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Τροποποίηση της απόφασης του ΑΧΣ 1999/85 σχετικά με ταξινόμηση, συσκευασία και 
επισήμανση των χρωμάτων κ.λ.π. 
(ΦΕΚ 733/Β/5-10-88) 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ  
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

(συνεδρίαση 28.6.88)  
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Το έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους αρ. 560/88. 
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 με το Ν. 1440/1984 «συμμετοχή της 
Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του 
Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» ΦΕΚ 70/τ.Α/21.5.1984). 
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 το Α.Ν 
754/1937 (αρ. 3 παρ. 2 και 3) ΦΕΚ 247/ΤΑ/1937.  
4. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31ης Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισμού της 
λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 
391/ΤΑ/31.10.1929). 
5. Το Νόμο 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν. 4328/1929» (ΦΕΚ 
172/ΤΑ/20.8.1975). 
6. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών για αναμόρφωση συλλογικών 
οργάνων Γνωμοδοτικής και Αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών 
αρ. 0.208/181, ΦΕΚ 214/ΤΒ/82. 
7. Την υπ' αριθμ. Α 9211/ΔΙΟΝΟΣΕ 1737/3.12.87 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής 
Οικονομίας» (ΦΕΚ 702/ΤΒ/87), αποφασίζουμε: 
Εγκρίνουμε την τροποποίηση της απόφασης του ΑΧΣ 1999/85 (ΦΕΚ 37/Β'/86) σχετικά με 
την «ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών, τυπογραφικών 
μελανών, κολλών και συναφών προϊόντων ως εξής: 

 
Άρθρο 1 

 
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την 
οδηγία της Επιτροπής 86/508/ΕΟΚ (L 295/1.10.86). 
Η παραπάνω οδηγία είναι η δεύτερη για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας του 
Συμβουλίου 77/728/ΕΟΚ (όπώς τροποποιήθηκε και προσαρμόστηκε στην τεχνική πρόοδο με 
τις οδηγίες 81/916/ΕΟΚ και 83/265/ΕΟΚ αντίστοιχα), προς την οποία η Ελληνική 
Νομοθεσία έχει εναρμονισθεί με το Π.Δ 522/83 (ΦΕΚ 200/Α'/83) περί «ταξινόμησης, 
συσκευασίας και επισήμανσης των χρωμάτων, βερνικιών, τυπογραφικών μελανών, πολλών και 
συναφών προϊόντων» και την απόφαση του Α.Χ.Σ 1999/85 ΦΕΚ 37/Β/86 με την οποία 
αντικαταστάθηκε το παραπάνω Π.Δ. 
 

Άρθρο 2  
 

Η απόφαση Α.Χ.Σ. 1999/85 τροποποιείται ως εξής: 
1. Στο παράρτημα I ο αριθμός αναφοράς του προτύπου Ι5Ο που εμφανίζεται στο σημείο 6 των 
επεξηγηματικών σημειώσεων αντικαθίστανται ως εξής: «Ι5Ο 6713-1984». 
2. Στο παράρτημα II το σημείο 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 
1. Χρώματα χαι βερνίκια που περιέχουν μόλυβδο. 



Η ετικέτα της συσκευασίας των χρωμάτων και βερνικιών, των οποίων η περιεκτικότητα σε 
ολικό μόλυβδο, που προσδιορίζεται σύμφωνα με το πρότυπο 150 6503/1984, είναι 
μεγαλύτερη από 0,25% του συνολικού βάρους του παρασκευάσματος (εκφρασμένη σε βάρος 
μετάλλου), πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ενδείξεις: 
«Περιέχει μόλυβδο. Να μη χρησιμοποιείται πάνω σε αντικείμενα που τα παιδιά είναι δυνατόν να 
μασήσουν ή να πιπιλίσουν». 
Στις συσκευασίες των οποίων το περιεχόμενο είναι μικρότερο από 125 Μί, είναι δυνατόν να 
αναγράφεται η ακόλουθη ένδειξη: 
«Προσοχή. Περιέχει μόλυβδο». 
 

Ο Πρόεδρος 
ΣΤΥΛ. ΧΑΤΖΗΠΑΝΝΑΚΟΣ 

Ο Γραμματέας 
ΧΑΡ. ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ 

 
 

Τα Μέλη 
ΕΥΑΓ. ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ  
ΑΝΤ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ 

ΠΑΝ. ΚΩΤΤΗΣ 
ΦΩΚ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

ΕΥΑΓ. ΣΥΜΒΩΝΗΣ 
ΔΙΟΝ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ 

 
Εγκρίνουμε την παραπάνω απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου καθώς και τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και ορίζουμε ότι θα αρχίσει η ισχύς της από 
την ημέρα που θα δημοσιευθεί. 
 

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 1988 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΔΗΜ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ 
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