ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 399/1994
"Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους
παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/EOK"
(Φ.E.K. 221/A/19-12-1994)
[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα τροποποιείται και συµπληρώνεται µε το Π.∆. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α/6-4-00)]

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 της παραγρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 1568/85
5. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/A) “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις”.
6. 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”.
7. Tην αριθµ. 6/8.7.94 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.
8. Tην αριθµ. 80170/26.7.94 (585/B) κοινή Aπόφαση του Πρωθυπουργού και του Yπουργού Eργασίας “Aνάθεση
αρµοδιοτήτων στον Yφυπουργό Eργασίας Γεώργιο Aδαµόπουλο” .
9. Tην YΠ/122/14.7.94 Aπόφαση (550/B) “Aνάθεση αρµοδιοτήτων στον Aναπληρωτή Yπουργό Bιοµηχανίας
Eνέργειας και Tεχνολογίας Xρήστο Pοκόφυλλο”.
10. 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.”.
11. 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.
12. Tην αριθµ. 575/18.10.94 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 έχει ως αντικείµενο την πρόληψη των κινδύνων που προέρχονται ή µπορούν
να προέλθουν από την έκθεση κατά την εργασία σε καρκινογόνους παράγοντες , καθώς και την προστασία
της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων από αυτούς τους κινδύνους. 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.
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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
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:
α) Στους εργαζόµενους που εκτίθενται µόνο στις ακτινοβολίες που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της
συνθήκης για την ίδρυση της EυρωπαΪκής Kοινότητας Aτοµικής Eνέργειας.
β) 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
Για τους σκοπούς του παρόντος, καρκινογόνοι παράγοντες είναι :
1. Oι ουσίες, οι οποίες σύµφωνα µε την KYA 378/94 (705/B) “Eπικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και
επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Eυρωπαϊκών Kοινοτήτων
67/548/EOK όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει”, ορίζονται ως καρκινογόνες και χαρακτηρίζονται µε την
ένδειξη R45 “µπορεί να προκαλέσει καρκίνο “.
2. Tα παρασκευάσµατα τα οποία σύµφωνα µε την KYA 1197/89 (567/B) “Tαξινόµηση, συσκευασία και
επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων”, οφείλουν να επισηµαίνονται µε την ένδειξη R45 “µπορεί
να προκαλέσει καρκίνο”.
3. Oι ουσίες, τα παρασκευάσµατα ή οι µέθοδοι που αναφέρονται στο άρθρο 16 παράρτηµα I του παρόντος,
καθώς και οι ουσίες ή τα παρασκευάσµατα που εκλύονται κατά τη διάρκεια µιας µεθόδου που αναφέρεται
στο ίδιο παράρτηµα.
KEΦAΛAIO B΄
YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN EPΓO∆OTΩN
Άρθρο 3
Eντοπισµός και εκτίµηση των κινδύνων
1. Για κάθε δραστηριότητα που ενδέχεται να συνεπάγεται κίνδυνο έκθεσης σε καρκινογόνους παράγοντες, ο
εργοδότης οφείλει να έχει στη διάθεσή του µια γραπτή εκτίµηση των υφισταµένων κατά την εργασία
κινδύνων, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
2. 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. Kατά την εκτίµηση του κινδύνου, επίσης λαµβάνεται υπόψη και κάθε άλλη
σηµαντική έκθεση, όπως π.χ. η έκθεση που έχει επιβλαβή αποτελέσµατα για το δέρµα.
3. H εκτίµηση αυτή επαναλαµβάνεται τακτικά και εν πάση περιπτώσει σε κάθε αλλαγή των συνθηκών που θα
µπορούσε να επηρεάσει την έκθεση των εργαζοµένων στους καρκινογόνους παράγοντες.
4. Oι εργοδότες, κατά την εκτίµηση που προβλέπεται στις προηγούµενες παραγράφους, αποδίδουν ιδιαίτερη
προσοχή στις ενδεχόµενες επιπτώσεις όσον αφορά την ασφάλεια ή την υγεία των ιδιαίτερα ευαίσθητων
εργαζοµένων που απασχολούνται σε επικίνδυνες εργασίες και µεταξύ άλλων, λαµβάνουν υπόψη τη
σκοπιµότητα να µην χρησιµοποιούνται οι εργαζόµενοι αυτοί σε ζώνες όπου µπορούν να έλθουν σε επαφή µε
καρκινογόνους παράγοντες.
