφόρο. 
Και στην περίπτωση του Πολεµικού Ναυστάθµου ο υποψήφιος θα συµπληρώνει την 
ηµερολογιακή κατάσταση ι νιων πλοίων όπως και προηγουµένως. 
Για διυλιστήρια θα αναφέρονται οι µονάδες τις οποίες επιθεωρεί ο υποψήφιος, όπως 
∆εξαµενές, ∆οχεία, Αντιδραστήρες, Σωληνογραµµές  κ.λπ. 
3. Χηµικοί Ναυτιλίας των οποίων έχει ανακληθεί η αδεία οποιοδήποτε λόγο δεν µπορούν να 
εκδίδουν βεβαιώσεις εµπειρίας για όσο χρόνο διαρκεί η ανάκληση  της άδειας των. 
 

Άρθρο 3 
Θέµατα εξέτασης υποψηφίων Χηµικών Ναυτιλίας 

 
Οι υποψήφιοι Χηµικοί Ναυτιλίας εξετάζονται προφορικά από την αρµόδια επιτροπή στα εξής 
θέµατα:  



α) Ασφάλεια πετρελαιοφόρων δεξαµενόπλοιων και τερµατικών εγκαταστάσεων (Βοηθήµατα: 
Οδηγός ICS-OCIME  -ΙΑΡΗ,  ∆Σ ΠΛΑΖΕΘ). 
β) Ασφάλεια χηµικών δεξαµενόπλοιων (Βοηθήµατα: Οδηγός ICS, ∆Σ ΠΛΑΖΕΘ, Κώδικες 
BCH-IBC). 
γ) Ασφάλεια υγραεροφόρων δεξαµενόπλοιων (Βοηθήµατα: Οδηγός 1CS - OCIMF - ∆Σ 
ΠΛΑΖΕΘ, Κώδικες GG-IGC). 
δ) Κώδικες ασφάλειας πλοίων που µεταφέρουν συσκευασµένα επικίνδυνα φορτία Ι.M.D.G) 
και χύµα στερεά φορτία (B.C.) του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΙΜΟ) (Βοηθήµατα: 
Κώδικες IMDG-BC). 
ε) Είσοδος ατόµων σε κλειστούς χώρους πλοίων (Βοηθήµατα: Οδηγοί ICS-OCIMF-LAPH). 
στ) Ανάγνωση σχεδίων πλοίων 
ζ) Κανονισµός ελέγχου επικινδύνων αερίων σε πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα και Βέµατα 
ασφάλειας των εργαζοµένων σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες (Βοήθηµα: Κ.Υ.Α. 
3232/41/89 (ΦΕΚ 400Β/ 89) και Π.∆. 70/90 (ΦΕΚ 31Α’/90). 
η) Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων χηµικών ουσιών. Στοιχεία 
τοξικολογίας (Βοηθήµατα: Προεδρικά ∆ιατάγµατα -Κοινοτική Νοµοθεσία). 
θ) Αναλύσεις αερίων 
- µέθοδος ORSA 
- αέριος χρωµατογραφία 
- µέθοδοι IR 
- µέθοδοι µε χρωστικές αντιδράσεις 
- µέθοδοι µε φορητά όργανα 
ι) Γενικές γνώσεις πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου 
- σύσταση 
- ιδιότητες  
- εξετάσεις (µέθοδοι ASTM) 
 

