
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Γ.Π. 42/2015 
Απ. 4850, 13.2.2015   

Απιθμόρ 42 
 

Οι πεπί ηηρ Πποζηαζίαρ ηηρ Μηηπόηηηαρ (Αζθάλεια και Τγεία ζηην Δπγαζία) (Σποποποιηηικοί) Κανονιζμοί 
ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό δςνάμει ηος άπθπος 6 ηων πεπί Πποζηαζίαρ ηηρ Μηηπόηηηαρ 
Νόμων ηος 1997 έωρ 2011 και ηος εδαθίος (8) ηος άπθπος 13 και 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 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΜΗΣΡΟΣΗΣΑ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 1997 ΔΩ 2011  
ΚΑΙ 

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

 
Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 6 ηωλ πεξί  Πξνζηαζίαο ηεο  Μεηξόηεηαο  Νόκωλ ηνπ 1997 έωο 2011 

 θαη ηνπ εδαθίνπ (8) ηνπ άξζξνπ 13 θαη ηνπ άξζξνπ 38  
ηωλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νόκωλ ηνπ 1996 έωο 2011 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνύο ελαξκόληζεο κε ην άξζξν 2 ηεο πξάμεο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο κε ηίηιν - 
  

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L 65, 
5.3.2014,  
ζ. 1. 

«Οδεγία 2014/27/ΔΔ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26
εο

 
Φεβξνπαξίνπ 2014 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηωλ νδεγηώλ ηνπ πκβνπιίνπ 92/58/ΔΟΚ, 
92/85/ΔΟΚ, 94/33/ΔΚ, 98/24/ΔΚ θαη ηεο νδεγίαο 2004/37/ΔΚ ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ 
θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ώζηε λα επζπγξακκηζηνύλ κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 γηα 
ηελ ηαμηλόκεζε, ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ηωλ νπζηώλ θαη ηωλ κεηγκάηωλ», 

  
 

100(Ι) ηνπ 1997 
45(Ι) ηνπ 2002 
64(Ι) ηνπ 2002 

109(Ι) ηνπ 2007 
8(Ι) ηνπ 2008 

43(Ι) ηνπ 2008 
70(Ι) ηνπ 2011. 
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 6 
ηωλ πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξόηεηαο Νόκωλ ηνπ 1997 έωο 2011 θαη ηνπ εδαθίνπ (8) ηνπ 
άξζξνπ 13 θαη 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): 
31.5.2002. 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί ηεο Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξόηεηαο 
(Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδνληαη 
καδί κε ηνπο πεξί Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξόηεηαο (Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία) 
Καλνληζκνύο ηνπ 2002 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη 
βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί ωο νη πεξί ηεο 
Πξνζηαζίαο ηεο Μεηξόηεηαο (Αζθάιεηα θαη Τγεία ζηελ Δξγαζία) Καλνληζκνί ηνπ 2002 θαη 
2015. 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 2 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

2. Ο Καλνληζκόο 2 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο εξκελείαο ηωλ όξωλ «έγθπνο», «Νόκνο» θαη «ηνθεηόο» κε 
ηηο αθόινπζεο λέεο εξκελείεο, αληίζηνηρα:  

   
   

 
«“έγθπνο” ζεκαίλεη έγθπν εξγνδνηνύκελε, ε νπνία 
πιεξνθόξεζε ηνλ εξγνδόηε ηεο γηα ηελ εγθπκνζύλε ηεο, 
ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ πεξί Πξνζηαζίαο ηεο 
Μεηξόηεηαο Νόκωλ ηνπ 1997 έωο 2011· 

    
   “Νόκνο” ζεκαίλεη ηνπο πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ 

Δξγαζία Νόκνπο ηνπ 1996 έωο 2011· 
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59(Ι) ηνπ 2010 

114(Ι) ηνπ 2010 
126(Ι) ηνπ 2010 

2(Ι) ηνπ 2012 
37(Ι) ηνπ 2012 

170(Ι) ηνπ 2012 
193(Ι) ηνπ 2012 
106(Ι) ηνπ 2014 

194(Ι) ηνπ 2014. 

“ηνθεηόο” έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ όξν απηό ην 
εδάθην (1) ηνπ άξζξνπ 2 ηωλ πεξί Κνηλωληθώλ Αζθαιίζεωλ 
Νόκωλ ηνπ 2010 κέρξη (Αξ. 2) ηνπ 2014·»·θαη 

   
 (β) κε ηελ πξνζζήθε, ζηελ θαηάιιειε αιθαβεηηθή ζεηξά, ηνπ αθόινπζνπ λένπ όξνπ θαη 

ηνπ νξηζκνύ ηνπ:  
   
   

Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L 353, 
31.12.2008,  
ζ. 1. 
L 216, 10.8.2013,  
ζ. 1. 