Άρθρο 4
Mείωση και υποκατάσταση
1. O εργοδότης µειώνει τη χρήση ενός καρκινογόνου παράγοντα στο χώρο εργασίας, κυρίως υποκαθιστώντας
τον παράγοντα αυτόν, στο µέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, από µια ουσία, παρασκεύασµα ή µέθοδο, τα
οποία, υπό τις συνθήκες χρήσης τους, είναι ακίνδυνα ή λιγότερο επικίνδυνα για την υγεία ή, ενδεχοµένως,
την ασφάλεια των εργαζοµένων.
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2. O εργοδότης κοινοποιεί τα αποτελέσµατα των ερευνών του στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Άρθρο 5
∆ιατάξεις για την πρόληψη ή τη µείωση της έκθεσης
1. Eάν τα αποτελέσµατα της εκτίµησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή
την υγεία των εργαζοµένων, η έκθεση των εργαζοµένων πρέπει να αποφεύγεται .
2. Eάν δεν είναι τεχνικά δυνατή η υποκατάσταση του καρκινογόνου παράγοντα από ουσία, παρασκεύασµα ή
µέθοδο, τα οποία, υπό τις συνθήκες χρήσης τους, είναι ακίνδυνα ή λιγότερο επικίνδυνα για την ασφάλεια ή
την υγεία των εργαζοµένων, ο εργοδότης φροντίζει ώστε η παραγωγή και η χρήση του καρκινογόνου
παράγοντα να πραγµατοποιούνται σε κλειστό σύστηµα, στο µέτρο που αυτό είναι τεχνικά εφικτό.
3. Eάν δεν είναι τεχνικά δυνατή η χρησιµοποίηση κλειστού συστήµατος, ο εργοδότης φροντίζει ώστε η έκθεση
των εργαζοµένων να µειώνεται στο χαµηλότερο επίπεδο που είναι τεχνικά εφικτό και σε κάθε περίπτωση να
είναι κάτω από τις οριακές τιµές εφόσον υπάρχουν .
4. Σε όλες τις περιπτώσεις χρησιµοποίησης καρκινογόνου παράγοντα, ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, ο
εργοδότης εφαρµόζει και όλα τα ακόλουθα µέτρα:
α) Περιορισµό των ποσοτήτων του καρκινογόνου παράγοντα στο χώρο εργασίας.
β) Περιορισµό του αριθµού των εργαζοµένων που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν στο χαµηλότερο δυνατό
επίπεδο.
γ) Σχεδιασµό των µεθόδων εργασίας και των µηχανικών µέτρων προστασίας, έτσι ώστε να αποφεύγεται ή να
ελαχιστοποιείται η έκλυση καρκινογόνων παραγόντων στο χώρο εργασίας.
δ) ∆έσµευση του καρκινογόνου παράγοντα στην πηγή του, τοπική απορρόφηση ή γενικό εξαερισµό, που
γίνονται κατάλληλα και σύµφωνα µε την ανάγκη προστασίας της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
ε) Xρήση των υπαρχουσών κατάλληλων µεθόδων µέτρησης των καρκινογόνων παραγόντων, ιδίως για την
έγκαιρη ανίχνευση ασυνήθους έκθεσης οφειλόµενης σε απρόβλεπτο συµβάν ή σε ατύχηµα.
στ) Eφαρµογή κατάλληλων διαδικασιών και µεθόδων εργασίας.
ζ) Mέτρα συλλογικής προστασίας ή/και µέτρα ατοµικής προστασίας, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η
έκθεση δεν µπορεί να αποφευχθεί µε άλλα µέσα.
η) Mέτρα υγιεινής, ιδίως τακτικό καθαρισµό των δαπέδων, των τοίχων και των λοιπών επιφανειών.
θ) Eνηµέρωση των εργαζοµένων.
ι) Oριοθέτηση των επικίνδυνων ζωνών και χρήση κατάλληλων σηµάτων προειδοποίησης και ασφάλειας,
συµπεριλαµβανοµένων των σηµάτων “απαγορεύεται το κάπνισµα” σε χώρους στους οποίους οι
εργαζόµενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε καρκινογόνους παράγοντες.
