ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 396/1994
"Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών
ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK"
(Φ.E.K. 220/A/19-12-1994)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 1338/83 (34/A) “Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου” όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/84 (70/A) “Συµµετοχή της Eλλάδας στο κεφάλαιο, στα
αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο κεφάλαιο της Eυρωπαϊκής
Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού EURATOM” και τροποποιήθηκε από το
άρθρο 7 του ν. 1775/88 (101/A) “Eταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις” και το
άρθρο 65 του ν. 1892/90 (101/A) “Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” .
2. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/85 (177/A) “Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων”.
3. Tις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1568/85.
4. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/A) “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις”.
5. Tις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26 και 27 του ν. 2224/94 (112/A) “Pύθµιση θεµάτων εργασίας,
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Yπουργείου
Eργασίας και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις”.
6. Tην αριθµ. 3/25.4.94 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.
7. Tην αριθµ. 80170/26.7.94 (585/B) κοινή Aπόφαση του Πρωθυπουργού και του Yπουργού Eργασίας “Aνάθεση
αρµοδιοτήτων στον Yφυπουργό Eργασίας Γεώργιο Aδαµόπουλο” .
8. Tην YΠ/122/14.7.94 Aπόφαση (550/B) “Aνάθεση αρµοδιοτήτων στον Aναπληρωτή Yπουργό Bιοµηχανίας
Eνέργειας και Tεχνολογίας Xρήστο Pοκόφυλλο”.
9. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν. 1558/85 (137/A) “Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα”, που προστέθηκε
µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (154/A) “Pύθµιση του θεσµού των Eπιµελητηρίων κ.τλ.”.
10. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας ή του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού NΠ∆∆,
δεδοµένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριµένων προϋπολογισµών για την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο ∆ηµόσιο.
11.Tην αριθµ. 572/18.10.94 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση των Yπουργών
Προεδρίας της Kυβέρνησης, Eσωτερικών, Eθνικής Oικονοµίας, Oικονοµικών, Yγείας Πρόνοιας και
Kοινωνικών Aσφαλίσεων, Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας – Eµπορίου, του αναπληρωτή Yπουργού
Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας και του Yφυπουργού Eργασίας, αποφασίζουµε:
KEΦAΛAIO A΄
ΓENIKEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 1
Aντικείµενο-Πεδίο εφαρµογής
1. Tο παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις τήρησης µέτρων ασφάλειας και υγείας για
τη χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµού ατοµικής προστασίας κατά την εργασία τους, όπως αυτός
ορίζεται στο άρθρο 2. Oι διατάξεις του εφαρµόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την
ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά.
2.Oι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού
και του δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσονται.
3. Για την εφαρµογή του παρόντος στο ∆ηµόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθµίσεις της KYA
88555/3293/88 (721/B) “Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των NΠ∆∆ και των OTA” που
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κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89 (79/A) “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις”.
4. Oι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των
σωµάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται,
όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, έχοντας υπόψη τους στόχους του
παρόντος.
Άρθρο 2
Oρισµoί
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, ως εξοπλισµός ατοµικής προστασίας νοείται κάθε
εξοπλισµός τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φορά ή να φέρει κατά την εργασία, για να προστατεύεται
από ένα ή περισσότερους κινδύνους για την ασφάλεια και την υγεία του, καθώς και κάθε συµπλήρωµα ή
εξάρτηµα του εξοπλισµού που εξυπηρετεί αυτό το σκοπό.
2. O παραπάνω ορισµός δεν καλύπτει:
α) Tα συνήθη ενδύµατα εργασίας και τις στολές που δεν προορίζονται ειδικά για την προστασία της
ασφάλειας και της υγείας του εργαζοµένου.
β) Tον εξοπλισµό των υπηρεσιών των πρώτων βοηθειών και διάσωσης.
γ) Tον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας των στρατιωτικών, των αστυνοµικών και του προσωπικού των
υπηρεσιών τήρησης της τάξης.
δ) Tον εξοπλισµό ατοµικής προστασίας στα µέσα οδικών µεταφορών.
ε) Tα αθλητικά είδη.
στ) Tον εξοπλισµό αυτοάµυνας ή αποτροπής.
ζ) Tις φορητές συσκευές ανίχνευσης και σηµατοδότησης κινδύνων και βλαβερών παραγόντων.
Άρθρο 3
Γενικός κανόνας
Oι εξοπλισµοί ατοµικής προστασίας πρέπει να χρησιµοποιούνται εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατό να
αποφευχθούν ή να περιορισθούν επαρκώς µε τεχνικά µέτρα ή µέσα συλλογικής προστασίας ή µε µέτρα,
µεθόδους ή διαδικασίες οργάνωσης της εργασίας.
KEΦAΛAIO B΄
YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN EPΓO∆OTΩN
Άρθρο 4
Γενικές διατάξεις
1. Oι εξοπλισµοί ατοµικής προστασίας πρέπει να είναι σύµφωνοι προς τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις σχετικά
µε το σχεδιασµό και την κατασκευή τους, από πλευράς ασφάλειας και υγείας.
Σε κάθε περίπτωση οι εξοπλισµοί ατοµικής προστασίας πρέπει:
α) Nα είναι κατάλληλοι για τους κινδύνους που πρέπει να προλαµβάνονται και να µη συνεπάγεται η χρήση
τους νέους κινδύνους.
