ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 175/1997
"Tροποποίηση π.δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο κατά την
εργασία» (31/A) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 91/382/EOK"
(Φ.E.K. 150/A/15-7-1997)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) και 3 του ν. 1338/83 "Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου"
(34/A) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν. 1440/84 "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" (70/A) και µε το άρθρο 65 του ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις" (101/A) και
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν.2077/92 "Kύρωση της συνθήκης για την Eυρωπαϊκή
Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη"
(136/A).
2. Tις διατάξεις των άρθρων 1 (παράγραφος 3) και 36 του ν. 1568/85 "Yγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων" (177/A) .
3. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/A) "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις".
4. Tις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2224/94 "Pύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων,
υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Yπουργείου Eργασίας και των εποπτευοµένων
από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις" (112/A)
5. Την αριθ. ∆Ι∆Κ/Φ4.4.1/21566 "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης".(ΦEK 932/1010-1996 τ.B').
6. Tην αριθµ. 10/9-10-95 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.
7. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν. 1558/85 "Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Oργανα" (137/A), που
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Pύθµιση του θεσµού των Eπιµελητηρίων κλπ." (154/A).
8. Oτι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων 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.
9. Tην αριθµ. 107/13-3-1997 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση των Yπουργών
Eσωτερικών ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Aποκέντρωσης, Eθνικής Oικονοµίας, Ανάπτυξης, Oικονοµικών,
Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Yγείας και Πρόνοιας αποφασίζουµε:
KEΦAΛAIO A΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της Eλληνικής νοµοθεσίας περί υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 91/382/EOK του Συµβουλίου της 25ης Iουνίου
1991 (E.E. L.206/16/ 29-7-1991) "Για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/EOK για την προστασία των
εργαζοµένων από κινδύνους που οφείλονται στην έκθεσή τους στον αµίαντο κατά την διάρκεια της εργασίας
(δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/EOK)".
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KEΦAΛAIO B΄
Tροποποίηση π.δ. 70α/88
Άρθρο 2
Tο άρθρο 1 του π.δ. 70α/88 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 1
Aντικείµενο-Πεδίο εφαρµογής-Oρισµοί
1. Tο παρόν προεδρικό διάταγµα έχει ως αντικείµενο την προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους
για την υγεία και την ασφάλεια τους περιλαµβανοµένης και της πρόληψης των κινδύνων αυτών που
προέρχονται ή µπορούν να προέλθουν από την έκθεση, κατά την διάρκεια της εργασίας στον αµίαντο. 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 διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εγκαταστάσεις,
εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα (βιοµηχανικές, γεωργικές, εµπορικές,
διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής
κλπ.).
3. Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος στο ∆ηµόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες
ρυθµίσεις της KYA 88555/3293/88 "Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των NΠ∆∆ και
των OTA" (721/B) που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/A).
4. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος 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, εν όψει των στόχων
του παρόντος.
5. Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος νοούνται ως:
α. Aµίαντος: Oποιοδήποτε από τα παρακάτω ινώδη πυριτικά ορυκτά:
-ακτινόλιθος αριθ. µητρώου 77536-66-4 (*) του CHEMICAL ABSTRACT SERVICE (CAS),
-αµοσίτης ή γρυνερίτης αριθ. µητρώου 12172-73-5 (*) του CAS,
-ανθοφυλλίτης αριθ. µητρώου 77536-67-5 (*) του CAS,
-κροκιδόλιθος αριθ. µητρώου 12001-28-4 του CAS,
-τρεµολίτης αριθ. µητρώου 77536-68-6 (*) του CAS,
-χρυσότιλος αριθ. µητρώου 12001-29-5 του CAS,
και κάθε µίγµα που αποτελείται από ένα ή περισσότερα από αυτά.
β. Aρµόδια επιθεώρηση εργασίας: Oι αρµόδιες υπηρεσίες της Nοµαρχιακής Aυτοδιοίκησης (τα Kέντρα
Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου ή οι ∆ιευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και οι ∆ιευθύνσεις
απασχόλησης µε τα αρµόδια Tµήµατα τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας ή τα Tµήµατα
και Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κλπ) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας."
Άρθρο 3
1. Tο άρθρο 2 (παράγραφος 1) του π.δ. 70α/88 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης στη σκόνη από αµίαντο ή από
υλικά που περιέχουν αµίαντο ο εργοδότης οφείλει:
α. Nα έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Στην εκτίµηση αυτή προσδιορίζεται η φύση, ο βαθµός και η
διάρκεια της έκθεσης των εργαζοµένων, ώστε να είναι δυνατό να αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για
την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζοµένων και να καθορίζονται τα ληπτέα µέτρα.
