
Αριθ. Πρωτ: οικ. 130406/17-8-95 
 
ΘΕΜΑ: Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες 
κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» 
 
Η προστασία των εργαζομένων από τους καρκινογόνους παράγοντες αλλά και του 
ευρύτερου πληθυσμού εν γένει, κατέχει μια ιδιαίτερη σημασία σε παγκόσμιο επίπεδο 
εξ αιτίας της προφανούς σοβαρότητος που παρουσιάζει η νόσος του καρκίνου και 
κυρίως λόγω της μακράς λανθάνουσας χρονικής περιόδου που συχνά απαιτείται μέχρι 
να εκδηλωθεί. 
Αναφέρεται χαρακτηριστικά από μελέτες που έχουν γίνει για το θέμα αυτό, ότι ο 
καρκίνος εμφανίζεται μετά από 10 ή και ακόμη 20 χρόνια έκθεσης στους παράγοντες 
που τον προκαλούν. 
Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης μέτρων για την 
πρόληψη της έκθεσης στους παράγοντες αυτούς, δεδομένου ότι απ΄ τις χιλιάδες 
χημικές ουσίες με τις οποίες έρχονται σ΄ επαφή οι εργαζόμενοι, αρκετές έχουν ήδη 
χαρακτηριστεί σαν καρκινογόνες ενώ ο αριθμός αυτός υπό το φως νέων 
επιστημονικών στοιχείων διαρκώς αυξάνει. 
Το 1990 το Συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάσει το άρθρο 
118Α της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΟΚ όπως συμπληρώθηκε από την Ενιαία 
Ευρωπαϊκή Πράξη του 1986, εξέδωσε την οδηγία 90/394/ΕΟΚ «ελάχιστες 
προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία». Η οδηγία 
αυτή είναι η 6η ειδική οδηγία της οδηγίας «ΠΛΑΙΣΙΟ» 89/391/ΕΟΚ και έπρεπε να 
ενταχθεί στο εθνικό μας δίκαιο μέχρι την 31-12-92. 
Για την εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία αυτή έγινε διαβούλευση 
στο Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΣΥΑΕ), όπου συμμετέχουν 
εκπρόσωποι των εργαζομένων, εργοδοτών και επιστημονικών φορέων, καθώς επίσης 
και εκπρόσωποι από συναρμόδια Υπουργεία. Το ΣΥΑΕ ομόφωνα γνωμοδότησε πάνω 
στο σχέδιο Π.Δ. που ήδη δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμό 
399/94, τεύχος 221/Α της 19-12-94 και ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής του 
με τίτλο: 
 
«Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση 
σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 

του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» 
 
Το διάταγμα αυτό εντάσσεται στα πλαίσια του θεσμικού Ν.1568/85 και της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ και εξειδικεύει γενικές προβλέψεις της οδηγίας αυτής και του 
κεφαλαίου Ε του Ν.1568/85. 
Το διάταγμα προβλέπει μία κλιμακούμενη προστασία για του εργαζόμενους που 
εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του διατάγματος στις επιχειρήσεις που διενεργούνται 
εργασίες κατά την διάρκεια των οποίων οι εργαζόμενοι εκτίθενται ή ενδέχεται να 
εκτεθούν σε καρκινογόνους παράγοντες ο εργοδότης έχει τις παρακάτω βασικές 
υποχρεώσεις: 
α. Να λαμβάνει ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
[Άρθρα 4, 5 (παράγραφος 4), 6, 7, 8, και 10] 
β. Να ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
[Άρθρο 11] 



γ. Να ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
[Άρθρο 12] 
δ. Να ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
[Άρθρο 13] 
ε. Να έχει στη διάθεσή του μία ΓΡΑΠΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
[Άρθρο 3] 
στ. Εάν από την εκτίμηση καταδεικνύεται κίνδυνος πρέπει να λαμβάνει ΠΡΟΣΘΕΤΑ 
ΜΕΤΡΑ 
[Άρθρα 5 (παράγραφοι 1, 2 και 3), 9 και 14] 
Οι κατ΄ άρθρο προβλέψεις του διατάγματος έχουν ως εξής: 
 
ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο  - Πεδίο εφαρμογής 
 
Στόχος του διατάγματος είναι η προστασία της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζομένων ειδικά από κινδύνους που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από 
την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία. 
Για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με τους 
καρκινογόνους παράγοντες εφαρμόζονται επίσης και όλες οι γενικές και ειδικές 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
Ειδικά αναφέρονται: 
 
α. Ν. 1568/85 (ΦΕΚ 177/Α) «ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» 
κει ειδικότερα το κεφάλαιο Ε. 
β. Π.Δ. 307/86 (ΦΕΚ 135/Α) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ». 
γ. ΑΠ. 131099/89 (ΦΕΚ 930/Β) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ 
ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΙ/Η ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ». 
δ. Π.Δ. 77/93 (ΦΕΚ 34/Α) «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΦΥΣΙΚΟΥΣ, ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΔ 307/86 ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 88/642/ΕΟΚ». 
ε. Ν. 61/75 (ΦΕΚ 132/Α) «ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΩΝ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΒΕΖΝΟΛΙΟΥ Η 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΩΝ ΒΕΖΝΟΛΙΟΥ». 
στ. Π.Δ. 1179/80 (302/Α) «ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΡΕΣ 
ΒΙΝΥΛΟΧΛΩΡΙΔΙΟ». 
ζ. Π.Δ. 70Α/88 (ΦΕΚ 31/Α) «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΕ ΑΜΙΑΝΤΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ». 
η. Το Π.Δ. εναρμόνισης του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 89/391/ΕΟΚ. 
Το διάταγμα εφαρμόζεται σε όλες τις δραστηριότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου 
τομέα με εξαίρεση τους εργαζόμενους που εκτίθενται μόνο στις ακτινοβολίες που 
εμπίπτουν στο πεδίου εφαρμογής της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, το ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων και 
των σωμάτων ασφαλείας και το οικιακό υπηρετικό προσωπικό. 
 



ΑΡΘΡΟ 1: Ορισμοί 
 
Στο άρθρο 2 δίνεται ο ορισμός των καρκινογόνων παραγόντων 
 
Καρκινογόνοι παράγοντες είναι οι ουσίες και τα παρασκευάσματα τα οποία σύμφωνα 
με τις ΚΥΑ 378/94 (ΦΕΚ 705/Β) και ΚΥΑ 1197/89 (ΦΕΚ 567/Β) χαρακτηρίζονται 
με την ένδειξη R45 «μπορεί να προκαλέσει καρκίνο» και οι ουσίες τα 
παρασκευάσματα και οι μέθοδοι αναφέρονται στο παράρτημα Ι του άρθρου 16 του 
διατάγματος. 
 
Στο παράρτημα της εγκυκλίου παρατίθεται πίνακας ουσιών που έχουν 
χαρακτηρισθεί με την ένδειξη R45 
 
ΑΡΘΡΟ 3: Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων 
 
Στο άρθρο 3 περιγράφεται η υποχρέωση του εργοδότη να έχει στη διάθεσή του μία 
γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κατά την εργασία κινδύνων που συνδέονται με τη 
χρήση των καρκινογόνων παραγόντων. 
Η εκτίμηση αυτή είναι εργοδοτική υποχρέωση και συντάσσεται από τον τεχνικό 
ασφάλειας, τον γιατρό εργασίας ή από την  Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και 
Πρόληψης με την οποία συμβάλλεται. 
Στην εκτίμηση αυτή καταγράφονται και περιγράφονται όλοι οι υφιστάμενοι και 
πιθανοί κίνδυνοι και ιδιαίτερα προσδιορίζεται η φύση, ο βαθμός και η διάρκεια της 
έκθεσης των εργαζομένων. 
Στη συνέχεια αξιολογούνται οι κίνδυνοι, καθορίζονται τα μέτρα προστασίας που 
πρέπει να ληφθούν και, αν χρειαστεί, το υλικό προστασίας που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί τα οποία και ενσωματώνονται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης. 
Η εκτίμηση αυτή επαναλαμβάνεται τακτικά και εν πάση περιπτώσει σε κάθε αλλαγή 
των συνθηκών εργασίας. 
Κατά την εκτίμηση αποδίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες 
εργαζομένων. 
 