β) Nα ανταποκρίνονται στις συνθήκες που επικρατούν στο χώρο εργασίας.
γ) να έχουν επιλεγεί µε πρόνοια για τις εργονοµικές ανάγκες και τις ανάγκες προστασίας της υγείας των
εργαζοµένων.
δ) Nα έχουν υποστεί τις απαραίτητες προσαρµογές ώστε να ταιριάζουν στο χρήστη.
2. Στην περίπτωση πολλαπλών κινδύνων, για τους οποίους απαιτείται να φορά ο εργαζόµενος ταυτόχρονα
περισσότερους από έναν εξοπλισµούς προστασίας, οι εξοπλισµοί αυτοί πρέπει να είναι συµβατοί και να
διατηρούν την αποτελεσµατικότητά τους έναντι των αντιστοίχων κινδύνων.
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3. Oι εξοπλισµοί ατοµικής προστασίας πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για τις προβλεπόµενες χρήσεις και
σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4. Oι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι σαφείς ώστε να είναι κατανοητές από τους εργαζόµενους.
5. Oι όροι κάτω από τους οποίους πρέπει να χρησιµοποιείται ένας εξοπλισµός ατοµικής προστασίας, ιδίως όσον
αφορά τη διάρκεια του χρόνου κατά τον οποίο ο εργαζόµενος πρέπει να φορά τον εξοπλισµό αυτό, θα
καθορίζονται από τη σοβαρότητα του κινδύνου, τη συχνότητα της έκθεσης στον κίνδυνο, τα χαρακτηριστικά
της θέσης εργασίας του κάθε εργαζόµενου, καθώς και από την απόδοση του εξοπλισµού ατοµικής
προστασίας.
6. Oι εξοπλισµοί ατοµικής προστασίας χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν στους εργαζόµενους και πρέπει
να προορίζονται για προσωπική χρήση. Eφόσον οι περιστάσεις απαιτούν χρησιµοποίηση ενός εξοπλισµού
ατοµικής προστασίας από περισσότερους του ενός εργαζόµενους, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα
έτσι ώστε µια τέτοια χρησιµοποίηση να µη θέτει κανένα πρόβληµα υγείας ή υγιεινής στους διάφορους
χρήστες.
7. O εργοδότης µεριµνά και παρέχει τις κατάλληλες διευκολύνσεις και µέσα για την καλή λειτουργία των
εξοπλισµών ατοµικής προστασίας και την ικανοποιητική κατάστασή τους από την άποψη της
αποτελεσµατικής προστασίας των εργαζοµένων, µε τις αναγκαίες συντηρήσεις, επισκευές και καθαρισµούς
και µε την άµεση αντικατάστασή τους στις περιπτώσεις που παρουσιάζουν προχωρηµένη φθορά ή έχει λήξει
ο επιτρεπόµενος χρόνος χρήσης τους. Eπίσης φροντίζει για τη φύλαξή τους σε ειδικές θέσεις ή χώρους µε
καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.
8. Mέσα στην επιχείρηση ή/και στην εγκατάσταση, πρέπει, για κάθε εξοπλισµό ατοµικής προστασίας, να
παρέχονται και να είναι διαθέσιµες οι κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή των
παραγράφων 1 και 2.
9. O εργοδότης ενηµερώνει εκ των προτέρων τους εργαζόµενους σχετικά µε τους κινδύνους από τους οποίους
τους προστατεύει ο εξοπλισµός ατοµικής προστασίας.
10. O εργοδότης εξασφαλίζει την εκπαίδευση καθώς επίσης και την οργάνωση, ενδεχοµένως, ασκήσεων για τη
χρησιµοποίηση των εξοπλισµών ατοµικής προστασίας.
Άρθρο 5
Aξιολόγηση των εξοπλισµών ατοµικής προστασίας
1. Πριν από την επιλογή ενός εξοπλισµού ατοµικής προστασίας ο εργοδότης υποχρεούται να λαµβάνει υπόψη
του την έγγραφη γνώµη του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας και να αξιολογεί κατά πόσον ο
εξοπλισµός ατοµικής προστασίας, τον οποίο προτίθεται να χρησιµοποιήσει, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις
του άρθρου 4 παράγραφ. 1 και 2.
H αξιολόγηση αυτή θα περιλαµβάνει:
α) Tην καταγραφή, ανάλυση και εκτίµηση των κινδύνων που δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν µε άλλα
µέτρα ή µέσα.
β) Tον καθορισµό των χαρακτηριστικών που απαιτούνται για να ανταποκρίνεται ο εξοπλισµός ατοµικής
προστασίας στους κινδύνους που αναφέρονται στην περίπτωση (α), έχοντας υπόψη τις ενδεχόµενες
πηγές κινδύνων που είναι δυνατό να δηµιουργήσει ο εξοπλισµός ατοµικής προστασίας.
γ) Tην εκτίµηση των χαρακτηριστικών των υπό εξέταση διαθέσιµων εξοπλισµών ατοµικής προστασίας, σε
σχέση µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην περίπτωση (β).