β. Nα διενεργεί µετρήσεις του αµιάντου στον αέρα των χώρων εργασίας (έλεγχος περιβάλλοντος).
γ. Nα λαµβάνει και να τηρεί γενικά µέτρα πρόληψης (τεχνικά και οργανωτικά).
δ. Nα κάνει γενική ενηµέρωση των εργαζοµένων."
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2. Στο άρθρο 2 (παράγραφος 3) του π.δ. 70α/88 µετά τη φράση "σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.1568/85"
προστίθεται η φράση "και του π.δ. 17/96 "Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK""
Άρθρο 4
Tο άρθρο 4 (παράγραφος A6) του π.δ. 70α/88 αντικαθίσταται ως εξής:
"6. Aπαγορεύεται η εφαρµογή του αµιάντου µε τη µέθοδο του ψεκασµού (flocage) καθώς και οι
δραστηριότητες που συνεπάγονται την χρησιµοποίηση χαµηλής πυκνότητας (µικρότερης του 1g/cm3)
µονωτικών ή ηχοµονωτικών υλικών που περιέχουν αµίαντο".
Άρθρο 5
Tο άρθρο 6 (παράγραφος 1) του π.δ. 70α/88 αντικαθίσταται ως εξής:
"1. Αν από τις µετρήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 2 διαπιστωθεί ότι η έκθεση των εργαζοµένων στον
αµίαντο χωρίς τη χρήση ατοµικού προστατευτικού εξοπλισµού, µετρούµενη ή υπολογιζόµενη σαν µέση
χρονικά σταθµισµένη τιµή για 8ωρη ηµερήσια εργασία, βρίσκεται σε επίπεδα:
- για τον χρυσότιλο, ίσα ή µεγαλύτερα από 0.20 ίνες/cm3, για εργασίες µε καθηµερινή έκθεση ή/και ίσα
ή µεγαλύτερα από µία αθροιστική δόση 12 ινοηµερών/cm3 επί τρίµηνη περίοδο για εργασίες που δεν
επαναλαµβάνονται καθηµερινά και
- για όλους τους υπόλοιπους τύπους αµιάντου, είτε µεµονωµένους είτε σε µίγµα, συµπεριλαµβανοµένων των
µιγµάτων που περιέχουν χρυσότιλο, ίσα ή µεγαλύτερα από 0.10 ίνες/cm3 για εργασίες µε καθηµερινή
έκθεση ή/και ίσα ή µεγαλύτερα από µία αθροιστική δόση 6 ινοηµερών/cm3 επί τρίµηνη περίοδο για
εργασίες που δεν επαναλαµβάνονται καθηµερινά,
ο εργοδότης έχει την υποχρέωση:
α. Nα χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας, όπως αυτός ορίζεται στο ν. 1568/85, ανεξάρτητα από
τον αριθµό εργαζοµένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση
β. Nα εφαρµόζει όλα τα µέτρα που προβλέπονται στα άρθρα 7,8,9,10 και 11 του παρόντος διατάγµατος.
γ. Nα τηρεί όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 16 του παρόντος διατάγµατος.
Tα ανωτέρω αναφερόµενα επίπεδα έκθεσης των εργαζοµένων σε αµίαντο, η υπέρβαση των οποίων
καθιστά υποχρεωτική τη λήψη των πρόσθετων µέτρων προστασίας, καλούνται εφεξής όρια δράσης".
Άρθρο 6
Tο άρθρο 6 (παράγραφος 3) του π.δ. 70α/88 καταργείται.
Άρθρο 7
Tο άρθρο 12 του π.δ. 70α/88 αντικαθίσταται ως εξής:
Άρθρο 12
Oριακές τιµές έκθεσης
Kαθορίζονται οι ακόλουθες οριακές τιµές έκθεσης:
1. H χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή συγκέντρωσης ινών χρυσότιλου στον αέρα του χώρου εργασίας, στην
οποία εκτίθενται οι εργαζόµενοι κατά την διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης ηµερήσιας εργασίας µιας 40ωρης
εβδοµαδιαίας εργασίας, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0.60 ίνες/cm3 αέρα.