ΑΡΘΡΟ 4: Μείωση και υποκατάσταση 
 
Στο άρθρο 4 περιγράφεται η γενική αρχή της μείωσης της χρήσης του καρκινογόνου 
παράγοντα μέσω της υποκατάστασης του από άλλη ουσία, παρασκεύασμα ή μέθοδο 
λιγότερο επικίνδυνα, όσο αυτό είναι πρακτικό εφικτό. 
 
ΑΡΘΡΟ 5: Διατάξεις για την πρόληψη ή τη μείωση της έκθεσης 
 
Στο άρθρο 5 περιγράφεται κατ΄ αρχήν μία κλιμάκωση των εναλλακτικών τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων στα οποία προσφεύγει ο εργοδότης εφόσον η εκτίμηση του 
άρθρου 3 καταδεικνύει κίνδυνο για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 
 
Το πρώτο μέτρο είναι η αποφυγή της έκθεσης των εργαζομένων. 
Το δεύτερο μέτρο είναι η χρησιμοποίηση κλειστού συστήματος εφόσον δεν είναι 
τεχνικά δυνατή η υποκατάσταση του καρκινογόνου παράγοντα. 



Το τρίτο μέτρο είναι η μείωση της έκθεσης των εργαζομένων στο χαμηλότερο 
επίπεδο που είναι τεχνικά εφικτό και σε κάθε περίπτωση να είναι κάτω από τις 
οριακές τιμές εφόσον υπάρχουν. 
 
Στη συνέχεια στο άρθρο 5 περιγράφονται διάφορα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 
σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποίησης καρκινογόνων παραγόντων με σκοπό την 
πρόληψη ή τη μείωση της έκθεσης των εργαζομένων σε όσο το δυνατόν χαμηλότερο 
επίπεδο. Αν και όλα τα προτεινόμενα μέτρα είναι ίδιας σημασίας για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού τονίζονται ιδιαίτερα τα μέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους δ, ζ, η, ιβ και ιγ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6: Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής 
 
Στα πλαίσια της υποχρέωσης των επιχειρήσεων να παρέχουν στοιχεία και 
πληροφορίες στα αρμόδια όργανα της επιθεώρησης εργασίας σύμφωνα με τα άρθρα 
30 31 του Ν. 1568/85 για την διευκόλυνση του ελεγκτικού τους ρόλου, στο άρθρο 6 
του διατάγματος περιγράφονται οι βασικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχουν οι 
εργοδότες στη περίπτωση χρησιμοποίησης καρκινογόνων παραγόντων και αφορούν 
κατ΄ ελάχιστο: 
 
α. Την εκτίμηση του κινδύνου 
β. Τα στοιχεία της επιχείρησης και τον αριθμό των εργαζομένων 
γ. Τις χρησιμοποιούμενες και παραγόμενες ποσότητες καρκινογόνων παραγόντων. 
δ. Την χρησιμοποιούμενη παραγωγική διαδικασία 
ε. Τα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης που έχουν ληφθεί 
στ. Τη φύση και το βαθμό της έκθεσης 
ζ. Τις περιπτώσεις υποκατάστασης. 
 
ΑΡΘΡΟ 7: Απρόβλεπτη έκθεση 
 
Το άρθρο 7 καλύπτει τα πρόσθετα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στην περίπτωση 
που συμβεί απρόβλεπτο συμβάν ή ατύχημα που έχει αποτέλεσμα ασυνήθη έκθεση 
των εργαζομένων. 
Στην περίπτωση αυτή: 
α. Ενημερώνονται άμεσα οι εργαζόμενοι 
β. Στην προσβληθείσα ζώνη εκτελούνται μόνον εργασίες επισκευών 
γ. Οι εργαζόμενοι που εκτελούν τις εργασίες επισκευών χρησιμοποιούν υποχρεωτικά 
μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής 
ε. Η έκθεση περιορίζεται στον ελάχιστο δυνατό χρόνο 
 