Xρήσιµα στοιχεία για τη διευκόλυνση της παραπάνω αξιολόγησης περιέχονται στα καθοδηγητικού
χαρακτήρα παραρτήµατα I και II του άρθρου 10, τα οποία περιλαµβάνουν ενδεικτικό διάγραµµα για την
καταγραφή των κινδύνων και ενδεικτικό, µη εξαντλητικό, κατάλογο των διαφόρων ειδών εξοπλισµού ατοµικής
προστασίας αντίστοιχα.
2. Για να µπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της προηγούµενης παραγράφου οι εργοδότες δικαιούνται
να ζητούν από τους κατασκευαστές, εισαγωγείς και προµηθευτές εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κάθε
είδους χρήσιµη πληροφορία.
3. H αξιολόγηση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, πρέπει να αναθεωρείται ανάλογα µε τις µεταβολές που
γίνονται στα στοιχεία τα οποία την αποτελούν.
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Άρθρο 6
Yποχρεώσεις
1. Oι κατασκευαστές, εισαγωγείς και παντός είδους προµηθευτές εξοπλισµών ατοµικής προστασίας
υποχρεούνται:
α) Nα κατασκευάζουν, να διαθέτουν στην αγορά και να εκθέτουν µόνο εξοπλισµούς ατοµικής προστασίας
που πληρούν τους κανονισµούς υγείας και ασφάλειας της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά καθώς και
τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής.
β) Nα χορηγούν οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα στις οποίες θα περιλαµβάνονται κατ’ ελάχιστον τα
στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 του Παραρτήµατος II της Aπόφ. B.4373/1205/11.3.93
(187/B) “Για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών, σχετικά µε τα µέσα ατοµικής
προστασίας”.
γ) Nα χορηγούν στους εργοδότες τις πληροφορίες της παραγράφου 2 του προηγουµένου άρθρου.
2. Kατ’ εξαίρεση είναι δυνατό να παρουσιάζονται σε εκθέσεις εκπαιδευτικού ή ενηµερωτικού χαρακτήρα
εξοπλισµοί ατοµικής προστασίας που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1 περίπτ. (α) του
παρόντος άρθρου και του άρθρου 4 παράγρ. 1, µόνον εφόσον σε ευµεγέθη και αµέσως ορατή πινακίδα
αναφέρεται σαφώς και µε µεγάλους χαρακτήρες η µη καταλληλότητα των εν λόγω εξοπλισµών ατοµικής
προστασίας, καθώς και η απαγόρευση της κτήσης τους ή της µε οποιονδήποτε τρόπο χρήσης τους, προτού
ο κατασκευαστής ή/και ο εγκατεστηµένος στην Eυρωπαϊκή Ένωση εντολοδόχος του τους καταστήσουν
σύµφωνους µε τις διατάξεις αυτές.
Άρθρο 7
Kανόνες χρησιµοποίησης
1. O εργοδότης οφείλει να λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των δραστηριοτήτων πρόληψης κινδύνων, ενηµέρωσης και
κατάρτισης, καθώς και της δηµιουργίας της απαραίτητης οργάνωσης και της παροχής των αναγκαίων µέσων
εφαρµόζοντας υποχρεωτικά κατά σειρά τις πιο κάτω διαδικασίες :
α) Kαταγραφή, ανάλυση και εκτίµηση των κινδύνων.
β) Aποτροπή της εµφάνισης των κινδύνων.
γ) Aντικατάσταση του επικίνδυνου από το λιγότερο επικίνδυνο.
δ) Eγκλεισµό του κινδύνου ή περιορισµό της περιοχής του κατά τρόπο που εξασφαλίζει ότι σε κανονική
λειτουργία δεν εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόµενοι.
ε) Περιορισµό του αριθµού των εργαζοµένων που εκτίθενται στον κίνδυνο ή του χρόνου έκθεσής τους.
στ) Xορήγηση κατάλληλου και κατάλληλα συντηρηµένου εξοπλισµού ατοµικής προστασίας.
ζ) Eπανέλεγχο για εκ νέου καταγραφή κινδύνων και αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας των µέτρων που
έχουν ήδη ληφθεί.
2. Σε κάθε περίπτωση ο εργοδότης πρέπει να εξασφαλίζει:
α) Eπαρκή συντήρηση των εγκαταστάσεων και των µηχανισµών προστασίας.
β) Ότι οι εργαζόµενοι έχουν σαφή και πλήρη γνώση των κινδύνων που παραµένουν καθώς και των τρόπων
αντιµετώπισής τους.
3. H χρησιµοποίηση εξοπλισµού ατοµικής προστασίας για την προφύλαξη από τον επαγγελµατικό κίνδυνο
επιτρέπεται, αλλά και απαιτείται, εφόσον είναι αποτελεσµατική, στις πιο κάτω περιοριστικά αναφερόµενες
περιπτώσεις:
α) όταν έχει εξαντληθεί κάθε άλλης µορφής µέτρο για να εξαλειφθούν ή µετριασθούν οι κίνδυνοι και δεν
υπάρχει άλλος λογικά εφικτός τρόπος για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι που παραµένουν,
β) σαν προσωρινό µέτρο σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου,
γ) σαν προσωρινό µέτρο µέχρις ότου ολοκληρωθεί η λήψη µόνιµων µέτρων,
και µόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις:
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α) O εξοπλισµός ατοµικής προστασίας που διατίθεται, να είναι κατάλληλος για τους κινδύνους, την
περίσταση και τον χρήστη. Nα είναι ακόµη κατάλληλα συντηρηµένος, καθαρός και εφόσον απαιτείται να
απολυµαίνεται.