ια) Eκπόνηση σχεδίων και εγκατάσταση συστηµάτων για την αντιµετώπιση περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης.
ιβ) Mέσα για την ασφαλή αποθήκευση, χειρισµό και µεταφορά, ιδίως µε τη χρήση δοχείων σφραγισµένων και
επισηµασµένων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, µε τρόπο ευανάγνωστο, σαφή και ευδιάκριτο.
ιγ) Mέσα για την ασφαλή συλλογή, αποθήκευση και αποµάκρυνση των αποβλήτων από τους εργαζόµενους
συµπεριλαµβανοµένης της χρήσης δοχείων σφραγισµένων και επισηµασµένων, σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία, µε τρόπο ευανάγνωστο, σαφή και ευδιάκριτο.
Άρθρο 6
Eνηµέρωση της αρµόδιας αρχής
O εργοδότης οφείλει να παρέχει στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας κάθε στοιχείο που αφορά την εκτίµηση
κινδύνου του άρθρου 3 καθώς και πληροφορίες σχετικά µε:
1. Tις βιοµηχανικές δραστηριότητες ή/και µεθόδους που εφαρµόζονται, καθώς και τους λόγους για τους οποίους
χρησιµοποιούνται καρκινογόνοι παράγοντες.
2. Tις παραγόµενες ή χρησιµοποιούµενες ποσότητες ουσιών ή παρασκευασµάτων που περιέχουν
καρκινογόνους παράγοντες.
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3. Tον αριθµό των εργαζοµένων που εκτίθενται.
4. Tα προληπτικά µέτρα που λαµβάνονται.
5. Tον τύπο του προστατευτικού εξοπλισµού που χρησιµοποιείται.
6. Tη φύση και το βαθµό της έκθεσης.
7. Tις περιπτώσεις υποκατάστασης.
Άρθρο 7
Aπρόβλεπτη έκθεση
1. Σε περίπτωση απρόβλεπτων συµβάντων ή ατυχηµάτων τα οποία µπορεί να προκαλέσουν ασυνήθη έκθεση
των εργαζοµένων, ο εργοδότης πληροφορεί αµέσως τους εργαζόµενους.
2. Eως ότου αποκατασταθεί η κανονική λειτουργία και εξαλειφθούν τα αίτια της ασυνήθους έκθεσης:
α) Στην προσβληθείσα ζώνη, επιτρέπεται να εργάζονται µόνον οι εργαζόµενοι που είναι απαραίτητοι για την
εκτέλεση των επισκευών και άλλων εργασιών που είναι αναγκαίες.
β) Oι εν λόγω εργαζόµενοι εφοδιάζονται µε προστατευτικό ιµατισµό και ατοµικό προστατευτικό αναπνευστικό
εξοπλισµό τον οποίο πρέπει να φέρουν, η δε έκθεση δεν µπορεί να είναι διαρκής και περιορίζεται στον
ελάχιστα δυνατό για κάθε εργαζόµενο χρόνο.
γ) Oι µη φέροντες προστατευτικό εξοπλισµό εργαζόµενοι δεν επιτρέπεται να εργάζονται στην προσβληθείσα
ζώνη.
Άρθρο 8
Προβλεπτή έκθεση
1. Για ορισµένες δραστηριότητες, όπως η συντήρηση, όπου είναι δυνατόν να προβλεφθεί η πιθανότητα αισθητά
αυξηµένης έκθεσης των εργαζοµένων και όπου έχουν ήδη εξαντληθεί όλες οι δυνατότητες για τη λήψη άλλων
τεχνικών προληπτικών µέτρων για τον περιορισµό της έκθεσης αυτής, ο εργοδότης καθορίζει, αφού ζητηθεί η
γνώµη των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση, µε την επιφύλαξη
δε πάντοτε των ευθυνών που φέρει ο εργοδότης, τα απαραίτητα µέτρα ώστε να µειωθεί όσο το δυνατόν
περισσότερο η διάρκεια έκθεσης των εργαζοµένων και να διασφαλιστεί η προστασία τους κατά τις
δραστηριότητες αυτές.
2. Kατ’ εφαρµογή της παραγράφου 1, διατίθεται στους εν λόγω εργαζόµενους προστατευτικός ιµατισµός και
ατοµικός προστατευτικός αναπνευστικός εξοπλισµός, που πρέπει να φέρουν για όσο χρονικό διάστηµα
διαρκεί η ασυνήθης έκθεση. H έκθεση αυτή δε µπορεί να είναι διαρκής και περιορίζεται στον ελάχιστα δυνατό
για κάθε εργαζόµενο χρόνο.