Άρθρο 4 
Λειτουργία της Επιτροπής 

 
1. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η θητεία των µελών 
της Επιτροπής είναι διετής. 
2. Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής είναι τακτικές και έκτακτες Τακτικές είναι οι συνεδριάσεις 
που αφορούν διεξαγωγή εξετάσεων, ενώ όλες οι άλλες είναι έκτακτες. 
3. Η Επιτροπή συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση της ∆ιεύθυνσης Πετροχηµικών. 
4. Σε όλες τις περιπτώσεις η Επιτροπή αποφασίζει κατά πλειοψηφία, όπως περιγράφεται στην 
παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσης. 
5. Οι εξετάσεις των υποψηφίων Χηµικών Ναυτιλίας από την Επιτροπή γίνονται το τελευταίο 
δεκαπενθήµερο των µηνών Μαρτίου και Σεπτεµβρίου κάθε έτους. Σε περίπτωση ελλείψεως 
απαρτίας η Επιτροπή συνεδριάζει την µεθεπόµενη εργάσιµη ηµέρα. 
6. Για κάθε τακτική συνεδρίαση θα καταβάλλονται σε κάθε µέλος της Επιτροπής και στο 
Γραµµατέα τρεις χιλιάδες (3.000) δραχµές για κάθε θέµα εξέτασης και για κάθε υποψήφιο.  
7. Για κάθε έκτακτη συνεδρίαση θα καταβάλλονται σε κάθε µέλος της επιτροπής και στο 
Γραµµατέα πέντε χιλιάδες (5.000) δραχµές 
8. Όλα τα δικαιολογητικά για την καταβολή των παραπάνω αµοιβών θα υπογράφονται από 
τον συντονιστή της Επιτροπής (εκπρόσωπο του Γ.Χ.Κ.), οι δε απαραίτητες ενέργειες θα 
γίνονται από τον Γραµµατέα. 
9. Οι αµοιβές των µελών της Επιτροπής θα προέρχονται από τον προϋπολογισµό του 
Υπουργείου Οικονοµικών (Φορέας 23-210 και ΚΑΕ 515). 
 

Άρθρο 5 
Ανανέωση άδειας Χηµικού Ναυτιλίας 

 
1. Για την ανανέωση της άδειας Χηµικού Ναυτιλίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: 



α) Υποβολή αίτησης του ενδιαφεροµένου στη Χηµική Υπηρεσία της Νοµαρχίας στην οποία 
υπάγεται το εργαστήριο του µε συνηµµένο παράβολο δέκα πέντε (15.000) δραχµών 
∆ηµοσίου Ταµείου. 
Στην αίτηση θα αναγράφονται και τα χαρακτηριστικά των οργάνων όπως αναφέρονται στην 
παράγραφο 5 του άρθρου 1 της παρούσης. 
β) ∆ύο (2) Χηµικοί της Χηµικής Υπηρεσίας της Νοµαρχίας προβαίνουν στον έλεγχο της 
πληρότητας και καλής λειτουργίας του προβλεπόµενου από το άρθρο 5 του παραρτήµατος 
της Κοινής Υ.Α. 3232/41/89 εργαστηριακού εξοπλισµού και συντάσσουν σχετική έκθεση. Αν 
στη Χηµική Υπηρεσία δεν υπάρχει δεύτερος Χηµικός, µεταβαίνει άλλος όπως αναφέρεται 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 1 της παρούσης. 
γ) Οι δυο (2) Χηµικοί που ελέγχουν τον εργαστηριακό εξοπλισµό των χηµικών ναυτιλίας 
αναγράφουν λεπτοµερώς στην έκθεση την οποία συντάσσουν τον εργαστηριακό εξοπλισµό 
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α. 3232/41, 89. 
Ιδιαίτερα για τα εκρηξίµετρα και τους αναλυτές οξυγόνου θα περιγράφονται τα 
χαρακτηριστικά της παραγράφου 5 του άρθρου 1 της παρούσης. 
δ) Σε όλες τις περιπτώσεις (αρχική άδεια, ανανέωση) οι κάτοχοι µετρητού τύπου 
INTERFEROMETER GAS INDICATOR καλύπτουν την απαίτηση µετρητού εύφλεκτων 
αερίων σε αδρανή ατµόσφαιρα καθώς και την απαίτηση του ενός από τους δύο µετρητές 
εύφλεκτων αερίων σε ατµόσφαιρα µε επαρκή ποσότητα οξυγόνου. 
ε) Εφόσον από την έκθεση διαπιστωθεί ότι το εργαστήριο του αιτούντος πληροί τις 
προϋποθέσεις της Νοµοθεσίας, η Χηµική Υπηρεσία προβαίνει στην ανανέωση της άδειας του 
χηµικού ναυτιλίας. 
2. Οι ανανεώσεις των αδειών των Χηµικών Ναυτιλίας γίνονται το τελευταίο δεκαήµερο του 
µηνός Ιουνίου κάθε έτους από τις Χηµικές Υπηρεσίες των Νοµαρχιών. 
3. Οι Χηµικοί Ναυτιλίας που ενώ δικαιούνται δεν ανανεώνουν την άδεια τους για δύο (2) 
συνεχή έτη, χάνουν το δικαίωµα περαιτέρω ανανέωσης της και εφόσον επιθυµούν µπορούν 
να αιτήσουν στην ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών την έκδοση νέας άδειας µε την αρχική 
διαδικασία των εξετάσεων, από την Επιτροπή χωρίς προσκόµιση βεβαίωσης εµπειρίας. 