β) Oι εργαζόµενοι που θα τον χρησιµοποιήσουν, να έχουν εκπαιδευθεί στη σωστή του χρήση και να έχουν
αποδείξει ότι την ξέρουν και την εφαρµόζουν σωστά.
Άρθρο 8
Eνηµέρωση και εκπαίδευση των εργαζοµένων
1. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης των εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, οι εργαζόµενοι ή/και
εκπρόσωποί τους ενηµερώνονται για όλα τα µέτρα που πρέπει να ληφθούν όσον αφορά την ασφάλεια και
την υγεία των εργαζοµένων κατά την χρησιµοποίηση εξοπλισµών ατοµικής προστασίας, λαµβανοµένων
ιδιαιτέρως υπόψη των απαιτήσεων ενηµέρωσης και εκπαίδευσης που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 7.
2. Για κάθε εξοπλισµό ατοµικής προστασίας παρέχονται και είναι διαθέσιµες, µέσα στην επιχείρηση ή/και την
εγκατάσταση, οι κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρµογή των απαιτήσεων των παρ. 1
και 2 του άρθρου 4.
3. Oι εργαζόµενοι εκπαιδεύονται και όποτε απαιτείται από το είδος του εξοπλισµού και τη φύση και τις συνθήκες
εργασίας εξασκούνται ειδικά στην αποτελεσµατική χρησιµοποίηση των εξοπλισµών ατοµικής προστασίας.
Άρθρο 9
∆ιαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων
Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συµµετοχής των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις:
1. Oι εργοδότες ζητούν τη γνώµη των εργαζοµένων ή/ και των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη
συµµετοχή τους, αναφορικά µε τα θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του παρόντος.
2. Oι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους ενηµερώνονται για όλα τα µέτρα που πρόκειται να ληφθούν ή
έχουν ήδη ληφθεί, όσον αφορά στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, στις περιπτώσεις που
χρησιµοποιούνται κατά την εργασία εξοπλισµοί ατοµικής προστασίας.
3. Για τον καθορισµό των εργασιών κατά τις οποίες θα χρησιµοποιείται εξοπλισµός ατοµικής προστασίας και
για την επιλογή του κατάλληλου εξοπλισµού οι εργοδότες διαβουλεύονται µε τους εκπροσώπους των
εργαζοµένων για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας ή/και µε τους ίδιους τους εργαζόµενους.
4. Tα παραρτήµατα I, II, III του άρθρου 10, τα οποία έχουν ενδεικτικό χαρακτήρα, περιλαµβάνουν χρήσιµες
πληροφορίες και κριτήρια για τις επιλογές της προηγούµενης παραγράφου.
KEΦAΛAIO Γ΄
∆IAΦOPEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 10
Προσάρτηση παραρτηµάτων
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τα παραρτήµατα I και II που αναφέρονται στο
άρθρο 5 παράγραφος 1 και στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του παρόντος καθώς και το παράρτηµα III που
αναφέρεται στο άρθρο 9 παράγραφος 4 του παρόντος και έχουν ως ακολούθως:
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ΠAPAPTHMA l
ΕΝ∆ΕIΚTIΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ∆lAΦΟΡΩΝ
ΕΞΟΠΛlΣΜΩΝ ΑΤΟΜlΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ
[άρθρο 5 παρ.1, άρθρο 9 παρ.4]
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ΠAPAPTHMA ll
ΕΝ∆ΕIΚTIΚΟΣ ΚAl ΜΗ ΕΞΑΝΤΛHTIKΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆lAΦΟΡΩΝ ΕΞΟΠΛlΣΜΩΝ ΑΤΟΜlΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ
[άρθρο 5 παρ.1, άρθρο 9 παρ.4]
1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤlΚΑ ΜΕΣΑ ΚΕΦΑΛlΟΥ
1.1. Κράνη προστασίας για τη βιοµηχανία (κράνη ορυχείων, εργοταξίων, διαφόρων βιοµηχανιών).
1.2. Ελαφρά προστατευτικά καλύµµατα για την προστασία του τριχωτού του κεφαλιού [κασκέτα, σκούφοι,
δίχτυα (φιλέδες) µε ή χωρίς γείσο].
1.3. Προστατευτικά καλύµµατα κεφαλιού [σκούφοι, κασκέτα, κουκούλες κ.λπ., από ύφασµα, από επιχρισµένο
ύφασµα (µουσαµάς) κ.λπ.].
2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤlΚΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
2.1. Σφαιρίδια και βύσµατα για τα αυτιά.
2.2. Ωτοασπίδες που καλύπτουν πλήρως το πτερύγιο του αυτιού.
2.3. Ωτοασπίδες που προσαρµόζοvται στα προστατευτικά κράνη της βιοµηχανίας.
2.4. Ωτοασπίδες µε δέκτη για βρόγχο επαγωγής χαµηλής συχνότητας.
2.5. Προστατευτικά µέσα κατά του θορύβου εξοπλισµένα µε συσκευές ενδοεπικοινωνίας.
3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥTIΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
3.1. Γυαλιά µε βραχίονες.
3.2. Γυαλιά-προσωπίδες που καλύπτουν εν µέρει το πρόσωπο.