3. O εργοδότης λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε οι ζώνες στις οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες που
αναφέρονται στην παράγραφο 1, να είναι σαφώς οριοθετηµένες και να έχουν εµφανή σήµανση, ή µε άλλους
τρόπους να αποτρέπεται η πρόσβαση στους χώρους αυτούς ατόµων που δεν έχουν σχετική άδεια και δεν
έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση .
Άρθρο 9
Πρόσβαση στις ζώνες κινδύνου
Oι εργοδότες λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα ώστε οι ζώνες στις οποίες διεξάγονται οι δραστηριότητες ως προς
τις οποίες τα αποτελέσµατα της εκτίµησης που αναφέρονται στο άρθρο 3 καταδεικνύουν κίνδυνο για την
ασφάλεια ή την υγεία των εργαζοµένων να µην είναι προσπελάσιµες για εργαζόµενους άλλους από εκείνους
που αναγκαστικά εισέρχονται λόγω της εργασίας ή των καθηκόντων τους .
Άρθρο 10
Mέτρα υγιεινής και µέτρα ατοµικής προστασίας
Για κάθε δραστηριότητα κατά την άσκηση της οποίας υπάρχει κίνδυνος επιβάρυνσης από καρκινογόνους
παράγοντες, οι εργοδότες υποχρεούνται να λαµβάνουν κατάλληλα µέτρα ώστε :
1. Oι εργαζόµενοι να µην τρώνε ή πίνουν στις ζώνες εργασίας στις οποίες υπάρχει κίνδυνος επιβάρυνσης από
καρκινογόνους παράγοντες. Στις ίδιες ζώνες απαγορεύεται το κάπνισµα.
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2. Nα παρέχεται στους εργαζόµενους, κατάλληλος προστατευτικός ιµατισµός ή άλλος κατάλληλος ειδικός
ιµατισµός και να προβλέπεται η ύπαρξη χωριστών χώρων εναπόθεσης του ιµατισµού εργασίας ή
προστασίας, αφενός, και του κανονικού ιµατισµού, αφετέρου.
3. Nα τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων κατάλληλες και πλήρεις εγκαταστάσεις λουτρών και χώρων
υγιεινής.
4. O εξοπλισµός προστασίας να είναι σωστά τοποθετηµένος σε καθορισµένο χώρο, να ελέγχεται και να
καθαρίζεται πριν και, οπωσδήποτε µετά από κάθε χρήση και ο ελαττωµατικός εξοπλισµός να επισκευάζεται ή
να αντικαθίσταται πριν από νέα χρήση.
Άρθρο 11
Eκπαίδευση των εργαζοµένων
1. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ο εργοδότης λαµβάνει τα
κατάλληλα µέτρα, ώστε οι εργαζόµενοι και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση να
λαµβάνουν κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση, βάσει όλων των διαθέσιµων πληροφοριών, ιδίως µε την
µορφή ενηµέρωσης και γραπτών οδηγιών, σχετικά µε:
α) Tους ενδεχόµενους κινδύνους για την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων των πρόσθετων κινδύνων που
οφείλονται στο κάπνισµα.
β) Tις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνονται για την πρόληψη της έκθεσης.
γ) Tις απαιτήσεις υγιεινής.
δ) Tη χρήση του προστατευτικού εξοπλισµού και ιµατισµού.
ε) Tα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται από τους εργαζόµενους, και ιδίως από το προσωπικό επέµβασης σε
περίπτωση ατυχήµατος και για την πρόληψη των ατυχηµάτων.
2. H εκπαίδευση αυτή πρέπει:
α) Nα προσαρµόζεται στην εξέλιξη των κινδύνων και στην εµφάνιση νέων κινδύνων.
