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Απιθμόρ 41 
 
Οι πεπί Δλάσιζηων Πποδιαγπαθών για ηη ήμανζη Αζθάλειαρ και Τγείαρ ζηην Δπγαζία (Σποποποιηηικοί) 

Κανονιζμοί ηος 2015, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο 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 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, 

1.  Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Διάρηζηωλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηε 
ήκαλζε Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2015 θαη ζα 
δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Διάρηζηωλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηε ήκαλζε Αζθάιεηαο θαη 



Παξάξηεκα  
Σξίην (Ι): 
21.7.2000. 
 

Τγείαο ζηελ Δξγαζία Καλνληζκνύο ηνπ 2000 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη ωο «νη βαζηθνί 
θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί θαη νη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί ωο 
νη πεξί Διάρηζηωλ Πξνδηαγξαθώλ γηα ηε ήκαλζε Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
Καλνληζκνί ηνπ 2000 θαη 2015. 

  

Σξνπνπνίεζε  
ηνπ Καλνληζκνύ 2  
ηωλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

2.  Ο Καλνληζκόο 2 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
παξαγξάθνπ (2) απηνύ κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν (2):  

  
  «(2) Οη παξόληεο Καλνληζκνί δελ εθαξκόδνληαη ζηε ζήκαλζε επηθίλδπλωλ νπζηώλ θαη 

κεηγκάηωλ, πξνϊόληωλ θαη/ή εμνπιηζκνύ όζνλ αθνξά ηε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά, εθηόο αλ 
απηό πξνβιέπεηαη ξεηά από ηηο δηαηάμεηο άιιεο λνκνζεζίαο.». 

  

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ Καλνληζκνύ 3  
ηωλ βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

3.  Ο Καλνληζκόο 3 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη 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 
Παξαξηήκαηνο Ι ηωλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

4.  Σν Παξάξηεκα Ι ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
παξαγξάθνπ 12 απηνύ κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν 12:  

  
  «12.1. Οη ρώξνη, νη αίζνπζεο ή νη πεξίβνινη πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα απνζεθεύνληαη 

ζεκαληηθέο πνζόηεηεο επηθίλδπλωλ νπζηώλ ή κεηγκάηωλ πξέπεη λα ζεκαίλνληαη κε 
θαηάιιειν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα, επηιεγόκελν κεηαμύ ηωλ ζεκάηωλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.2. ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ ή λα αλαγλωξίδνληαη 
ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ παξαγξάθωλ 1, 2 θαη 3 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ, εθηόο 
αλ ε επηζήκαλζε κε εηηθέηα ηωλ δηαθόξωλ ζπζθεπαζηώλ ή δνρείωλ επαξθεί γηα ην 
ζθνπό απηό.  

  
 12.2. ε πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη ηζνδύλακν πξνεηδνπνηεηηθό ζήκα ζηελ παξάγξαθν 

3.2. ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ γηα λα πξνεηδνπνηεί ζρεηηθά κε επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο 
ή κείγκαηα, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ζρεηηθό εηθνλόγξακκα θηλδύλνπ πνπ νξίδεη 
ην παξάξηεκα V  ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008.». 

  

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙΙ ηωλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

5.  Σν Παξάξηεκα ΙΙ ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 

              (α) Με ηελ πξνζζήθε ζηελ παξάγξαθν 3.2. απηνύ ηεο αθόινπζεο ππνζεκείωζεο 2 
πνπ αθνξά ζηελ πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα «Γεληθόο θίλδπλνο»: 
 
«

2 
Απηή ε πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνεηδνπνηεί 

ζρεηηθά κε επηθίλδπλεο ρεκηθέο νπζίεο ή κείγκαηα, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο 
θαηά ηηο νπνίεο ε πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα ρξεζηκνπνηείηαη ζύκθωλα κε ηελ 
παξάγξαθν 8 ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ γηα λα ππνδείμεη ηελ απνζήθεπζε 
επηθίλδπλωλ νπζηώλ ή κεηγκάηωλ.»

.
 θαη 

   
        (β) κε ηελ θαηάξγεζε ζηελ παξάγξαθν 3.2. απηνύ ηεο πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο 

«Βιαβεξέο ή εξεζηζηηθέο ύιεο» θαη ηεο ππνζεκείωζεο πνπ ηε ζπλνδεύεη. 
   