2. Για όλους τους υπόλοιπους τύπους αµιάντου, είτε µεµονωµένους είτε σε µίγµατα, συµπεριλαµβανοµένων
και των µιγµάτων που περιέχουν χρυσότιλο, η χρονικά σταθµισµένη µέση τιµή συγκέντρωσης ινών στον
αέρα του χώρου εργασίας, στην οποία εκτίθενται οι εργαζόµενοι κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε 8ωρης
ηµερήσιας εργασίας µιας 40ωρης εβδοµαδιαίας εργασίας, δεν πρέπει να ξεπερνά τις 0.30 ίνες/cm3 αέρα."
Άρθρο 8
Tο άρθρο 14 του π.δ. 70α/88 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 14
Eιδικές υποχρεώσεις εργοδοτών στις εργασίες κατεδάφισης
1. O εργοδότης ο οποίος αναλαµβάνει την εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης κτιρίων ή κατασκευών, που
περιέχουν εύθρυπτα µονωτικά υλικά από αµίαντο, και αποµάκρυνσης του αµιάντου ή των υλικών αυτών
από κτίρια όπου ο αµίαντος µπορεί να απελευθερωθεί στον αέρα του χώρου εργασίας, οφείλει:
α. Nα καταρτίζει σχέδιο εργασίας.
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β. Nα χρησιµοποιεί κατά το δυνατόν, εξειδικευµένο προσωπικό, που να γνωρίζει τους κινδύνους και τα
µέτρα προστασίας από αυτούς.
γ. Nα τοποθετεί πινακίδες προειδοποίησης σύµφωνα µε το άρθρο 15 του παρόντος διατάγµατος.
2. Tο σχέδιο εργασίας υποβάλλει ο εργοδότης πριν την έναρξη των προβλεποµένων εργασιών για έγκριση
στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
3. Στο σχέδιο εργασίας πρέπει να αναφέρονται όλα τα απαραίτητα προληπτικά µέτρα για την υγιεινή και
ασφάλεια των εργαζοµένων.
4. Tο σχέδιο εργασίας πρέπει να προβλέπει ότι:
α. O αµίαντος ή τα υλικά που περιέχουν αµίαντο θα αποµακρύνονται στο µέτρο που είναι πρακτικά
δυνατό, πριν από την εφαρµογή των τεχνικών κατεδάφισης.
β. Θα χορηγείται κατάλληλος εξοπλισµός σύµφωνα µε το άρθρο 13 (παράγραφος 5) του παρόντος
διατάγµατος για την προστασία του προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες, και εφόσον απαιτείται
και για την προστασία των λοιπών προσώπων που βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή κοντά στο
χώρο αυτό.
5. Eπίσης το σχέδιο εργασίας πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά µε:
α. Tη φύση και τη πιθανή διάρκεια των εργασιών.
β. Tο τόπο εκτέλεσης των εργασιών.
γ. Tις χρησιµοποιούµενες µεθόδους όταν οι εργασίες συνεπάγονται το χειρισµό αµιάντου ή υλικών που
περιέχουν αµίαντο.
δ. Tα χαρακτηριστικά του εξοπλισµού που χρησιµοποιείται για την προστασία και τον επιµελή καθαρισµό
του προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες καθώς και για την προστασία των λοιπών προσώπων
που βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή κοντά στο χώρο αυτό."
Άρθρο 9
Στο άρθρο 15 (παράγραφοι 1 και 2) του π.δ. 70α/88 η φράση "σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 422/79
«Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας»" αντικαθίσταται απο τη φράση
"σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.105/95 "Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/και
υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/58/EOK" (67/A).
Άρθρο 10
Mετά το άρθρο 16 του π.δ. 70α/88 προστίθεται νέο άρθρο 17 ως εξής:
"Άρθρο 17
Έλεγχος εφαρµογής
O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες της Nοµαρχιακής
Aυτοδιοίκησης (στα Kέντρα Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου ή στις ∆ιευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας
και στις ∆ιευθύνσεις απασχόλησης µε τα αρµόδια Tµήµατα τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας
ή στα Tµήµατα και Γραφεία επιθεώρησης εργασίας κλπ) σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις της εθνικής
νοµοθεσίας.
Για τις επιχειρήσεις των µεταλλείων, λατοµείων, ορυχείων ο έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος
ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου Ανάπτυξης."
Άρθρο 11
Tο άρθρο 17 του π.δ. 70α/88 αντικαθίσταται µε νέο άρθρο 18 ως εξής:
"Άρθρο 18
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 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.
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."
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Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως µε την
εξαίρεση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων αµιάντου για τις οποίες η ισχύς αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου
1999.
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και την εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.
Aθήνα, 2 Iουλίου 1997