«“θαλνληζκόο (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008” ζεκαίλεη ηνλ θαλνληζκό 
(ΔΚ) αξηζ. 1272/2008 ηνπ Δπξωπαϊθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 16

εο
 Γεθεκβξίνπ 2008 γηα ηελ ηαμηλόκεζε, 

ηελ επηζήκαλζε θαη ηε ζπζθεπαζία ηωλ νπζηώλ θαη ηωλ 
κεηγκάηωλ, ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ηελ θαηάξγεζε ηωλ νδεγηώλ 
67/548/ΔΟΚ θαη 1999/45/ΔΚ θαη ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 
θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1907/2006, όπωο ηξνπνπνηήζεθε 
ηειεπηαία από ηνλ θαλνληζκό (ΔΔ) αξηζ. 758/2013 ηεο 
Δπηηξνπήο ηεο 7

εο
 Απγνύζηνπ 2013 θαη όπωο πεξαηηέξω 

εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη·». 
   
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Πξώηνπ Πίλαθα ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

3.-(1) Σν Μέξνο Α ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο 
αθνινύζωο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ 2 απηνύ κε ην αθόινπζν λέν ζεκείν 2: 
   
   

 
 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
6.4.2001. 
 
Γεύηεξνο 
Πίλαθαο. 

«2. Βηνινγηθνί παξάγνληεο 
 
Βηνινγηθνί παξάγνληεο ηωλ Οκάδωλ 2, 3, θαη 4, ζύκθωλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνύ 3 ηωλ πεξί 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Βηνινγηθνί Παξάγνληεο) 
Καλνληζκώλ ηνπ 2001, ζην βαζκό πνπ είλαη γλωζηό όηη νη 
παξάγνληεο απηνί ή ηα ζεξαπεπηηθά κέηξα ηα νπνία επέβαιαλ νη 
ελ ιόγω παξάγνληεο ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηωλ εγθύωλ θαη 
ηνπ θπνθνξνύκελνπ θαη εθόζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην 
Γεύηεξν Πίλαθα.»· θαη 

   
 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηωλ ππνζεκείωλ α) θαη β) ηνπ ζεκείνπ 3 απηνύ κε ηα 

αθόινπζα λέα ππνζεκεία α) θαη β): 
    
   

 
 
 
 
Γεύηεξνο 
Πίλαθαο. 

«α) Οπζίεο θαη κείγκαηα πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα γηα 
ηαμηλόκεζε δπλάκεη ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 
1272/2008 ζε κία ή πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο 
ηάμεηο θηλδύλνπ θαη θαηεγνξίεο θηλδύλνπ κε κία ή 
πεξηζζόηεξεο από ηηο αθόινπζεο δειώζεηο επηθηλδπ-
λόηεηαο, εθόζνλ δελ πεξηιακβάλνληαη ζην Γεύηεξν 
Πίλαθα: 
 

(i) Μεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξωλ, θαηε-
γνξία 1Α, 1Β ή 2 (Η340, Η341). 

(ii) Καξθηλνγέλεζε, θαηεγνξία 1Α, 1Β ή 2 (Η350, 
Η350i, Η351). 

(iii) Σνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγωγή θαηεγνξία 1Α, 
1Β ή 2 ή πξόζζεηε θαηεγνξία γηα επηδξάζεηο 
ζηε γαινπρία ή κέζω ηεο γαινπρίαο (Η360, 
Η360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, 
H361d, H361fd, H362). 

(iv) Δηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο κεηά από 
κία θαη κόλε έθζεζε, θαηεγνξία 1 ή 2 (Η370, 
Η371). 
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Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
6.4.2001 
30.4.2004 
13.2.2015. 

β) Υεκηθνί παξάγνληεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πξώην 
Πίλαθα ηωλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Καξθηλνγόλνη θαη Μεηαιιαμηνγόλνη Παξάγνληεο) Καλν-
ληζκώλ ηνπ 2001 έωο 2015.». 

   
 (2) Σν Μέξνο Β ηνπ Πξώηνπ Πίλαθα ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ αληηθαζίζηαηαη κε ην αθόινπζν 

λέν Μέξνο Β: 
   
 «ΜΔΡΟ Β:  ΜΔΘΟΓΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 
Βηνκεραληθέο κέζνδνη παξαγωγήο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πξώην Πίλαθα ηωλ πεξί 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Καξθηλνγόλνη θαη Μεηαιιαμηνγόλνη Παξάγνληεο) 
Καλνληζκώλ ηνπ 2001 έωο 2014.». 

   
Καηάξγεζε ηνπ 
Σξίηνπ Πίλαθα ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

4. Ο Σξίηνο Πίλαθαο ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ θαηαξγείηαη. 

  
Έλαξμε ηεο ηζρύνο 
ηωλ παξόληωλ 
Καλνληζκώλ. 

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