ΑΡΘΡΟ 8: Προβλεπτική έκθεση 
 
Όταν πρόκειται να εκτελεσθούν εργασίες συντήρησης και επισκευών ή άλλες 
εργασίες και υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί αυξημένη έκθεση των 
εργαζομένων τότε πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα που θα εξασφαλίζουν την 
προστασία των εργαζομένων και επιπλέον: 
 
α. Διατίθεται κατάλληλος ιματισμός 
β. Διατίθεται μέσο ατομικής προστασίας της αναπνοής 
γ. Οριοθετείται και επισημαίνεται η επικίνδυνη ζώνη 



ΑΡΘΡΟ 9: Πρόσβαση στις ζώνες κινδύνου 
 
Στο άρθρο 9 περιγράφεται η υποχρέωση των εργοδοτών να επιτρέπουν την 
πρόσβαση, στις ζώνες που η εκτίμηση των κινδύνων καταδεικνύει κίνδυνο για τους 
εργαζόμενους, μόνο σ΄ εκείνους τους εργαζόμενους που αναγκαστικά εισέρχονται 
λόγω της εργασίας ή των καθηκόντων τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 10: Μέτρα υγιεινής και μέτρα ατομικής προστασίας 
 
Στο άρθρο 10 περιγράφονται τα μέτρα υγιεινής και μέτρα ατομικής προστασίας και 
περιλαμβάνουν: 
 
α. Απαγόρευση του καπνίσματος και του φαγητού στις επικίνδυνες ζώνες 
β. Διάθεση καταλλήλων ενδυμάτων εργασίας και διευκολύνσεων για τον καθορισμό 
τους 
γ. Διάθεση μέσων ατομικής προστασίας και διευκολύνσεων για τον καθαρισμό τους, 
τη συντήρησή τους και την αποθήκευσή τους 
δ. Διάθεση καταλλήλων χώρων αποδυτηρίων με ξεχωριστά ερμάρια για τα 
καθημερινά ενδύματα και τα ρούχα εργασίας 
ε. Διάθεση καταλλήλων και επαρκών εγκαταστάσεων υγιεινής 
 
ΑΡΘΡΟ 11: Εκπαίδευση των εργαζομένων 
 
Στα πλαίσια της υποχρέωσης του εργοδότη για εκπαίδευση των εργαζομένων, ο 
εργοδότης οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους 
ιδίως με τη μορφή ενημέρωσης και γραπτών οδηγιών σχετικά με: 
 
α. Τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στους καρκινογόνους 
παράγοντες 
β. Τις περιπτώσεις ασυνήθους έκθεσης 
γ. Τις προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν κατά τις εργασίες συντήρησης 
δ. Τα μέτρα υγιεινής που πρέπει να τηρούνται 
ε. Την απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους εργασίας 
στ. Την χρήση καταλλήλων ενδυμάτων 
ζ. Την σωστή χρησιμοποίηση των μέσων ατομικής προστασίας 
 
ΑΡΘΡΟ 12: Ενημέρωση εργαζομένων 
 
Όπως η εκπαίδευση έτσι και η ενημέρωση των εργαζομένων εντάσσεται στα πλαίσια 
των υποχρεώσεων του εργοδότη. Έτσι οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους έχουν 
δικαίωμα να ενημερώνονται από τον εργοδότη σχετικά με: 
 
α. Τις προβλέψεις της ισχύουσας νομοθεσίας 
β. Την επιλογή και τη χρήση του προστατευτικού ιματισμού και εξοπλισμού 
γ. Τα προληπτικά μέτρα που παίρνονται για τις εργασίες συντήρησης 
δ. Τις περιπτώσεις ασυνήθους έκθεσης, και για τα ληφθέντα ή ληπτέα μέτρα για την 
αντιμετώπιση της κατάστασης 
ε. Τις πληροφορίες που περιέχονται στον κατάλογο των εργαζομένων που είναι 
επιφορτισμένοι με την άσκηση των δραστηριοτήτων ως προς τις οποίες τα 



αποτελέσματα της εκτίμησης καταδεικνύουν κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία 
τους, και οι οποίες αφορούν τον καθένα προσωπικά 
στ. Τις ανώνυμες συλλογικές πληροφορίες 
 
ΑΡΘΡΟ 13: Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων 
 
Στο άρθρο 13 περιγράφεται η υποχρέωση των εργοδοτών να ζητούν εκ των προτέρων 
και εγκαίρως τη γνώμη των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους και να 
διευκολύνουν τη συμμετοχή τους, αναφορικά με τα θέματα που σχετίζονται με την 
εφαρμογή του διατάγματος και γενικώς για κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να έχει 
ουσιαστικές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την υγεία τους. 
 