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΙΙΙ ηωλ 
βαζηθώλ θαλνληζκώλ. 

6.  Σν Παξάξηεκα ΙΙΙ ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη ωο αθνινύζωο: 

       (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηωλ παξαγξάθωλ 1, 2 θαη 3 απηνύ κε ηηο αθόινπζεο λέεο 
παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3, αληίζηνηρα: 

   
  «1. Σα ρξεζηκνπνηνύκελα θαηά ηελ εξγαζία δνρεία, ηα νπνία πεξηέρνπλ ρεκηθέο 

νπζίεο ή κείγκαηα πνπ έρνπλ ηαμηλνκεζεί ωο επηθίλδπλα ζύκθωλα κε ηα 
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θξηηήξηα γηα νπνηαδήπνηε ηάμε θηλδύλνπ γηα ην πεξηβάιινλ ή ηελ πγεία, 
ζύκθωλα κε ηνλ θαλνληζκό (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008, ηα δνρεία πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ απνζήθεπζε απηώλ ηωλ επηθίλδπλωλ νπζηώλ ή 
κεηγκάηωλ, θαζώο θαη νη εκθαλείο ζωιελώζεηο πνπ πεξηέρνπλ ή 
κεηαθέξνπλ επηθίλδπλεο νπζίεο θαη κείγκαηα, πξέπεη λα επηζεκαίλνληαη κε 
ζρεηηθά εηθνλνγξάκκαηα θηλδύλνπ, ζύκθωλα κε ηνλ ελ ιόγω θαλνληζκό. 

   
   2. Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 αλωηέξω δελ εθαξκόδνληαη ζηα δνρεία πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηελ εξγαζία γηα ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα νύηε ζηα 
δνρεία ηωλ νπνίωλ ην πεξηερόκελν αιιάδεη ζπρλά, ππό ηνλ όξν όηη 
ιακβάλνληαη θαηάιιεια ελαιιαθηηθά κέηξα ελεκέξωζεο ή/ θαη θαηάξηηζεο, 
πνπ εγγπώληαη ην ίδην επίπεδν πξνζηαζίαο. 

   
   3.  Η ζήκαλζε πνπ αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 αλωηέξω κπνξεί - 
   
   3.1. λα αληηθαζίζηαηαη από πξνεηδνπνηεηηθέο πηλαθίδεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

Παξάξηεκα ΙΙ, πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ηα ίδηα εηθνλνγξάκκαηα ή ζύκβνια. ε 
πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη ηζνδύλακε πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα ζηελ 
παξάγξαθν 3.2. ηνπ Παξαξηήκαηνο ΙΙ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην 
ζρεηηθό εηθνλόγξακκα θηλδύλνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζην παξάξηεκα V ηνπ 
θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008· 

   
   3.2. λα ζπκπιεξώλεηαη κε πξόζζεηα ζηνηρεία, όπωο ην όλνκα ή/θαη ην ρεκηθό 

ηύπν ηεο επηθίλδπλεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο, θαζώο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα 
ηνλ θίλδπλν· 

   
   3.3. όζνλ αθνξά ηε κεηαθνξά δνρείωλ ζην ρώξν εξγαζίαο, λα ζπκπιεξώλεηαη 

ή λα αληηθαζίζηαηαη από ζήκαηα πνπ εθαξκόδνληαη ζε νιόθιεξε ηελ 
Δπξωπαϊθή Έλωζε γηα ηε κεηαθνξά επηθίλδπλωλ νπζηώλ ή κεηγκάηωλ.»

.
 

   
       (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν 7 απηνύ ηεο ιέμεο «παξαζθεπάζκαηα» 

(δεύηεξε γξακκή) κε ηε ιέμε «κείγκαηα»
.
 θαη  

   
       (γ) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ζηελ παξάγξαθν 8 απηνύ ηεο ιέμεο «παξαζθεπαζκάηωλ» 

(πξώηε γξακκή) κε ηε ιέμε «κεηγκάηωλ». 
  

Έλαξμε ηεο ηζρύνο ηωλ 
παξόληωλ 
Καλνληζκώλ. 

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