ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Ε.Υ. 1998/85
Τροποποίηση και συµπλήρωση των Π.∆. 329/1983, 454/1983, 445/1983 για εναρµόνιση του
Ελληνικού στο Κοινοτικό ∆ίκαιο.
(ΦΕΚ 513/Β/18-7-86)
Συνεδρίαση 10.12.85
ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Έχοντας υπόψη:
1.
Το έγγραφο του Γενικού Χηµείου του Κράτους αριθµ. 1104/23.10.85.
2.
Το εδάφιο δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόµου 4327/1929 «περί συστάσεως του
Γενικού Χηµείου του Κράτους» όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον Α.Ν. 754/1937
(άρθρ. 3 παρ. 2 και 3).
3.
Το άρθρο 4 του ∆ιατάγµατος της 31 Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισµού της
λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου».
4.
Το Νόµο 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινων του Ν. 4328/1929».
5.
Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονοµικών για αναµόρφωση
συλλογικών οργάνων Γνωµοδοτικής και Αποφασιστικής αρµοδιότητας του
Υπουργείου Οικ/κών αρ. 0208/181, ΦΕΚ 214/τ. Β/82.
6.
Το άρθρο 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου» ΦΕΚ
34/Α/17.3.83 όπως ο Νόµος αυτός τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/84
«Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού
ΕΥΡΑΤΟΜ ΦΕΚ 70/Α/21.5.84.
7.
Την απόφαση 5443/16.5.1986 (ΦΕΚ 343/Β/19.5.1986) του Πρωθυπουργού
Ανάθεση αρµοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικ/κών.
8.
Την υπ’ αριθ. 20862/2.8.85 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού
Εθνικής Οικονοµίας (ΦΕΚ 481/τ. Β/2.8.85), αποφασίζουµε:
Εγκρίνουµε κατά πλειοψηφία, την τροποποίηση και συµπλήρωση των Προεδρικών
∆ιαταγµάτων 329/1983, 454/1983 και 445/1983 ως εξής:
Άρθρο 1.
Σκοπός της παρούσας αποφάσεως είναι η τροποποίηση των Π.∆. 329/83, 454/83, 445/83,
όσον αφορά τα πρόστιµα που προβλέπονται σ’ αυτά.
Με τα ανωτέρω Π.∆. έχει προσαρµοστεί η Ελληνική Νοµοθεσία στο Κοινοτικό ∆ίκαιο,
στον τοµέα των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων.
Άρθρο 2.
Το άρθρο 22 του Π.∆. 329/83 περί ταξινόµησης, συσκευασίας και επισήµανσης των
επικινδύνων ουσιών, αντικαθίσταται ως εξής:
1. Με πρόστιµο 20.000 δρχ. µέχρι 500.000 δρχ. Τιµωρούνται µε απόφαση του οικείου
Νοµάρχη που εκδίδεται µετά από εισήγηση της αρµόδιας Χηµικής Υπηρεσίας του Γενικού
Χηµείου του Κράτους.
α) Οι διαθέτοντες σε κυκλοφορία στην αγορά χηµικές ουσίες όπως έχουν ή υπό µορφή
παρασκευασµάτων κατά παράβαση του παρόντος Π.∆. και ίδια των άρθρων 15, 16, 17 και 18
του παρόντος.
β) Οι εµποδίζοντες το έργο της Επιθεώρησης για τη διαπίστωση παραβάσεων.

2. Ειδικά µε πρόστιµο από 100.000 δρχ. Μέχρι 2.000.000 δρχ. τιµωρείται κάθε
υπόχρεος ο οποίος παραλείπει να καταθέσει τη γνωστοποίηση που προβλέπεται από τα άρθρα 5
και 6 του παρόντος Π.∆.
3. Τα πρόστιµα που προβλέπονται από το άρθρο αυτό, επιβάλλονται µόνο εφόσον οι
εξηγήσεις που θα κληθεί να παράσχει ο εγκαλούµενος στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία του
Γενικού Χηµείου του Κράτους δεν θα κριθούν ικανοποιητικές.
Άρθρο 3.
Το άρθρο 12 του Π.∆. 454/83 περί ταξινόµησης συσκευασίας και επισήµανσης των
επικινδύνων παρασκευασµάτων (διαλυτών) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Π. ∆/τος τιµωρούνται µε πρόστιµο από
20.000 έως 500.000 δρχ. που επιβάλλεται µε απόφαση του οικείου Νοµάρχη η οποία εκδίδεται
µετά από εισήγηση της αρµόδιας χηµικής υπηρεσίας. Το πρόστιµο αυτό επιβάλλεται µόνο εφ’
όσον, οι εξηγήσεις που θα κληθεί να παράσχει ο εγκαλούµενος στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία
του Γενικού Χηµείου του Κράτους δεν κριθούν ικανοποιητικές.
Άρθρο 4.
Το άρθρο 4 του Π.∆. 445/83 για τον περιορισµό θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης µερικών
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων αντικαθίσταται ως εξής:
«Με πρόστιµο από 20.000 µέχρι και 500.000 δραχµές, τιµωρούνται µε απόφαση του
οικείου Νοµάρχη η οποία εκδίδεται µετά από εισήγηση της αρµόδιας Χηµικής Υπηρεσίας οι
παραβάτες των διατάξεων του παρόντος Π.∆.
Τα πρόστιµα που προβλέπονται από το άρθρο αυτό επιβάλλονται µόνον εφόσον οι
εξηγήσεις που θα κληθεί να παράσχει ο εγκαλούµενος στην αρµόδια Χηµική Υπηρεσία του
Γενικού Χηµείου του Κράτους δεν κριθούν ικανοποιητικές».
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Ο Γραµµατέας
ΧΑΡ. ΧΑΜΑΛΙ∆ΗΣ
Τα Μέλη

Ζωή Ξενάκη-Βαρλά, Π. Κώττης, Ευαγγ, Τσιγαρίδας, Ανδρ. Καφετζόπουλος, ∆ιον.
Φραγκάτος, Νικ. Καλφόγλου και Αθ. Κουτίνας.
Εγκρίνουµε την παραπάνω απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου καθώς και τη
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζουµε ότι θα αρχίσει η ισχύς της από
την ηµέρα που θα δηµοσιευθεί.
Αθήνα 10 Ιουνίου 1986
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΙΚ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

