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Απιθμόρ 46 

Οι  πεπί Αζθάλειαρ και Τγείαρ ζηην Δπγαζία (Πποζηαζία από ηον Αμίανηο) (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί 
ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό δςνάμει ηος άπθπος 38 ηων πεπί Αζθάλειαρ και Τγείαρ ζηην 
Δπγαζία Νόμων ηος 1996 έωρ 2011, αθού καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων και εγκπίθηκαν από 
αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθωνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος 
πεπί ηηρ Καηαθέζεωρ ζηη Βοςλή ηων Ανηιπποζώπων ηων Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη 
Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπωρ ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

 
ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΦΑΛΔΙΑ ΚΑΙ ΤΓΔΙΑ ΣΗΝ ΔΡΓΑΙΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1996 ΔΩ 2011 

________________ 
  

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38  
  
Πξννίκην. Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ην άξζξν 1, παξάγξαθνο 4 ηεο πξάμεο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο 

κε ηίηιν - 
  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L158, 
30.4.2004,  
ζ. 50. 
L 65,  
5.3.2014,  
ζ. 1. 

«Οδεγία 2004/37/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29
εο

 Απξηιίνπ 
2004 ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ηωλ εξγαδνκέλωλ από ηνπο θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 
έθζεζε ζε θαξθηλνγόλνπο ή κεηαιιαμηνγόλνπο παξάγνληεο θαηά ηελ εξγαζία (έθηε εηδηθή νδεγία 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 16 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο 89/391/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ)», 
όπωο ηξνπνπνηήζεθε ηειεπηαία από ηελ Οδεγία 2014/27/ΔΔ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26

εο
 Φεβξνπαξίνπ 2014, 

  
 
89(Ι) ηνπ 1996 
158(Ι) ηνπ 2001 
25(Ι) ηνπ 2002 
41(Ι) ηνπ 2003 
99(Ι) ηνπ 2003 
33(Ι) ηνπ 2011. 

Σν Τπνπξγηθό πκβνύιην, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ ρνξεγνύληαη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38 
ηωλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νόκωλ ηνπ 1996 έωο 2011, εθδίδεη ηνπο 
αθόινπζνπο Καλνληζκνύο: 

  
πλνπηηθόο ηίηινο. 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην (Ι): 
28.7.2006. 
 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Πξνζηαζία από ηνλ Ακίαλην) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε 
ηνπο πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Πξνζηαζία από ηνλ Ακίαλην) Καλνληζκνύο ηνπ 
2006 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη 
νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί ωο νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Πξνζηαζία από ηνλ Ακίαλην) Καλνληζκνί ηνπ 2006 θαη 2015. 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 3 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

2. Ο Καλνληζκόο 3 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ πξνζζήθε, ακέζωο κεηά ηελ 
παξάγξαθν (3) απηνύ, ηεο αθόινπζεο λέαο παξαγξάθνπ (3Α): 

   
 Δπίζεκε 

Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 

6.4.2001 
30.4.2004 

13.2.2015. 

«(3Α) Οη δηαηάμεηο ηωλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Καξθηλνγόλνη θαη Μεηαιιαμηνγόλνη Παξάγνληεο) Καλνληζκώλ ηνπ 2001 
έωο 2015 εθαξκόδνληαη γηα ηνλ ακίαλην, αληί ηωλ δηαηάμεωλ ηωλ παξόληωλ 
Καλνληζκώλ, όηαλ νη δηαηάμεηο ηωλ πην πάλω θαλνληζκώλ είλαη πην 
επλνϊθέο από ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξόληωλ Καλνληζκώλ.». 

  
Έλαξμε ηεο ηζρύνο 
ηωλ παξόληωλ  
Καλνληζκώλ. 

3. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ηίζεληαη ζε ηζρύ από ηελ 1
ε
 Ινπλίνπ 2015. 
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