3.3. Γυαλιά προστασiας από τις ακτινοβολίες X, τις ακτινοβολίες λέιζερ και τις υπεριώδεις, υπέρυθρες και
ορατές ακτινοβολίες.
3.4. Οθόνες προσώπου.
3.5. Προσωπίδες και κράνη για ηλεκτροσυγκόλληση (προσωπiδες που κρατιούνται µε το χέρι, που
στηρiζονται µε στεφάνι στο κεφάλι ή που προσαρµόζονται στα προστατευτικά κράνη).
4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤlΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤlΚΩΝ Ο∆ΩΝ
4.1. ∆ιηθητικές συσκευές που συγκρατούν τις σκόνες, τα αέρια και τις ραδιενεργές σκόνες.
4.2. Συσκευές που αποµονώνουν από τον αέρα του περιβάλλοντος µε τροφοδοσία σε αέρα.
4.3. Αναπνευστικές συσκευές που διαθέτουν κινητή προσωπίδα συγκόλλησης.
4.4. Συσκευές και εξοπλισµοί για δύτες.
4.5. Σκάφανδρα για δύτες.
5. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤlΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ XΕΡlΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΡΑΧlΟΝΩΝ
5.1. Γάντια.
5.1.1. Kατά των φυσικών προσβολών, διατρήσεις, κοψίµατα, κραδασµοί, κ.λπ..
5.1.2. Kατά των χηµικών προσβολών.
5.1.3. Για ηλεκτρολόγους και για προστασία από τη θερµότητα.
5.2. Γάντια χωρίς διαιρέσεις για τα δάκτυλα εκτός από τον αντiχειρα.
5.3. Καλύπτρες δακτύλων.
5.4. Μανσέτες.
5.5. Περικάρπια διαφόρων ειδών.
5.6. Γάντια που αφήνουν ελεύθερα τα άκρα των δακτύλων.
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5.7. Περιχειρiδια δερµατεργατών.
6. ΠΡΟΣTΑΤΕΥΤlΚΑ ΜΕΣΑ TΩN ΠΟ∆IΩΝ ΚΑΙ ΤΩN KNHMΩN
6.1. Σκαρπίνια, µποτίνια, χαµηλές µπότες, µπότες ασφάλειας.
6.2. Υποδήµατα µε σύστηµα ταχείας απελευθέρωσης των κορδονιών ή των αγκραφών.
6.3. Υποδήµατα µε συµπληρωµατική προστασία του άκρου του ποδιού.
6.4. Υποδήµατα και καλύπτρες υποδηµάτων µε σόλα ανθεκτική στη θερµότητα.
6.5. Υποδήµατα, µπότες και καλύπτρες µποτών για προστασία από τη θερµότητα.
6.6. Υποδήµατα, µπότες και καλύπτρες µποτών για προστασία από το κρύο.
6.7. Υποδήµατα, µπότες και καλύπτρες µποτών για προστασία από τους κραδασµούς.
6.8. Υποδήµατα, µπότες και καλύπτρες µποτών για προστασία από τα ηλεκτροστατικά φορτία.
6.9. Υποδήµατα, µπότες και καλύπτρες µποτών µε ηλεκτρική µόνωση.
6.10. Μπότες προστασίας από τις αλυσίδες των αλυσοπρίονων.
6.11. Ξυλοπάπουτσα.
6.12. Επιγονατίδες.
6.13. Προσαρµόσιµα προστατευτικά µέσα της ράχης του ποδιού.
6.14. Γκέτες.
6.15. Αφαιρετές σόλες (κατά της θερµότητας, της διάτρησης ή της εφίδρωσης).
6.16. Βιδωτά καρφιά για πάγο, χιόνι, ολισθηρά εδάφη.
7. ΠΡΟΣΤΑTEYTIKA ΜΕΣΑ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑTΟΣ
7.1. Κρέµες προστασiας, αλοιφές.
8. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤlΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΟΡΜΟΥ KAl ΤΗΣ ΚΟlΛlΑΣ
8.1. Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις µηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψίµατα,
εκσφενδόνιση λιωµένων µετάλλων, κ.λπ.).
8.2. Γιλέκα, σακάκια και ποδιές προστασίας από τις χηµικές προσβολές.
8.3. Θερµαινόµενα γιλέκα.
8.4. Σωσίβια.
8.5. Ποδιές προστασίας από τις ακτινοβολίες X.
8.6. Ζώνες συγκράτησης του κορµού.
9. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤlΚΑ ΜΕΣΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑTΟΣ
9.1. Εξοπλισµός προστασίας από τις πτώσεις.
9.1.1. Eξοπλισµός “αντιπτωτικού τύπου” (πλήρης εξοπλισµός που περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία
εξαρτήµατα για τη χρήση του).
9.1.2. Εξοπλισµός µε φρένο “απορρόφησης κινητικής ενέργειας” (πλήρης εξοπλισµός που περιλαµβάνει
όλα τα αναγκαία εξαρτήµατα για τη χρήση του).
9.1.3. Συστήµατα συγκράτησης του σώµατος (εξαρτισµός ασφάλειας).
9.2. Ενδυµασίες προστασίας.
9.2.1. Ενδυµασίες εργασίας τύπου “ασφάλειας” (δύο κοµµατιών και φόρµες).
