
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 401/92 
 
Τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 «Περί περιορισµού 
και κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικινδύνων ουσιών και 
παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία του Συµβουλίου 91/339/ΕΟΚ. 
(ΦΕΚ 355/Β/2-6-92) 
 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους αριθ. 3006603/289/0079/92. 
2. Τις διατάξεις του άρθρ. 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 Κοινότητος Ανθρακος 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 Κυβερνήσεως και Οικονοµικών για 
αναµόρφωση συλλογικών οργάνων Γνωµοδοτικής και Αποφασιστικής αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Οικονοµικών αρ. 0.208/181, ΦΕΚ 214/82 τ.Β'.  
7. Την υπ' αριθ. Υ. 1489/23.8.91 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Οικονοµικών περί καθορισµού αρµοδιοτήτων (ΦΕΚ 214/τ.Β'/1991). 
8. Την Υ. 1687/17.2.92 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθν. 
Οικονοµίας "Καθορισµός αρµοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθν. Οικονοµίας" (Β/104), 
αποφασίζουµε: 
Εγκρίνουµε την απόφαση αριθ. 401/92 του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου, η οποία 
λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση 14.4.1992 και έχει ως εξής: 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 

Εγκρίνουµε την τροποποίηση και συµπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 (ΦΕΚ 
230/Β/85) ως εξής: 
 

Άρθρο 1. 
 
Η παρούσα απόφαση εναρµονίζει την Ελληνική Νοµοθεσία προς την οδηγία του Συµβουλίου 
91/339/ΕΟΚ (L 186/91) "περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών 
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων". 
Με την ανωτέρω οδηγία τροποποιείται για ενδέκατη φορά το παράρτηµα Ι της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ, που ενσωµατώθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία µε το Π.∆. 445/83 (ΦΕΚ 
166/Α/1983) και την απόφ. Α.Χ.Σ. 2592/84 (ΦΕΚ 230/Β/85). 
 

Άρθρο 2. 
 
Στους παραβάτες της παρούσης επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 4 του Π.∆. 445/83 
(ΦΕΚ 166/Α/83) όπως τροποποιήθηκε από την Απόφαση ΑΧΣ 1998/85 (ΦΕΚ 513/Β/86). 
 

Άρθρο 3 



 
Στο παράρτηµα Ι της απόφ. ΑΧΣ 2592/84 προστίθενται τα ακόλουθα σηµεία: 
 

«25 µονο-µεθυλο-τετραχλωροδιφαινυλο-µεθάνιο 
Εµπορική ονοµασία : Ugilec 141 

CAS αριθ. 76253-60-6 
 
Από τις 18 Ιουνίου 1994 η κυκλοφορία στην αγορά και χρήση της ουσίας αυτής καθώς και 
των παρασκευασµάτων που την περιέχουν απαγορεύονται. Κατά παρέκκλιση, η διάταξη αυτή 
δεν εφαρµόζεται: 
1. για τις εγκαταστάσεις ή µηχανολογικό εξοπλισµό που ευρίσκονται ήδη σε λειτουργία στις 
18 Ιουνίου 1994, µέχρις ότου παροπλισθούν οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή ο µηχανολογικός 
εξοπλισµός. 
2. για τη συντήρηση εγκαταστάσεων ή µηχανολογικού εξοπλισµού που ευρίσκονται ήδη σε 
λειτουργία τις 18 Ιουνίου 1994. 
Από τις 18 Ιουνίου 1994, απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά µεταχειρισµένων προϊόντων 
της εν λόγω ουσίας καθώς και των παρασκευασµάτων και εγκαταστάσεων ή µηχανολογικού 
εξοπλισµού που την περιέχουν. 
 

26 µονο-µεθυλο-τετραχλωροδιφαινυλο-µεθάνιο 
Εµπορική ονοµασία : Ugulec 121, Ugilec 21 

CAS αριθ. Άγνωστος 
 
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και χρησιµοποίηση της ουσίας αυτής καθώς και των 
παρασκευασµάτων που την περιέχουν. 
 

27 µονο-µεθυλο-διβρωµοδιφαινυλο-µεθάνιο 
Εµπορική ονοµασία: DBBT 

CAS αριθ. 99688-47-8 
 
Απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και χρησιµοποίηση αυτής της ουσίας 
καθώς και παρασκευασµάτων και προϊόντων που την περιέχουν. 
 

Άρθρο 4. 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την 18η Ιουνίου 1992. 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
Γ. ΠΑΡΙΣΑΚΗΣ  

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΧΑΡ. ΧΑΜΑΛΙ∆ΗΣ 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ: 

Κ. Γκέγκιου, Παν. Τσουκάτος, Γεώργ. Σουντρής, 
∆. Ταραντίλης, Παν. Σίσκος, ∆. Ψωµάς, ∆. Λαδικός 

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 20 Μαΐου 1992 
 

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
Κ. ∆ΟΥΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Κ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΣ 

 
 


