
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 12502/206/89 
 
Τροποποίηση της ΑΠ Β 10451/929/88 απόφασης «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας 
εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι 
διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους». 
(ΦΕΚ 466/Β/13-6-89) 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) Του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 137/Α/1985). 
β) Του Π.∆. 229/86 «Σύσταση οργάνωση και αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας 
βιοµηχανίας» (ΦΕΚ 96/Α/86). 
2. Την Υ 1321/25.9.87 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισµός αρµοδιοτήτων του 
Αναπληρωτή Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας Κ. Παπαναγιώτου» (ΦΕΚ 
531/Β/30.9.87). 
3. Τη Β. 10451/929/5.5.88 απόφασή µας «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων 
πεπιεσµένων αερίων µονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης αποθήκευσης και 
ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους (ΦΕΚ 370/Β/9.6.1988) της οποίας διορθώσεις 
δηµοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 580/Β/23.8.1988. 
4. Τη ∆13/403/88 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων 
«Έγκριση Τεχνικής Οδηγίας που αφορά «Εγκαταστάσεις σε κτίρια – δίκτυα διανοµής και 
αποθήκευσης ιατρικών αερίων» ΤΟΤΕΕ 2491/86» (ΦΕΚ 665/Β/9.9.1988), αποφασίζουµε: 
 

Άρθρο 1 
 
Αντικαθιστούµε το άρθρο 15 της ΑΠ Β. 10451/929/1988 απόφασής µας (ΦΕΚ 370/Β/9.9.88) 
«Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής 
ασετυλίνης ως και όροι διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους» 
και ορίζουµε να ισχύει ως εξής: 
 

«Άρθρο 15» 
 

Χρωµατισµός φιαλών 
 
1. Οι φιάλες πεπιεσµένων αερίων χαρακτηρίζονται και από το χρωµατισµό που φέρουν στο 
κωνοειδές πάνω µέρος του λαιµού της φιάλης. Το χρώµα χαρακτηρίζει το αέριο που περιέχει. 
Το υπόλοιπο (κυλινδρικό) σώµα της φιάλης είναι χρώµατος γκρι ανεξάρτητα από το 
περιεχόµενό της. Φιάλες που φέρουν και στο υπόλοιπο σώµα το χρώµα του λαιµού θεωρούνται 
κανονικές. Ειδικότερα για κάθε αέριο ή µίγµα αερίων ο λαιµός είναι χρωµατισµένος όπως 
περιγράφεται παρακάτω: 
Φιάλες µε οξυγόνο χρώµα άσπρο 
Φιάλες µε άζωτο χρώµα µαύρο 
Φιάλες µε πρωτοξείδιο του αζώτου χρώµα µπλε 
Φιάλες µε διοξείδιο του άνθρακος χρώµα γκρι (σκούρο) 
Φιάλες µε ασετυλίνη χρώµα κίτρινο  
Φιάλες µε υδρογόνο χρώµα κόκκινο 
Φιάλες µε ατµοσφαιρικό ή συνθετικό αέρα χρώµα λευκό µε περίγραµµα µαύρο. 
2. Ειδικά για τις φιάλες Νοσοκοµειακών αερίων (οξυγόνου, αζώτου, πρωτοξειδίου του αζώτου 
και διοξειδίου του άνθρακος) τα χρώµατα είναι τα ίδια, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1 



πλην οι φιάλες οξυγόνου έχουν επί πλέον γραµµένη µε µαύρα κεφαλαία γράµµατα τη λέξη 
«ΟΞΥΓΟΝΟ» οι φιάλες αζώτου µε λευκά κεφαλαία γράµµατα την επιγραφή «ΑΖΩΤΟ» οι 
φιάλες πρωτοξειδίου του αζώτου µε λευκά κεφαλαία γράµµατα την επιγραφή «ΠΡΩΤΟΞΕΙ∆ΙΟ 
ΤΟΥ ΑΖΩΤΟΥ» και οι φιάλες διοξειδίου του άνθρακος µε λευκά κεφαλαία γράµµατα την 
επιγραφή «∆ΙΟΞΕΙ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ». 
 

Άρθρο 2 
 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 1989 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Κ. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 