9.2.2. Ενδυµασίες προστασίας από τις µηχανικές προσβολές (διάτρηση, κοψίµατα, κ.λπ.).
9.2.3. Ενδυµασίες προστασίας από τις χηµικές πρoσβολές.
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9.2.4. Ενδυµασίες προστασίας από τις εκσφενδονίσεις λιωµένων µετάλλων και από την υπέρυθρη
ακτινοβολία.
9.2.5. Ενδυµασίες προστασίας από τη θερµότητα.
9.2.6. Ενδυµασίες προστασίας από το ψύχος.
9.2.7. Ενδυµασίες προστασίας από τη ραδιενεργή µόλυνση.
9.2.8. Ενδυµασίες προστασίας από τις σκόνες.
9.2.9. Ενδυµασίες προστασίας από τα αέρια.
9.2.10. Ενδυµασίες και εξαρτήµατα (περιβραχιόνια, γάντια, κ.λπ.), µε φθορίζουσα επισήµανση, µε
αντανάκλαση.
9.2.11. Κουβέρτες προστασίας.
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ΠAPAPTHMA III
ΕΝ∆ΕlΚΤΙΚΟΣ ΚΑl ΜΗ ΕΞΑΝTΛΗTIΚΟΣ ΚAΤAΛOΓΟΣ ∆ΡΑΣΤΗΡlΟΤΗΤΩΝ ΚΑl ΤΟΜΕΩΝ
∆ΡΑΣTΗΡlΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΝ∆ΕΧΟΜΕNΩΣ AΠAITOYN ΝΑ TIΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆IΑΘΕΣH ΤΩN ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩN
ΕΞΟΠΛlΣΜΟl AΤΟΜlΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣIΑΣ
[άρθρο 9 παρ. 4]
1. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤlΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛIΟΥ (ΠΡΟΣΤΑΣlΑ ΚΡΑΝlΟY)
1.1. Προστατευτικά κράνη.
1.1.1. Οικοδοµικά έργα, ιδίως δραστηριότητες επάνω, κάτω ή κοντά σε ικριώµατα και θέσεις εργασίας σε
µεγάλο ύψος από το έδαφος, έργα συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης ξυλοτύπων,
συναρµολόγησης και τοποθέτησης, εγκατάσταση ικριωµάτων και κατεδαφίσεων.
1.1.2. Έργα σε µεταλλικές γέφυρες, κτίρια µε µεταλλικό σκελετό µεγάλου ύψouς, σε στύλους, σε πύργους,
σε χαλύβδινα υδραυλικά έργα, σε εγκαταστάσεις υψικαµίνων, σε χαλυβουργεία, σε
ελασµατουργεία, σε µεγάλες δεξαµενές, σε αγωγούς µεγάλης διαµέτρου, σε εγκαταστάσεις
παραγωγής θερµότητας και σε σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής.
1.1.3.Έργα σε τάφρους, ορύγµατα, φρέατα και στοές.
1.1.4. Χωµατουργικά και εκβραχισµοί.
1.1.5. Έργα σε υπόγειες εκµεταλλεύσεις, σε λατοµεία, σε επιφανειακές εκµεταλλεύσεις και σε µετατοπίσεις
µπαζών.
1.1.6. Χειρισµός πιστολιών σφράγισης.
1.1.7. Εργασίες µε εκρηκτικά.
1.1.8. Εργασίες σε ανελκυστήρες, σε ανυψωτικά µηχανήµατα, σε γερανούς και µεταφορικά µέσα.
1.1.9. Εργασίες σε εγκαταστάσεις υψικαµiνων, σε εγκαταστάσεις απευθεiας αναγωγής σε χαλυβουργεία,
σε ελασµατουργεία, σε µεταλλουργικά εργοστάσια, σε εργαστήρια σφυρηλάτησης, µορφοποίησης
και σε χυτήρια.
1.1.10. Εργασίες σε βιοµηχανικούς κλιβάνoυς, σε δεξαµενές, σε συσκευές, σε σιλό, σε χοάνες και σε
σωληνώσεις.
1.1.11. Ναυπηγικά έργα.
1.1.12. Ελιγµοί σιδηροδροµικών συρµών.
1.1.13. Εργασίες σε σφαγεία.
2. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤlΚΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΠΟ∆lΩΝ
2.1. Προστατευτικά υποδήµατα µε σόλα κατά της διάτρησης.
2.1.1. Βασικές οικοδοµικές εργασίες, έργα ειδικότητας πολιτικού µηχανικού και οδοποιϊας.
2.1.2. Έργα σε ικριώµατα.
2.1.3. Εργασίες κατεδάφισης οικοδοµικού σκελετού.
2.1.4. Οικοδοµικές εργασίες µε σκυρόδεµα και προκατασκευασµένα στοιχεία που περιλαµβάνουν τη
συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση των ξυλοτύπων.
2.1.5. Εργασίες σε εργοτάξια και χώρους εναπόθεσης υλικών.
2.1.6. Εργασίες σε στέγες.
2.2. Προστατευτικά υποδήµατα χωρίς σόλα κατά της διάτρησης.
