
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 776/92/92 
 
Τροποποίηση των Π.∆.329/83 και 445/83 και της απόφασης του Α.Χ.Σ.1197/1989 για τον 
έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς τις οδηγίες 
67/548/ΕΟΚ, 76/769/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ όσον αφορά την επιβολή προστίµων. 
(ΦΕΚ 713/Β/2-12-92) 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 
Έχοντας υπόψη:  
1. Το έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους αριθ. 3012838/563/92. 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ.1 και 3 ) του Ν.1338/1983 «Εφαρµογή του κοινοτικού 
δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ.Α'/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 Ν. 1440/1984 
«Συµµετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και  του Οργανισµού Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 
70/τ.Α'/21.5.1984) καθώς και το  άρθρο 65 του Ν.1892/90 (ΦΕΚ 101/τ.Α'/1990). 
3. Το εδάφιο δ της παρ.8 του άρθρου 6 του Νόµου 4328/1929 «περί συστάσεως του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Α.Ν. 754/1937 (αρ.3 
παρ.2 και 3) (ΦΕΚ 247/τ.Α'/1937). 
4. Το άρθρο 4 του ∆ιατάγµατος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισµού της λειτουργίας 
και των εργασιών του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου (ΦΕΚ 391/τ.Α'/31.10.1929). 
5. Το νόµο 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν.4328/1929» (ΦΕΚ 
172/τ.Α'/20.8.1975). 
6. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονοµικών για περιορισµό 
Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονοµικών αρ.1078204/927/0006Α, (ΦΕΚ 
517/τ.Β'/7.8.92). 
7. Την υπ’ αριθ. Υ.18471078399/1182/7.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και των 
Υπουργού Οικονοµικών περί καθορισµού αρµοδιοτήτων (ΦΕΚ 525/τ.Β'/1992). 
8. Την Υ.1687/17.2.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθν. 
Οικονοµίας «Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθν. Οικονοµίας» (Β/104), όπως 
τροποποιήθηκε από την απόφαση υπ’ αριθµ. Υ.1723/16.3.92 (ΦΕΚ 215/Β'). 
9. Την Υ.1854/26.8.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εµπορίου 
«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εµπορίου» (ΦΕΚ 545/τ.Β'/31.8.92). 
10. Την αριθ. Υ. 1853/1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων, αποφασίζουµε: 
  
 Ι. Εγκρίνουµε την απόφαση αριθ.776/92 του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου η οποία 
λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση 15.9.92 και έχει ως εξής: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Εγκρίνουµε την τροποποίηση των Π.∆. 329/83 (ΦΕΚ 118/Α) και 445/83 (ΦΕΚ 166/Α) και 
της απόφασης του Α.Χ.Σ.1197/89 (ΦΕΚ 567/Β/90), για τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών 
και παρασκευασµάτων, που εκδόθηκαν σε εναρµόνιση προς τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 
76/769/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ, όσον αφορά την επιβολή προστίµων ως εξής: 
  

Άρθρο 1 
 
 Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η τροποποίηση των Π.∆.329/83 και 445/83 και της 
απόφασης του Α.Χ.Σ.1197/89, για τον έλεγχο των επικινδύνων ουσιών και 
παρασκευασµάτων, που εκδόθηκαν σε εναρµόνιση προς τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 



76/769/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ όσον αφορά την επιβολή προστίµων στους παραβάτες, µε 
στόχο την ορθή εφαρµογή του κοινοτικού ∆ικαίου. 
 

Άρθρο 2 
 
 1. Η παρ.1 του άρθρου 22 του Π.∆. 329/83 (ΦΕΚ 118/Α/83) «Ταξινόµηση, συσκευασία και 
επισήµανση των επικινδύνων χηµικών ουσιών» αντικαθίσταται ως εξής: 
Με πρόστιµο από 100.000 µέχρι 1.000.000 δρχ. τιµωρούνται µε απόφαση του οικείου 
Νοµάρχη, που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως της αρµόδιας Χηµικής Υπηρεσίας του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους: 
α) όσοι διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνες χηµικές ουσίες όπως έχουν ή υπό µορφή 
παρασκευασµάτων κατά την παράβαση και κυρίως των άρθρων 15, 16, 17 και 18 του 
παρόντος Π.∆. 
β) όσοι εµποδίζουν το έργο της επιθεώρησης για τη διαπίστωση παραβάσεων. 
γ) όσοι δεν παρέχουν στην αρµόδια αρχή τις απαραίτητες για τον έλεγχο και την επιθεώρηση 
πληροφορίες. 
2. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 4 του Π.∆. 445/83, (ΦΕΚ 166/Α/83) «Περιορισµός 
κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων» 
αντικαθίσταται ως έξής: Με πρόστιµο από 100.000 µέχρι 1.000.000 δρχ. τιµωρούνται µε 
απόφαση του οικείου Νοµάρχη, που εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως της αρµόδιας Χηµικής 
Υπηρεσίας του Γενικού Χηµείου του Κράτους, οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος 
Π.∆. 
3. Το άρθρο 17 της απόφασης Α.Χ.Σ. 1197/89,(ΦΕΚ 567/Β/90) «Ταξινόµηση, συσκευασία 
και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων» αντικαθίσταται ως εξής: Με πρόστιµο 
από 100.000 µέχρι 1.000.000 δρχ. τιµωρούνται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη, που 
εκδίδεται κατόπιν εισηγήσεως της αρµόδιας Χηµικής Υπηρεσίας του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους: 
α) όσοι διαθέτουν στην αγορά επικίνδυνα παρασκευάσµατα κατά παράβαση και κυρίως των 
άρθρων 5, 6, 7 και 8 της παρούσας απόφασης. 
β) όσοι εµποδίζουν το έργο της επιθεώρησης για τη διαπίστωση παραβάσεων. 
γ) όσοι δεν παρέχουν στην αρµόδια αρχή τις απαραίτητες για τον έλεγχο και την επιθεώρηση 
πληροφορίες. 
Τα πρόστιµα που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, επιβάλλονται µόνον εφόσον οι εξηγήσεις 
που θα κληθεί να παράσχει ο εγκαλούµενος στην αρµόδια Αρχή δεν κριθούν ικανοποιητικές. 
 

Άρθρο 3 
 
 Από της ισχύος της παρούσης καταργείται η απόφαση Α.Χ.Σ. 1998/85 (ΦΕΚ 513/Β/86). 
 

Ο Πρόεδρος      Ο Γραµµατέας 
Γ.ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ     Χ.ΧΑΜΑΛΙ∆ΗΣ 

 
Τα Μέλη 

Ι. ∆αρατσιανός, ∆. Ταραντίλης, Νικ. Γκέλης 
∆. Κόκκιαρης, Παν. Σίσκος, ∆. Ψωµάς, ∆, Λαδικός 

 
ΙΙ. Από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό. 
ΙΙΙ. Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσης της στην Εφηµερίδα της 
κυβερνήσεως. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 18 Νοεµβρίου 1992 
 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 



 
 

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΩΝ. ∆ΟΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΚΩΝ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ 

 
 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

Β. ΜΑΝΤΖΩΡΗΣ 
 