 
Άρθρο 6 

Ανάκληση άδειας Χηµικού Ναυτιλίας 
 
1. Με απόφαση της ∆ιευθύνσεως Πετροχηµικών του Γ.Χ.Κ. ανακαλούνται προσωρινά ή και 
οριστικά οι άδειες των χηµικών ναυτιλίας οσάκις διαπιστώνεται ότι παραβιάζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις καθώς και οι γραπτές οδηγίες των αρµόδιων Υπουργείων (Υ.Ε.Ν., 
ΥΠ.ΟΙΚ/ Γ.Χ.Κ. και ΥΠΕΡΓ) και οι οποίες αφορούν ελέγχους επικινδύνων αερίων σε πλοία 
και πλωτά ναυπηγήµατα. 
2. Η ∆/νση Πετροχηµικών του Γ.Χ.Κ. προβαίνει στην ανάκληση άδειας Χηµικού Ναυτιλίας 
µετά από έγγραφη καταγγελία που υποβάλλεται σ' αυτή από Ελεγκτές Χηµικούς Ναυτιλίας 
µετά από τις Χηµικές Υπηρεσίες των Νοµαρχιών, από τις Λιµενικές Αρχές ή από άλλα 
εντεταλµένα όργανα του Κράτους. 
3. Μετά τη λήψη της καταγγελίας Ελεγκτής Χηµικός Ναυτιλίας συντάσσει εισηγητική 
πρόταση προς τη ∆/νση Πετροχηµικών για την ανάκληση ή µη της άδειας. Προ της εκδόσεως 
σχετικής αποφάσεως ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Πετροχηµικών του Γ.Χ.Κ. καλεί τον 
υπεύθυνο σε  απολογία, καθώς και οποιονδήποτε άλλον κρίνει απαραίτητο για να καταθέσει 
σχετικά. 
4. Η προσωρινή ανάκληση επιβάλλεται διάστηµα από ένα (1) έως έξι (6) µήνες ανάλογα µε 
το µέγεθος της παράβασης και εφόσον η ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γ.Χ.Κ. την κρίνει ότι 
είναι τέτοιας µορφής, ώστε δε θα µπορούσε να προκαλέσει ατύχηµα, που να έθετε σε κίνδυνο 
τη ζωή των εργαζοµένων. Εφόσον από τον ίδιο Χηµικό Ναυτιλίας σηµειωθεί υποτροπή στις 
παραπάνω παραβάσεις επιβάλλεται (κ νέου προσωρινή ανάκληση της άδειας από έξι (6) έως 
δώδεκα (12) µήνες. 
5. Για παραβάσεις που κατά την κρίση της ∆ιευθύνσεως Πετροχηµικών του Γ.Χ.Κ. θα 
µπορούσαν να προκαλέσουν ατύχηµα επιβάλλεται προσωρινή ανάκληση της άδειας από 
δώδεκα (12) µήνες έως δύο (2) χρόνια. Στην περίπτωση αυτή η ∆/νση Πετροχηµικών του 