2.2.1. Έργα σε µεταλλικές γέφυρες, κτίρια µε µεταλλικό σκελετό µεγάλου ύψους, σε υποστυλώµατα, σε
πύργους, σε ανελκυστήρες, σε χαλύβδινες υδραυλικές κατασκευές, σε εγκαταστάσεις υψικαµίνων, σε
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χαλυβουργεία, σε ελασµατουργεία, σε µεγάλες δεξαµενές, σε αγωγούς µεγάλης διαµέτρου, σε
γερανούς, σε εγκαταστάσεις παραγωγής θερµότητας και σταθµούς ηλεκτροπαραγωγής.
2.2.2. Έργα κατασκευής κλιβάνων, συναρµολόγηση εγκαταστάσεων θέρµανσης, εξαερισµού και
µεταλλικών σκελετών.
2.2.3. Έργα µετατροπών και συντήρησης.
2.2.4. Έργα σε εγκαταστάσεις υψικαµίνων, απευθείας αναγωγής, χαλυβουργεία, ελασµατουργεία,
µεταλλουργικά εργοστάσια, εργαστήρια σφυρηλάτησης, τύπωσης σε πιεστήρια εν θερµώ και σε
συρµατουργεία.
2.2.5. Έργα σε λατοµεία, σε επιφανειακές εκµεταλλεύσεις και µετατοπίσεις µπαζών.
2.2.6. Εργασίες και µετατροπές σε λίθους.
2.2.7. Κατασκευή, χειρισµός και επεξεργασία επίπεδης και κοίλης υάλου.
2.2.8. Χειρισµός καλουπιών στην κεραµοποιία.
2.2.9. Εργασίες επικάλυψης κοντά στον κλίβανο στα κεραµοποιεία.
2.2.10. Εργασiες καλουπώµατος στη βαριά βιοµηχανία κεραµοποιίας και στη βιοµηχανία οικοδοµικών
υλικών.
2.2.11. Μεταφορές και εργασίες εναποθήκευσης.
2.2.12. ∆ιακίνηση µεγάλων κοµµατιών κατεψυγµένου κρέατος και µεταλλικών βαρελιών, κονσερβών.
2.2.13. Ναυπηγικές εργασίες.
2.2.14. Ελιγµοί σιδηροδροµικών συρµών.
2.3. Υποδήµατα ασφάλειας µε ειδικό τακούνι ή σόλα και σόλα κατά της διάτρησης.
2.3.1. Εργασίες πάνω σε στέγες.
2.4. Υποδήµατα ασφάλειας µε σόλα θερµικά µονωµένη.
2.4.1. Εργασίες πάνω ή µε διάπυρες ή πολύ ψυχρές µάζες.
2.5. Υποδήµατα ασφάλειας που βγαίνουν εύκολα.
2.5.1. Σε περίπτωση κινδύνου διείσδυσης τετηγµένων υλικών.
3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤlΚΑ MΕΣΑ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ Ή ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
3.1. Προστατευτικά γυαλιά, διαφράγµατα ή οθόνες προστασίας προσώπου.
3.1.1. Εργασiες συγκόλλησης, λείανσης και κοπής µε τροχό.
3.1.2. Εργασίες διάτρησης και µε κοπiδι.
3.1.3. Κοπή και επεξεργασία λίθων.
3.1.4. Χειρισµός πιστολιών σφράγισης.
3.1.5. Χειρισµός µηχανών που λειτουργούν µε αφαίρεση των γρεζιών κατά τη µεταποίηση υλικών που
παράγουν γρέζια µικρού µήκους.
3.1.6. Εργασίες τύπωσης.
3.1.7. Αποµάκρυνση και θρυµµατισµός συντριµµάτων από γυαλί ή κεραµικά υλικά.
3.1.8. Εργασία µε συνεχή εκτόξευση κοκκωδών λειαντικών µέσων.
3.1.9. Xειρισµός όξινων και αλκαλικών προϊόντωv, απολυµαντικών και διαβρωτικών απορρυπαντικών.
3.1.10. Χειρισµός συστηµάτων µε εκτοξευτήρα υγρού.
3.1.11. Χειρισµός λιωµένων µαζώv και παραµοvή στη γειτονία τους.
3.1.12. ∆ραστηριότητες σε περιβάλλον µε ακτινοβολούµενη θερµότητα.
3.1.13. Εργασiες µε λέιζερ.
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4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤlΚΑ MΕΣΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤlΚΩΝ Ο∆ΩΝ
4.1. Συσκευές προστασίας των αναπνευστικών οδών.
4.1.1 Εργασίες µέσα σε εµπορευµατοκιβώτια, σε αίθουσες µικρών διαστάσεων και σε βιοµηχανικούς
κλιβάνους που θερµαίνονται µε αέριο, εφόσον είναι δυνατόν να υπάρξουν κίνδυνοι δηλητηρίασης
από αέριο ή από ανεπάρκεια οξυγόνου.
4.1.2. Εργασίες στην κορυφή υψικαµίνου.
4.1.3. Εργασίες κοντά στους µεταλλάκτες και στους αγωγούς αερίων των υψικαµίνων.
4.1.4. Eργασίες κοντά στη χύτευση µέσα σε κάδο όταν υπάρχει έκλυση καπνών βαρέων µετάλλων.
4.1.5. Εργασίες στην πυρίµαχη επένδυση των κλιβάνων και των κάδων χύτευσης όταν µπορεί να εκλυθεί
σκόνη.
4.1.6. Βαφή µε πιστολέτο, χωρίς επαρκή αερισµό.
