
ΑΠΟΦΑΣΗ: 1196/89 
  
Τροποποίηση της 1999/85 απόφασης του ΑΧΣ σχετικά µε ταξινόµηση, συσκευασία και 
επισήµανση των χρωµάτων, βερνικιών, τυπογραφικών µελανών, κολλών και συναφών 
προϊόντων σε εναρµόνιση µε την οδηγία 89/451/ΕΟΚ. 
(ΦΕΚ 51/Β/30-1-90) 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

(Συνεδρίαση 7.11.89) 
 
'Έχοντας υπόψη: 
 
1.Το έγγραφο του Γενικού Χηµείου του κράτους, αρ.3012007/3285/89. 
2.Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1 και 3 του Ν.1338/83 «εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου» 
(ΦΕΚ 34/Α/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.1440/84 «συµµετοχή της Ελλάδος στο 
Κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 'Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού 
Εφοδιασµού ΕΥΡΑΤΟΜ (ΦΕΚ 70/Α/21.5.1984). 
3.Το εδάφιο δ της παρ.8 του άρθρου 6 του Ν.4328/1929 «περί συστάσεως του Γενικού 
Χηµείου του Κράτους, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τον ΑΝ 754/1937 (αρ.3 
παρ.2 και 3) ΦΕΚ 247/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/Α/31.10.1929). 
5.Το Νόµο 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του Ν.4328/1929 (ΦΕΚ 
172/Α/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/Β/82, αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
 
Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η εναρµόνιση της ελληνικής µας νοµοθεσίας µε την οδηγία 
της Επιτροπής 89/451/ΕΟΚ (L216/27.7.89). 
Η παραπάνω οδηγία είναι η τρίτη για τη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας του 
Συµβουλίου 77/728 ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε και προσαρµόστηκε στην τεχνική πρόοδο µε 
τις οδηγίες 81/916/ΕΟΚ, 83/265/ΕΟΚ και 86/508/ΕΟΚ) προς την οποία η Εθνική µας 
νοµοθεσία έχει εναρµονιστεί µε το Π.∆ 522/83 (ΦΕΚ 200/Α/83), το οποίο αντικαταστάθηκε 
µε την απόφαση ΑΧΣ 1999/85 (ΦΕΚ 37/Β/86), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί µέχρι σήµερα 
µε την απόφαση ΑΧΣ 1110/88 (ΦΕΚ 733/Β/88). 
 

Άρθρο 2 
 
Στο παράρτηµα ΙΙ της απόφασης ΑΧΣ 1999/85, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί µε την 
απόφαση Α.Σ.Χ. 1110/88, η αριθµητική τιµή 0,25% στην παράγραφο 1 αντικαθίσταται από 
την τιµή 0,15%. 
 

Άρθρο 3 
 
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γραµµατέας 

ΦΩΚ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. ΧΑΜΑΛΙ∆ΗΣ 



 
ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
ΑΡ. ∆ΟΡΚΟΦΥΚΗΣ, ∆ΙΟΝ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ, ΠΑΝ. ΜΑΥΡΙΚΟΣ 

Μ. ΜΠΟΤΣΙΒΑΛΗ, ΝΙΚ. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΙ∆ΗΣ 
ΣΤΕΛ. ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, Π. ΚΩΤΤΗΣ 

 
Εγκρίνουµε την παραπάνω απόφαση του Ανωτάτου Χηµικού Συµβουλίου καθώς 

και τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα 18 Ιανουαρίου 1990 
 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΦΛΙΑΣ 

 


