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Δ.Δ. Παξ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Γ.Π. 179/2014 
Αξ. 4770, 4.4.2014    

Αξηζκόο 179 

Οη πεξί Αληηκεηώπηζεο ηωλ Κηλδύλωλ Αηπρεκάηωλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλωλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο 
(Σξνπνπνηεηηθνί) Καλνληζκνί ηνπ 2014, νη νπνίνη  εθδόζεθαλ από ην  Τπνπξγηθό πκβνύιην δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 38 ηωλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νόκωλ ηνπ 1996 έωο 2011, αθνύ θαηαηέζεθαλ ζηε 
Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ θαη εγθξίζεθαλ από απηή, δεκνζηεύνληαη ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο 
Γεκνθξαηίαο ζύκθωλα κε ην εδάθην (3) ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ πεξί ηεο Καηαζέζεωο ζηε Βνπιή ηωλ Αληηπξνζώπωλ 
ηωλ Καλνληζκώλ πνπ Δθδίδνληαη κε Δμνπζηνδόηεζε  Νόκνπ, Νόκνπ (Ν. 99  ηνπ 1989  όπωο  ηξνπνηήζεθε κε  
ηνπο  Νόκνπο 227  ηνπ  1990  κέρξη 3(Ι) ηνπ 2010. 

 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1996 ΔΩ 2011 
_______________ 

Καλνληζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38 

Πξννίκην. Γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ην άξζξν 30 ηεο πξάμεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ηίηιν - 
  
Δπίζεκε Δθεκεξίδα 
ηεο Δ.Δ.: L 197, 
24.7.2012, ζ. 1. 

«Οδεγία 2012/18/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 4
εο

 Ηνπιίνπ 2012 
γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ κεγάισλ αηπρεκάησλ ζρεηηδφκελσλ κε επηθίλδπλεο νπζίεο 
θαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 96/82/ΔΚ ηνπ 
πκβνπιίνπ», 

  
 

89(Η) ηνπ 1996 
158(Η) ηνπ 2001 

25(Η) ηνπ 2002 
41(Η) ηνπ 2003 
99(Η) ηνπ 2003 

33(Η) ηνπ 2011. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζε απηφ  δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 38 ησλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκσλ ηνπ 1996 έσο 2011, εθδίδεη 
ηνπο αθφινπζνπο Καλνληζκνχο: 

  
πλνπηηθφο ηίηινο. 
 
Δπίζεκε Δθεκεξίδα, 
Παξάξηεκα Σξίην(Η):  
31.12.2001 
10.2.2006. 

1.  Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αληηκεηψπηζεο ησλ Κηλδχλσλ 
Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο (Σξνπνπνηεηηθνί) 
Καλνληζκνί ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδνληαη καδί κε ηνπο πεξί Αληηκεηψπηζεο ησλ Κηλδχλσλ 
Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο Καλνληζκψλ ηνπ 2001 
θαη 2006 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο «νη βαζηθνί θαλνληζκνί») θαη νη βαζηθνί θαλνληζκνί 
θαη νη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί Αληηκεηψπηζεο ησλ Κηλδχλσλ 
Αηπρεκάησλ Μεγάιεο Κιίκαθαο ρεηηδνκέλσλ κε Δπηθίλδπλεο Οπζίεο Καλνληζκνί ηνπ 2001 
έσο 2014. 

  
Σξνπνπνίεζε ηνπ 
Μέξνπο 2 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Η ησλ 
βαζηθψλ θαλνληζκψλ. 

2.  Σν Μέξνο 2 ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ησλ βαζηθψλ θαλνληζκψλ ηξνπνπνηείηαη κε ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηνπ ζεκείνπ θαη ησλ ππνδηαηξέζεψλ ηνπ, πνπ αλαθέξεηαη ζηα πεηξειατθά 
πξντφληα, κε ην αθφινπζν λέν ζεκείν:  

  
 «Πεηξειαηνεηδή θαη ελαιιαθηηθά θαχζηκα: 2500 25000 

(α)   βελδίλεο θαη λάθζα·   

(β)   θεξνδίλε θαη θαχζηκα αεξησζνπκέλσλ·   

(γ) πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
πεηξειαίνπ θίλεζεο, ζέξκαλζεο θαη ηνπ πεηξειαίνπ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζε κείγκαηα· 

  

(δ)   βαξχ καδνχη·   

(ε) ελαιιαθηηθά θαχζηκα, πνπ εμππεξεηνχλ ηνπο ίδηνπο 
ζθνπνχο θαη έρνπλ ηηο ίδηεο ηδηφηεηεο, φζνλ αθνξά ηελ 
επθιεθηφηεηα θαη ηνπο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο, κε ηα 
πξντφληα ππφ (α) έσο (δ).». 

  

 

  
Έλαξμε ηεο ηζρχνο 
 ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ. 

3.  Ζ ηζρχο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ζεσξείηαη φηη άξρηζε ηελ 15
ε
 Φεβξνπαξίνπ 2014. 

 
 

 
 


