
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                Κ.Γ.Π. 45/2015 
Απ. 4850, 13.2.2015   

Απιθμόρ 45 

Οι πεπί Αζθάλειαρ και Τγείαρ ζηην Δπγαζία (Καπκινογόνοι και Μεηαλλαξιογόνοι Παπάγονηερ) (Σποπο-
ποιηηικοί) 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 5 ηεο πξάμεο ηεο Δπξωπαϊθήο Έλωζεο κε ηίηιν - 
  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L 65, 
5.3.2014,  
ζ. 1. 

«Oδεγία 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/EOK, 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): 
6.4.2001 
30.4.2004. 
 

1. Οη παξόληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη ωο νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Καξθηλνγόλνη θαη Μεηαιιαμηνγόλνη Παξάγνληεο) (Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2015 θαη ζα 
δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία (Καξθηλνγόλνη θαη 
Μεηαιιαμηνγόλνη Παξάγνληεο) Καλνληζκνύο ηνπ 2001 θαη 2004 (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 (Καξθηλνγόλνη θαη 
Μεηαιιαμηνγόλνη Παξάγνληεο) Καλνληζκνί ηνπ 2001 έωο  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 «θαξθηλνγόλνο παξάγνληαο» κε ηνλ 
αθόινπζν λέν νξηζκό: 

   
   

 
 
 
 

Πξώηνο 
Πίλαθαο. 
 
 

«“θαξθηλνγόλνο παξάγνληαο” ζεκαίλεη - 

(i) νπζία ή κείγκα πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηα θξηηήξηα γηα ηελ 
ηαμηλόκεζε ωο θαξθηλνγόλνο παξάγνληαο ζηελ θαηεγνξία 
1Α

 
ή 1Β, ηνπ παξαξηήκαηνο Ι ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 

1272/2008· 

(ii) νπζία ή κείγκα πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Πξώην Πίλαθα, θαζώο 
θαη νπζία ή κείγκα πνπ πξνθύπηεη από κία δηαδηθαζία πνπ 
αλαθέξεηαη ζηνλ ελ ιόγω Πίλαθα·»· 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ νξηζκνύ ηνπ όξνπ «κεηαιιαμηνγόλνο παξάγνληαο» κε ηνλ 
αθόινπζν λέν νξηζκό: 

   
  «“κεηαιιαμηνγόλνο παξάγνληαο” ζεκαίλεη νπζία ή κείγκα πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα 

θαηάηαμεο ωο κεηαιιαμηνγόλν ηωλ γελλεηηθώλ θπηηάξωλ θαηεγνξίαο 1Α ή 1Β ηνπ 
παξαξηήκαηνο Ι ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 1272/2008·»· θαη 
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 (γ) 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 
Καλνληζκνύ 3 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

3. Ο Καλνληζκόο 3 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο 
παξαγξάθνπ (4) απηνύ κε ηελ αθόινπζε λέα παξάγξαθν (4): 

  
  

 
Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα 
Σξίην (Ι): 
28.7.2006 
13.2.2015. 
 

«(4) Όζνλ αθνξά ηνλ ακίαλην, νη δηαηάμεηο ηωλ παξόληωλ Καλνληζκώλ 
εθαξκόδνληαη όηαλ απηέο είλαη πην επλνϊθέο γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα 
ζηελ εξγαζία από ηηο δηαηάμεηο ηωλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Πξνζηαζία από ηνλ Ακίαλην) Καλνληζκώλ ηνπ 2006 θαη 2015.». 

Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 5 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

4. Ο Καλνληζκόο 5 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ηελ 
παξάγξαθν (1) απηνύ ηεο ιέμεο «παξαζθεύαζκα» (ηξίηε γξακκή) κε ηε ιέμε «κείγκα». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 6 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

5. Ο Καλνληζκόο 6 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ηελ 
παξάγξαθν (2) απηνύ ηεο ιέμεο «παξαζθεύαζκα» (δεύηεξε γξακκή) κε ηε ιέμε «κείγκα». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Καλνληζκνύ 7 ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

6. Ο Καλνληζκόο 7 ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε από ηελ 
παξάγξαθν (β) απηνύ ηεο ιέμεο «παξαζθεπαζκάηωλ» (πξώηε θαη δεύηεξε γξακκή) κε ηε ιέμε 
«κεηγκάηωλ». 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Πξώηνπ Πίλαθα ηωλ 
βαζηθώλ 
θαλνληζκώλ. 

7. Ο Πξώηνο Πίλαθαο ηωλ βαζηθώλ θαλνληζκώλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ 
απηνύ κε ηνλ αθόινπζν λέν ηίηιν:  
 
«Καηάινγνο νπζηώλ, κεηγκάηωλ θαη κεζόδωλ». 

  
Έλαξμε ηεο  ηζρύνο 
ηωλ παξόληωλ 
Καλνληζκώλ. 

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