ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 157/1992
"Επέκταση των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων και υπουργικών αποφάσεων που
εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (177/Α)
στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ"
(Φ.Ε.Κ. 74/Α/12-5-1992)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του ν. 1568/85 (177/A) “Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων”.
2. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/A) “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις”.
3. Tις διατάξεις του ν. 1558/85 (137/A) “Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα”.
4. Tην µε αριθ. 32/13.5.1991 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (ΣΥΑΕ).
5. Tην αριθ Υ. 1489/1076692/1224/0006/Α/23.8.91 κοινή Aπόφαση του Πρωθυπουργού και του Yπουργού
Οικονοµικών “Aνάθεση αρµοδιοτήτων στον Yφυπουργό Οικονοµικών Κ. Γιατράκο" (692/B).
6. Tην µε αριθ. 28/1992 γνωµοδότηση του Συµβουλίου της Eπικρατείας µε πρόταση των Yπουργών
Προεδρίας της Kυβέρνησης, Eσωτερικών, Eργασίας και του Υφυπουργού Oικονοµικών, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που
εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ
177/Α'/18.10.85) στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ και συγκεκριµένα των κάτωθι:
1. Π.∆. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες
κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (ΦΕΚ 135/Α'/29.8.86).
2. Π.∆. 94/87 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων
του κατά την εργασία» (ΦΕΚ 54/Α'/22.4.87).
3. Π.∆. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία» (ΦΕΚ
31/Α'/17.2.88).
4. Π.∆. 294/88 «Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης Τεχνικού Ασφάλειας και Γιατρού Εργασίας, επίπεδο
γνώσεων και ειδικότητα Τεχνικού Ασφάλειας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του
άρθρου 1 παράγρ. 1 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 138/Α'/21.6.88).
5. Π.∆. 225/89 «Υγιεινή και Ασφάλεια στα υπόγεια τεχνικά έργα» (ΦΕΚ 106/Α'/2.5.89).
6. Υπουργική απόφαση 131099/29.12.89 «Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχει
η υγεία τους διά της απαγόρευσης ορισµένων ειδικών παραγόντων και ή ορισµένων δραστηριοτήτων»
(ΦΕΚ 930/Β'/29.12.89).
7. Το Π.∆. 70/90 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες» (ΦΕΚ 31/Α'/14.3.90).
Άρθρο 2
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Στον Υπουργό Εργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος ∆ιατάγµατος.
Αθήνα, 17 Απριλίου 1992