β) Nα επαναλαµβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
3. Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των εργαζοµένων, ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να ενηµερώνει τους
εργαζόµενους σχετικά µε τις εγκαταστάσεις και τα δοχεία που βρίσκονται εκεί και περιέχουν καρκινογόνους
παράγοντες, να φροντίζει ώστε όλα τα δοχεία, συσκευασίες και εγκαταστάσεις που περιέχουν καρκινογόνους
παράγοντες να έχουν επισηµανθεί µε τρόπο σαφή και ευανάγνωστο, και να τοποθετεί ευδιάκριτα σήµατα
κινδύνου σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Άρθρο 12
Eνηµέρωση εργαζοµένων
1. O εργοδότης οφείλει να λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται ότι:
α) Oι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση µπορούν να ελέγχουν την
εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος, ή µπορούν να συνεργάζονται κατά την εφαρµογή αυτή, ιδίως
όσον αφορά :
ι) τις επιπτώσεις για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, οι οποίες σχετίζονται µε την επιλογή
και τη χρήση προστατευτικού ιµατισµού και εξοπλισµού, µε την επιφύλαξη πάντοτε των ευθυνών του
εργοδότη για τον καθορισµό της αποτελεσµατικότητας του προστατευτικού ιµατισµού και εξοπλισµού
και
ιι) τα µέτρα που καθορίζει ο εργοδότης και τα οποία προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 1, µε την
επιφύλαξη πάντοτε των ευθυνών του εργοδότη για τον καθορισµό των µέτρων αυτών.
β) Oι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση, ενηµερώνονται το ταχύτερο
δυνατόν για τις περιπτώσεις ασυνήθους έκθεσης, συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων που
αναφέρονται στο άρθρο 8, για τα αίτιά τους και για τα ληφθέντα ή ληπτέα µέτρα για την αντιµετώπιση της
κατάστασης.
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2. O εργοδότης τηρεί ενηµερωνόµενο κατάλογο των εργαζοµένων που είναι επιφορτισµένοι µε την άσκηση των
δραστηριοτήτων ως προς τις οποίες τα αποτελέσµατα της εκτίµησης που προβλέπεται στο άρθρο 3
καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία τους, µε µνεία της έκθεσης στην οποία υποβλήθηκαν.
3. Πρόσβαση στον κατάλογο που αναφέρεται στην παράγραφο 2 έχουν:
α) O γιατρός εργασίας, ο αρµόδιος γιατρός του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος
και η αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
β) Kάθε εργαζόµενος για τις πληροφορίες που περιέχονται στον κατάλογο και οι οποίες τον αφορούν
προσωπικά.
4. Oι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στις
ανώνυµες συλλογικές πληροφορίες.
Άρθρο 13
∆ιαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων
Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συµµετοχής των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις οι
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.
Άρθρο 14
Eπίβλεψη της υγείας
1. Eάν τα αποτελέσµατα της εκτίµησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 καταδεικνύουν κίνδυνο για την υγεία ή την
ασφάλεια των εργαζοµένων, 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 εξασφαλίζει σύµφωνα µε τις υποδείξεις του γιατρού εργασίας, ότι κάθε εργαζόµενος πριν από την
έκθεση και στη συνέχεια σε τακτά χρονικά διαστήµατα, υπόκειται σε ιατρική εξέταση για την εκτίµηση της
κατάστασης της υγείας του.
2. Aν ένας εργαζόµενος παρουσιάζει διαταραχή που ενδέχεται να οφείλεται στην έκθεσή του σε καρκινογόνους
παράγοντες, ο γιατρός εργασίας ή/και η αρµόδια επιθεώρηση εργασίας µπορούν να ζητούν και από άλλους
εργαζόµενους που έχουν επίσης εκτεθεί στους ίδιους καρκινογόνους παράγοντες να υποβληθούν σε
επίβλεψη της υγείας τους, ανεξάρτητα αν η εκτίµηση του άρθρου 3 συνηγορεί προς τούτο.
Στην περίπτωση αυτή, γίνεται επανεκτίµηση του κινδύνου έκθεσης σύµφωνα µε το άρθρο 3.
3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πραγµατοποιείται παρακολούθηση της υγείας των εργαζοµένων, τηρούνται
ατοµικοί ιατρικοί φάκελοι, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ο γιατρός εργασίας ή/και η αρµόδια
επιθεώρηση εργασίας υποδεικνύουν κάθε προστατευτικό ή προληπτικό µέτρο που πρέπει να λαµβάνεται για
την προστασία της υγείας των εν λόγω εργαζοµένων.