4.1.7. Εργασίες σε φρέατα, σήραγγες και άλλα υπόγεια στοιχεία του δικτύου υπονόµων.
4.1.8. Εργασίες σε ψυκτικές εγκαταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής του ψυκτικού υγρού.
5. ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΑΚΟΗΣ
5.1. Προστατευτικά µέσα της ακοής.
5.1.1. Χειρισµός πρέσσας για µέταλλα.
5.1.2. Εργασίες που επιβάλλουν τη χρήση µηχανηµάτων µε συµπιεσµένο αέρα.
5.1.3. ∆ραστηριότητες του προσωπικού εδάφους στα αεροδρόµια.
5.1.4. Εργασίες έµπηξης πασσάλων.
5.1.5. Ξυλουργικές και κλωστοϋφαντουργικές εργασίες.
6. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ KOPMOY, ΤΩΝ ΒΡΑΧlOΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΕΡlΩΝ
6.1. Εξοπλισµός προστασίας
6.1.1. Χειρισµός όξινων και αλκαλικών προϊόvτωv, απολυµαντικών και διαβρωτικών απορρυπαντικών.
6.1.2. Χειρισµός διάπυρων µαζών ή παρουσία του εργαζοµένου στη γειτοvία τους και σε θερµό
περιβάλλον.
6.1.3. Χειρισµός επίπεδου γυαλιού.
6.1.4. Εργασίες µε αµµοβολή.
6.1.5. Εργασίες σε ψυκτικούς θαλάµους.
6.2. Προστατευτικά ενδύµατα που αναφλέγονται δύσκολα.
6.2.1. Εργασίες συγκόλλησης σε χώρους µε µικρές διαστάσεις.
6.3. Ποδιές κατά της διάτρησης.
6.3.1. Εργασίες αφαίρεσης των οστών και κοπής κρέατος.
6.3.2. Χειρισµός κρεατοµάχαιρου, όταν το µαχαίρι κατευθύνεται προς το σώµα.
6.4. ∆ερµάτινες ποδιές.
6.4.1. Εργασίες συγκόλλησης.
6.4.2. Εργασίες σφυρηλάτησης.
6.4.3. Εργασίες χύτευσης.
6.5. Περιχειρίδια προστασίας του πήχυ.
6.5.1. Εργασίες αφαίρεσης των οστών και κοπής κρέατος.
6.6. Γάντια.
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6.6.1. Εργασίες συγκόλλησης.
6.6.2. Χειρισµός αντικειµένων µε οξείες ακµές, αλλά όχι µε χρήση µηχανών που ενδέχεται να αρπάξουν το
γάντι.
6.6.3. Χειρισµός στην ελεύθερη ατµόσφαιρα όξινων και αλκαλικών προϊόντων.
6.6.4. Γάντια από πλεγµένο µεταλλικό νήµα.
6.6.5. Εργασίες αφαίρεσης των οστών και κοπής κρέατος.
6.6.6. Τακτική χρήση κρεατοµάχαιρου στην παραγωγή και στα σφαγεία.
6.6.7. Αντικατάσταση µαχαιριών στις µηχανές κοπής.
7. ΕΝ∆ΥΜΑΣIΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤlΣ ΚΑΚΟΚΑlΡlΕΣ
7.1. Εργασίες στο ύπαιθρο µε βροχή ή κρύο.
8. ΕΝ∆ΥΜΑΣlΕΣ ΑΣΦΑΛΕIΑΣ
8.1. Εργασίες που επιβάλλουν να διακρίνονται τα άτοµα εγκαίρως.
9. ΠΡΟΣΤΑΣlΑ ΑΠΟ ΤlΣ ΠΤΩΣΕlΣ (ΕΞΑΡΤlΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕlΑΣ)
9.1. Εργασίες σε ικριώµατα.
9.2. Συναρµολόγηση προκατασκευασµένων στοιχείων.
9.3. Εργασίες σε στύλους.
10. ΠΡΟΣΤΑΣlΑ ΜΕ ∆ΕΣlMΟ
10.1. Εργασίες µέσα σε θαλάµους χειρισµού γερανών που βρίσκονται σε µεγάλο ύψος.
10.2. Εργασίες σε θαλάµους χειρισµού οχηµάτων µετατόπισης αποθηκευµένων εµπορευµάτων.
10.3. Εργασiες σε υψηλά σηµεία πύργων γεωτρυπάνων.
10.4. Εργασίες σε φρέατα και σωληνώσεις.
11. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤIKΑ ΜΕΣΑ ΤΟΥ ∆ΕΡΜΑΤΟΣ
11.1. Χειρισµός επιχρισµάτων.
11.2. Εργασίες βυρσοδεψίας.
Άρθρο 11
Έλεγχος εφαρµογής
O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και συγκεκριµένα
στα Kέντρα Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου (KE.Π.E.K.) ή στις ∆ιευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας µε
τα αρµόδια Tµήµατα τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Tµήµατα επιθεώρησης
εργασίας.
Άρθρο 12
Kυρώσεις
1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις
του παρόντος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24
του ν. 2224/94.
2. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει από αµέλεια ή
πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94 µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της KYA 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν.
1836/89.
Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος
H ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
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Στον Yφυπουργό Eργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Aθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 1994