Γ.Χ.Κ., εφόσον κρίνει απαραίτητο, µπορεί να παραπέµπει το Χηµικό Ναυτιλίας στην 
Επιτροπή για επανεξέταση µε τη διαδικασία της αρχικής εκδόσεως άδειας χωρίς όµως την 
προσκόµιση βεβαιώσεως εµπειρίας. Για την παραποµπή αυτή θα καταβάλλεται παράβολο 
∆ηµοσίου Ταµείου εξήντα χιλιάδων (60.00) δραχµών. 
6. Για παραβάσεις Χηµικών Ναυτιλίας, που προκάλεσαν ατύχηµα, επιβάλλεται προσωρινή 
ανάκληση της άδειας µέχρις εκδόσεως δικαστικής αποφάσεως. Μετά την εκτέλεση 
δικαστικής αποφάσεως η ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γ.Χ.Κ. εκδίδει την τελική της 
απόφαση µε την οποία ή ακυρώνει την προσωρινή ανάκληση της άδειας ή επιβάλλει 
ανάκληση αυτής για ορισµένο χρονικό διάστηµα ή προβαίνει στην οριστική αφαίρεση αυτής. 

Εφόσον η ανάκληση είναι διάρκειας δώδεκα (12) µηνών έως δύο (2) ετών η 
∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γ.Χ.Κ. αν το κρίνει απαραίτητο, µπορεί να παραπέµψει το 
Χηµικό Ναυτιλίας στην Επιτροπή για επανεξέταση, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 5 του 
παρόντος άρθρου. Η παραποµπή αυτή στην Επιτροπή είναι υποχρεωτική αν η ανάκληση της 
άδειας είναι διάρκειας µεγαλύτερης των δύο (2) ετών. 
7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Χηµικός Ναυτιλίας προσκοµίσει τελεσίδικη δικαστική 
απόφαση η ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γ.Χ.Κ. εκδίδει νέα απόφαση µεταβάλλοντας ή όχι 
εκείνη που εξέδωσε µε βάση την πρωτόδικη δικαστική απόφαση. 
Στην περίπτωση που η τελεσίδικη δικαστική απόφαση είναι αθωωτική, τότε η προσωρινή ή 
οριστική ανάκληση της άδειας διακόπτεται και επί πλέον ο υπεύθυνος απαλλάσσεται από την 
υποχρεωτική επανεξέταση. 
 

Άρθρο 7 
Ενηµέρωση αρµοδίων Υπηρεσιών 

 
1. Για κάθε νέα άδεια που εκδίδει η ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου Κράτους 
θα ενηµερώνει την αρµόδια Χηµική Υπηρεσία της Νοµαρχίας, από την οποία συντάχθηκε η 
έκθεση ελέγχου εξοπλισµού, και το Υ.Ε.Ν./∆.Λ.Α.α. 
2. Για κάθε ανανέωση άδειας Χηµικού Ναυτιλίας η Χηµική Υπηρεσία της Νοµαρχίας που 
την εκδίδει θα ενηµερώνει την ∆ιεύθυνση Πετροχηµικών του Γενικού Χηµείου του Κράτους 
και το Υ.Ε.Ν. - ∆.Λ.Α.α. 
 

Άρθρο 8 
Τελικές ∆ιατάξεις 

 
1. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται µετά από εξουσιοδότηση (άρθρο 4) του Παραρτήµατος της 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Εµπορικής 
Ναυτιλίας 3232/41/89 ΦΕΚ 400/Β/89 που κυρώθηκε νοµοθετικά στην παράγραφο 7α του 
άρθρου 77 του Ν. 1892/90 (ΦΕΚ 101/Α/90) και ισχύει από την ηµεροµηνία της δηµοσίευσής 
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
2. Καταργείται η Κοινή Απόφαση 300694/366/0028/27.7.90 (ΦΕΚ 592/Β/90). 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 7 Ιουλίου 1992 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΥΦΥΠ. OΙKONOMIKΩN 
KΩN. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
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