
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Γ.Π. 43/2015 
Απ. 4850, 13.2.2015   

Απιθμόρ 43 

Οι πεπί Αζθάλειαρ και Τγείαρ ζηην Δπγαζία (Πποζηαζία ηων Νέων) (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 3 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», 

  
 
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): 
9.3.2012. 
 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Πξνζηαζία ηωλ Νέωλ) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2015 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο 
πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Πξνζηαζία ηωλ Νέωλ) Καλνληζκνύο ηνπ 2012 (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 
ηωλ Νέωλ) Καλνληζκνί ηνπ 2012 θαη  2015. 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 2 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

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

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νξηζκνύ ηνπ όξνπ «έθεβνο» κε ηνλ αθόινπζν λέν νξηζκό: 
   
   

 
 
24(Ι) ηνπ 1993 
220(Ι) ηνπ 2004. 
 
 
 

«“έθεβνο” ζεκαίλεη θάζε λέν ειηθίαο ηνπιάρηζην δεθαπέληε 
(15) εηώλ θαη θάηω ηωλ δεθανθηώ (18) εηώλ, ν νπνίνο έρεη 
παύζεη λα ππόθεηηαη ζηε ζρνιηθή ππνρξέωζε πιήξνπο 
ρξόλνπ, δπλάκεη ηωλ πεξί Γεκνηηθήο θαη Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
(Τπνρξεωηηθή Φνίηεζε θαη Παξνρή Γωξεάλ Παηδείαο) Νόκωλ 
ηνπ 1993 θαη 2004·»· 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·». 
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Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Ι ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

3. Σν Παξάξηεκα Ι ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππνζεκείνπ 3.1. ηνπ ζεκείνπ 3 ηνπ Μέξνπο Α απηνύ κε ην 
αθόινπζν λέν ππνζεκείν 3.1.:  

   
  «3.1. 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 επηθηλδπλόηεηαο: 

 (i)    Ομεία ηνμηθόηεηα, θαηεγνξία 1, 2 ή 3 (H300, H310, H330, H301, H311, 
H331), 

(ii)    δηάβξωζε ηνπ δέξκαηνο, θαηεγνξία 1A, 1B ή 1Γ (H314), 

(iii)    εύθιεθην αέξην, θαηεγνξία 1 ή 2 (H220, H221), 

(iv)    εύθιεθηα αεξνιύκαηα, θαηεγνξία 1 (H222), 

(v)    εύθιεθην πγξό, θαηεγνξία 1 ή 2 (H224, H225), 

(vi)    εθξεθηηθά, θαηεγνξίεο “αζηαζή εθξεθηηθά”, ή εθξεθηηθά ηωλ 
ππνδηαηξέζεωλ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 (H200, H201, H202, H203, H204, 
H205), 

(vii)    απηναληηδξώζεο νπζίεο θαη κείγκαηα ηύπνπ A, B, Γ ή Γ (H240, H241, 
H242), 

(viii) νξγαληθά ππεξνμείδηα ηύπνπ Α ή Β (H240, H241), 

(ix)    εηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο κεηά από κία θαη κόλε έθζεζε, 
θαηεγνξία 1 ή 2 (H370, H371), 

(x)    εηδηθή ηνμηθόηεηα ζηα όξγαλα-ζηόρνπο κεηά από επαλαιακβαλόκελε 
έθζεζε, θαηεγνξία 1 ή 2 (H372, H373), 

(xi)    επαηζζεηνπνίεζε ηνπ αλαπλεπζηηθνύ, ππνθαηεγνξία 1Α ή 1Β (H334), 

(xii)    επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο, ππνθαηεγνξία 1Α ή 1Β (H317), 

(xiii) θαξθηλνγέλεζε, θαηεγνξία 1A, 1B ή 2 (H350, H350i, H351), 

(xiv) κεηαιιαμηγέλεζε γελλεηηθώλ θπηηάξωλ, θαηεγνξία 1A, 1B ή 2 (H340, 
H341), 

(xv)    ηνμηθόηεηα ζηελ αλαπαξαγωγή θαηεγνξία 1Α ή 1Β (H360, H360F, 
H360FD, H360Fd, H360D, H360Df).»·  

 
 (β) κε ηελ θαηάξγεζε ηωλ ππνζεκείωλ 3.2. θαη 3.3. ηνπ Μέξνπο Α απηνύ· 
   
 (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ππνζεκείνπ 3.4. ηνπ Μέξνπο Α απηνύ κε ην αθόινπζν λέν 

ππνζεκείν 3.4.: 
   
   

Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην(Ι): 

6.4.2001 
30.4.2004 

13.2.2015. 

«3.4.  Οπζίεο θαη κείγκαηα πνπ αλαθέξνληαη  ζηνλ Πξώην 
Πίλαθα ηωλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Καξθηλνγόλνη θαη Μεηαιιαμηνγόλνη Παξάγνληεο) Καλνληζκώλ 
ηνπ 2001 έωο 2015, θαζώο θαη νπζία ή κείγκα πνπ πξνθύπηεη 
από κία δηαδηθαζία πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ελ ιόγω Πίλαθα ηωλ 
πην πάλω θαλνληζκώλ.»· θαη 

   
 (δ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ 1 ηνπ  Μέξνπο Β απηνύ κε  ην αθόινπζν λέν 

ζεκείν 1: 
   
  «1. Γηαδηθαζίεο θαη εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Πξώην Πίλαθα ηωλ πεξί 

Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Καξθηλνγόλνη θαη Μεηαιιαμηνγόλνη Παξάγνληεο) 
Καλνληζκώλ ηνπ 2001 έωο 2015.». 

  
Έλαξμε ηεο ηζρύνο 
ηωλ παξόληωλ 
Καλνληζκώλ. 

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