ΑΡΘΡΟ 14: Επίβλεψη της υγείας 
 
Στο άρθρο 14 περιγράφονται διάφορες υποχρεώσεις του εργοδότη που σχετίζονται με 
την ιατρική παρακολούθηση της υγείας των εργαζομένων. 
Οι υποχρεώσεις αυτές είναι: 
 
α. Εάν τα αποτελέσματα της εκτίμησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 καταδεικνύουν 
κίνδυνο για τη υγεία ή την ασφάλεια των εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την 
υποχρέωση: 

- Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες γιατρού εργασίας ανεξάρτητα από τον αριθμό 
εργαζομένων στην επιχείρηση. 

- Να εξασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος πριν από την έκθεση και στη συνέχεια 
σε τακτά χρονικά διαστήματα, υπόκειται σε ιατρική εξέταση. 

β. Ο γιατρός εργασίας ή/και η αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας μπορούν να ζητούν 
από τους εργαζόμενους που έχουν εκτεθεί σε καρκινογόνους παράγοντες να 
υποβληθούν σε επίβλεψη της υγείας τους 
γ. Στις περιπτώσει κατά τις οποίες πραγματοποιείται παρακολούθηση της υγείας των 
εργαζομένων, τηρούνται ατομικοί ιατρικοί φάκελοι 
δ. Οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα της ιατρικής παρακολούθησης 
που τους αφορούν 
ε. Όλες οι περιπτώσεις καρκίνου των εργαζομένων που αναγνωρίζεται ότι οφείλονται 
στην έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία, αναγγέλλονται από τον 
γιατρό εργασίας μέσω της επιχείρησης και από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα στην 
αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας. 
 
ΑΡΘΡΟ 15: Τήρηση Φακέλων 
 
Στο άρθρο 15 προβλέπεται: 
 
α. Η διατήρηση επί σαράντα τουλάχιστον χρόνια μετά την παύση της έκθεσης του 
καταλόγου και του ατομικού ιατρικού φακέλου 
β. Η αποστολή στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα των ατομικών ιατρικών φακέλων 
και αντιγράφων των φακέλων στις ιατρικές υπηρεσίες του ΚΥΑΕ του Υπουργείου 
Εργασίας σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης  
γ. Το δικαίωμα του εργαζόμενου να δικαιούται αντιγράφου του ατομικού του 
ιατρικού φακέλου 
 



ΑΡΘΡΟ 16: Προσάρτηση των παραρτημάτων 
 
Το άρθρο 16 περιέχει τα παραρτήματα Ι και ΙΙ: 
Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι περιέχει κατάλογο ουσιών, παρασκευασμάτων και μεθόδων και 
εργασιών για τα οποία προκύπτει υποχρέωση εφαρμογή του διατάγματος. 
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ περιγράφονται πρακτικές συστάσεις για την ιατρική 
παρακολούθηση των εργαζομένων η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα 
μέτρα: 
 

- Κατάρτιση φακέλου με το ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό κάθε 
εργαζόμενου. 

- Προσωπική συνέντευξη. 
- Ενδεχομένως, βιολογική παρακολούθηση, καθώς και ανίχνευση των πρώιμων 

και αντιστρεπτών επιπτώσεων επί της υγείας του εξεταζόμενου. 
 
Επίσης με το ίδιο παράρτημα θεσπίζεται η υποχρέωση του γιατρού εργασίας της 
επιχείρησης και του γιατρού του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο 
εργαζόμενος και στο οποίο προσφεύγει για παρακολούθηση της υγείας τους, να 
γνωρίζουν καλώς τις συνθήκες ή τις περιστάσεις έκθεσης κάθε εργαζόμενου. 
 
