
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ της 30-10-1924 
"Περί κανονισµού όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και αποθήκας σύκων" 

(Φ.Ε.Κ. 275/Α/3-11-24) 

Έχοντες υπ' όψει το άρθρον 7 του νόµου ΓπΛ∆' «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών 
εργασίας», προτάσει του Ηµετέρου επί της Εθνικής Οικονοµίας Υπουργού, µετά γνωµοδότησιν του 
Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Εργασίας απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν: 

Άρθρον 1 
Εις τας αποθήκας σύκων, εκτός των γενικών όρων του Β.∆. της 25 Απριλίου 1913 «περί µέτρων υγιεινής και 
ασφαλείας εν τοις βιοµηχανικοίς και τοις βιοτεχνικοίς καταστήµασι κλπ.» και του από 16 Μαρτίου 1923 «περί 
σταφιδαποθηκών», οίτινες εφαρµόζονται εφόσον δεν αντίκεινται προς τας διατάξεις των εφεξής άρθρων, 
τηρούνται και αι ειδικαί των εποµένων. 

Άρθρον 2 
Συκαποθήκη θεωρείται ο κλειστός εστεγασµένος χώρος εντός του οποίου αποθηκεύονται, καθαρίζονται και 
συσκευάζονται εις κιβώτια, βαρέλια, σάκκους τα σύκα παντός είδους. 

Άρθρον 3 
Εργαστήριον θεωρείται ο κεκλεισµένος χώρος εντός του οποίου ευρίσκονται εγκατεστηµένα µηχανήµατα 
(λέβητες, ξηραντήρια, κλίβανοι κλπ.) προς εκτέλεσιν του καθαρισµού, αποστειρώσεως, απολυµάνσεως ή 
προπαρασκευαστικής εν γένει συσκευασίας και κινούνται δια µηχανικής δυνάµεως ή δια των χειρών.  

Άρθρον 4 
Το ύψος των αιθουσών, εν αις αποθηκεύονται ή κατεργάζονται τα σύκα, δεν πρέπει να είναι έλασσον των 
τεσσάρων µέτρων, ο δε χώρος τοσούτος, ώστε να αναλογίζωνται δι' έκαστον εργάτην 10 κατ' ελάχιστον 
κυβικά µέτρα αέρος. Απαγορεύονται εγκαταστάσεις εργαστηρίων εις διαµέρισµα υπόγειον, εφ' όσον η οροφή 
αυτού ευρίσκεται χαµηλότερον του 1,60 µέτρου υπέρ το έδαφος.  

Άρθρον 5 
Αι παρειαί των τοίχων και οροφαί επιστρώνωνται δι' υλικού αδιαποτίστου δυναµένου να υδροχρωµατίζεται 
και παρουσιάζοντος όσον το δυνατόν επιφάνειαν λείαν και άνευ γωνιών εφ' όσον πρόκειται περί νέων 
εγκαταστάσεων.  

Το δάπεδον επιστρώνεται δι' υλικού αδιαποτίστου και στεγανού, ώστε να µη παράγη κόνιν η απορροφά 
υγρασίαν, ίνα καθίσταται ευχερής ο καθαρισµός αυτού, µε κλίσιν κατάλληλον προς ροήν των υδάτων δια την 
περίπτωσιν της πλύσεως. Τα δάπεδα κατά κανόνα κατασκευάζονται εκ ξύλου επαλειφοµένου δια παραφίνης 
ή εκ πλακών λείων και καλώς συνηρµοσµένων.  

Άρθρον 6 
Το χρησιµοποιούµενον εν ταις συκαποθήκας και τοις σχετικής εργαστηρίοις ύδωρ πρέπει να είναι καθαρόν, 
τα δε εκ των αποθηκών αποχετευόµενα ακάθαρτα ύδατα δέον να διοχετεύωνται δια κλειστών στεγανών 
αγωγών εις φρέατα αποστραγγίσεως ή εις υπονόµους όπου υπάρχουν τοιούτοι, το δε στόµιον ροής 
εφοδιάζεται πάντοτε µε ανάλογον σίφωνα.  

∆ια την ύδρευσιν του προσωπικού δέον να υπάρχη ειδική δεξαµενή ύδατος ανάλογος προς την ηµερησίαν 
κατανάλωσιν, ήτις δέον να διατηρήται καθαρά.  

Πάντα τα δοχεία µεταφοράς και αποθηκεύσεως ύδατος, σάρωθρα και πτύα δέον να διατηρώνται καθαρά. 

Άρθρον 7 
Ο φωτισµός των αιθουσών και ο αερισµός πρέπει να είναι επαρκής, όταν δε δεν είναι εύκολος ο πλάγιος 
φωτισµός, επιβάλλεται ο εκ της οροφής εις τρόπον ώστε το εσωτερικόν τούτων, να φωτίζηται καταλλήλως. 
Τεχνικός αερισµός επιβάλλεται όπου ο φυσικός τοιούτος δεν επαρκεί ένεκα της θερινής θερµότητος.  

Άρθρον 8 
Οι λέβητες αποστειρώσεως, κλίβανοι, ξηραντήρια κλπ. τοποθετούνται εις ιδιαίτερον της αποθήκης 
διαµέρισµα, το οποίον πρέπει να φωτίζεται επαρκώς και να αερίζεται δια καταλλήλων αεροδόχων ή 
παραθύρων.  



Άρθρον 9 
Εις εκάστην αποθήκην υπάρχει διαµέρισµα προγεύµατος, ιµατιοφυλακείον εις ο τοποθετούνται αι ενδυµασίαι 
του προσωπικού, νιπτήρες και αποχωρητήρια, εκτός των αιθουσών, αναλογούντα τουλάχιστον εν δια 
τεσσαράκοντα εργαζοµένους, χωριστά δε δια τας γυναίκας.  

Οι βόθροι των αποχωρητηρίων κατασκευάζονται στεγανοί και ασηπτικοί κατά σύστηµα, ίνα µη µολύνωνται 
τα φρεάτεια ύδατα, εφ' όσον δε υπάρχουν υπόνοµοι προς την θάλασσαν, η συγκοινωνία γίνεται δι' 
υδραυλικού σίφωνος.  

Εις όλα τα διαµερίσµατα εργασίας τοποθετούνται πτυελοδοχεία αναλόγως του αριθµού των εργαζοµένων, 
άτινα πρέπει να καθαρίζωνται καθ' εκάστην. Υποχρεωτικώς τοποθετούνται εις διάφορα σηµεία µυιοπαγίδες.  

Άρθρον 10 
Οι εργάται και αι εργάτριαι κατά την εκτέλεσιν της εργασίας των φέρουν ιδιαιτέραν ενδυµασίαν µερίµνη του 
εργοδότου ήτις πρέπει να τηρήται καθαρά και εν καλή καταστάσει, ή χιτώνα (µπλούζαν), σκούφον και 
περισκελίδα δια δε τας γυναίκας από ποδήρη χιτώνα, καλύπτονται εντελώς τα εσωτερικά ενδύµατα.  

Άρθρον 11 
Οι παραβάται των διατάξεων του παρόντος ∆ιατάγµατος τιµωρούνται κατά τας διατάξεις του άρθρου 3 του 
νόµου ΓπΛ∆' «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας» ως τούτο ετροποποιήθη 
υπό του άρθρου 6 του νόµου 2193 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων εργατικών τινων 
νόµων» και του άρθρου 2 του νόµου 2993 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως εργατικών τινων 
νόµων».  