4. O εργοδότης εξασφαλίζει ότι παρέχονται πληροφορίες και συµβουλές στους εργαζόµενους όσον αφορά την
ιατρική παρακολούθηση στην οποία µπορούν να υποβάλλονται µετά την παύση της έκθεσης.
5. Oι εργαζόµενοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσµατα της ιατρικής παρακολούθησης που τους αφορούν.
Eπανεξέταση των αποτελεσµάτων της ιατρικής παρακολούθησης µπορούν να ζητούν ο εργοδότης και οι εν
λόγω εργαζόµενοι.
6. Πρακτικές συστάσεις για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων δίνονται στο παράρτηµα II του
άρθρου 16 του παρόντος.
7. Όλες οι περιπτώσεις καρκίνου των εργαζοµένων που αναγνωρίζεται ότι οφείλονται στην έκθεση σε
καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, αναγγέλλονται από τον γιατρό εργασίας µέσω της επιχείρησης
και από τον ασφαλιστικό οργανισµό στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.
Άρθρο 15
Tήρηση Φακέλων
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1. O κατάλογος που προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και ο ατοµικός ιατρικός φάκελος που
προβλέπεται στο άρθρο 14 παράγραφος 3, διατηρούνται επί σαράντα τουλάχιστον χρόνια µετά την παύση
της έκθεσης.
2. Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης, οι φάκελοι αυτοί αποστέλλονται στον αρµόδιο
ασφαλιστικό οργανισµό, ενώ επίσης, αντίγραφα των φακέλων αποστέλλονται στις ιατρικές υπηρεσίες του
KYAE του Yπουργείου Eργασίας για ερευνητικούς σκοπούς.
3. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόµενος δικαιούται αντιγράφου του ατοµικού του ιατρικού φακέλου.
KEΦAΛAIO Γ΄
∆IAΦOPEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 16
Προσάρτηση των παραρτηµάτων
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος το παράρτηµα I που αναφέρεται στο άρθρο 2
παράγραφος 3 και το παράρτηµα II που αναφέρεται στο άρθρο 14 παράγραφος 6 και έχουν ως ακολούθως:
ΠAPAPTHMA I
Kατάλογος ουσιών, παρασκευασµάτων και µεθόδων
[ άρθρο 2 παράγραφος 3 ]
1. Παρασκευή αουραµίνης
2. Eργασίες που συνεπάγονται έκθεση σε πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες που περιέχονται στην
αιθάλη, στην πίσσα, το κατράµι, τον καπνό ή τον κονιορτό λιθάνθρακα .
3. Eργασίες που συνεπάγονται έκθεση στον κονιορτό, τον καπνό ή την οµίχλη που παράγονται κατά τη φρύξη
και τον ηλεκτρικό καθαρισµό θειούχων συµπηγµάτων νικελίου.
4. Mέθοδος ισχυρού οξέος στην παρασκευή ισοπροπυλικής αλκοόλης.
ΠAPAPTHMA II
Πρακτικές συστάσεις για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων
[άρθρο 14 παράγραφος 6]
1. O γιατρός εργασίας ή/και ο γιατρός του ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο ανήκει ο εργαζόµενος, οφείλουν
να γνωρίζουν καλώς τις συνθήκες ή τις περιστάσεις έκθεσης κάθε εργαζόµενου.
2. H ιατρική παρακολούθηση των εργαζοµένων πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις αρχές και τις πρακτικές της
ιατρικής της εργασίας και πρέπει να περιλαµβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα µέτρα:
α) Kατάρτιση φακέλου µε το ιατρικό και επαγγελµατικό ιστορικό κάθε εργαζόµενου.
β) Προσωπική συνέντευξη.
γ) Eνδεχοµένως, βιολογική παρακολούθηση, καθώς και ανίχνευση των πρώιµων και αντιστρεπτών
επιπτώσεων επί της υγείας του εξεταζόµενου .
Mπορούν να αποφασίζονται περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις για κάθε εργαζόµενο ο οποίος υποβάλλεται σε
ιατρική παρακολούθηση, λαµβανοµένων υπόψη των πλέον πρόσφατων γνώσεων της ιατρικής της εργασίας.
Άρθρο 17
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 18
Kυρώσεις
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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 19
Έναρξη ισχύος
H ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
Στον Yφυπουργό Eργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Aθήνα, 17 ∆εκεµβρίου 1994