ΑΡΘΡΟ 17: Έλεγχος εφαρμογής 
 
Στο άρθρο 17 ορίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο της εφαρμογής του 
διατάγματος. Αυτές είναι αρμόδιες Επιθεωρήσεις Εργασίας και συγκεκριμένα τα 
Κέντρα Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) ή οι Διευθύνσεις 
Επιθεώρησης Εργασίας με τα αρμόδια Τμήματα Τεχνικής και Υγειονομικής 
Επιθεώρησης Εργασίας ή τα Τμήματα Επιθεώρησης Εργασίας. 
 
[Με την μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση αρμόδιες 
υπηρεσίες είναι οι αντίστοιχες υπηρεσίες της Ν.Α.] 
 
ΑΡΘΡΟ 18: Κυρώσεις 
 
Στο άρθρο 18 περιγράφονται οι ποινικές και οι διοικητικές κυρώσεις που 
επιβάλλονται σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή 
προμηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις του διατάγματος. 
Οι κυρώσεις αυτές είναι οι ποινικές και οι διοικητικές κυρώσεις που περιγράφονται 
στα άρθρα 24 και 25 του ν. 2224/94. 
Οι διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 
της ΚΥΑ 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε με το άρθρο 39 του ν. 1836/89. 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Έλεγχος χώρων εργασίας 
 
Οι Τεχνικοί και Υγειονομικοί Επιθεωρητές στα πλαίσια των υποχρεώσεων τους για 
τακτικούς και έκτακτους ελέγχους των χώρων εργασίας, σε κάθε έλεγχο που 
διενεργούν θα πρέπει να περιλαμβάνουν και υποδείξεις για την εφαρμογή των 
διατάξεων του διατάγματος. 



Ενημέρωση εργαζομένων και εργοδοτών 
 
Οι αρμόδιες σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων υπηρεσίες της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια της Νομαρχιακής Επιτροπής Υγιεινής και 
Ασφάλειας της Εργασίας (Ν.Ε.Υ.Α.Ε.) και των ελέγχων στους χώρους εργασίας 
καθώς επίσης και με άλλο πρόσφορο τρόπο (τοπικό ραδιόφωνο, τηλεόραση, 
εφημερίδες, οργάνωση ημερίδων, κλπ.) θα πρέπει να ενημερώσουν τους εργοδότες 
και τους εργαζόμενους για τις νέες ρυθμίσεις που αναφέρονται στο διάταγμα αυτό. 
 
Ενημέρωση Γενικής Δ/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας 
 
Οι αρμόδιες σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων υπηρεσίες της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στα πλαίσια του ετήσιου απολογισμού για τις 
δραστηριότητες της Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης έχουν υποχρέωση να 
υποβάλλουν στην παραπάνω Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας 
του Υπουργείου Εργασίας έκθεση στην οποία θα αναφέρονται ο αριθμός των 
περιπτώσεων που έκαναν υποδείξεις για θέματα που αφορούν τις διατάξεις του 
διατάγματος, η σχετική συμμόρφωση των επιχειρήσεων και η τυχόν επιβολή 
κυρώσεων. Επίσης οι παραπάνω υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην 
παραπάνω Γενική Διεύθυνση και όλες τις περιπτώσεις καρκίνου των εργαζομένων 
που αναγνωρίζεται ότι οφείλονται στην έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά 
την εργασία, και αναγγέλθηκαν σ΄ αυτές από τις επιχειρήσεις και από τους αρμόδιους 
ασφαλιστικούς φορείς. 
Η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη καθόσον υπάρχει υποχρέωση της χώρας μας 
σύμφωνα με τα άρθρα 18 της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ να υποβάλλει έκθεση στην 
Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του 
διατάγματος. Επίσης στην έκθεση αυτή πρέπει να αναφέρονται τα διάφορα 
προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του διατάγματος. 
 
[Συνημμένα παρατίθεται πίνακας ουσιών που έχουν χαρακτηρισθεί με την 
ένδειξη R45] 
 
 
 
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
Γ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
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