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2. Π.∆. 94/1987 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον
µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία».
(Φ.Ε.Κ. 54/Α/22-4-1987)
3. Π.∆. 77/1993 «Για την προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς,
χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του
Π.∆. 307/1986 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου
88/642/ΕΟΚ».
(Φ.Ε.Κ. 34/Α/18-3-1993)
4. Π.∆. 395/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζοµένους κατά την
εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ».
(Φ.Ε.Κ. 220/Α/19-12-1994)
5. Π.∆. 396/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την
χρήση από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την
εργασία σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/ΕΟΚ».
(Φ.Ε.Κ. 220/Α/19-12-1994)
6. Π.∆. 397/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την
χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο κυρίως για την
ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την
οδηγία του Συµβουλίου 90/269/ΕΟΚ».
(Φ.Ε.Κ. 220/Α/19-12-1994)
7. Π.∆. 398/1994 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την
εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συµµόρφωση προς την οδηγία του
Συµβουλίου 90/270/ΕΟΚ».
(Φ.Ε.Κ. 221/Α/19-12-1994)
8. Π.∆. 399/1994 «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».
(Φ.Ε.Κ. 221/Α/19-12-1994)
9. Π.∆. 186/1995 «Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που
διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την
εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/ΕΟΚ και
93/88/ΕΟΚ».
(Φ.Ε.Κ. 97/Α/30-5-1995)
10. Π.∆. 16/1966 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους
χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/ΕΟΚ».
(Φ.Ε.Κ. 10/Α/18-1-1996)
11. Π.∆. 17/1996 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ».
(Φ.Ε.Κ. 11/Α/18-1-1980)
12. Π.∆. 174/1997 «Τροποποίηση π.δ. 186/95 «Προστασία των εργαζοµένων
από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς
παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ
και 93/88/ΕΟΚ’’ (97/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/30/ΕΟΚ».
(Φ.Ε.Κ. 150/Α/15-7-1997)
13. Π.∆. 176/1997 «Μέτρα για την αντιµετώπιση της ασφάλειας και της
υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών
εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/ΕΟΚ».
(Φ.Ε.Κ. 150/Α/15-7-1997)
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14. Π.∆. 62/1998 «Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΟΚ».
(Φ.Ε.Κ. 67/Α/26-3-1998)
15. Π.∆. 15/1999 Τροποποίηση του π.δ. 186/95 «Προστασία των
εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε
βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες
του Συµβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε
µε το π.δ. 174/97 (150/Α), σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 97/59/ΕΟΚ και
97/65/ΕΟΚ της Επιτροπής.
(Φ.Ε.Κ. 9/Α/2-2-1999)
16. Π.∆. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου
εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΟΚ».
(Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999)
17. Π.∆. 89/1999 Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας για την χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους
εργαζοµένους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία του
Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία
95/63/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
(Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999)
18. Π.∆. 90/1999 Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανώτατων
οριακών τιµών έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς
παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συµµόρφωση µε τις
οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΟΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και
συµπλήρωση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που
εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της
εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 77/93 (34/Α).
(Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999)
19. Π.∆. 159/1999 Τροποποίηση του π.δ. 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση
της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ» (11/Α) και του
π.δ. 70α/88«Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά
την εργασία» (31/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ. 175/97 (150/Α).
(Φ.Ε.Κ. 157/Α/3-8-1999)
20. Π.∆. 127/2000 Τροποποίηση και συµπλήρωση του 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» (221/Α) σε συµµόρφωση µε την
οδηγία 97/42/ΕΟΚ του Συµβουλίου.
(Φ.Ε.Κ. 111/Α/6-4-2000)
21. Π.∆. 304/2000 Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας για την χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους
εργαζοµένους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία του
Συµβουλίου 89/655/ΕΟΚ» (Φ.Ε.Κ. 220/Α/19-12-1994) όπως αυτό
τροποποιήθηκε από µε το π.δ. 89/99 «Τροποποίηση του π.δ. 395/94 σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΟΚ του Συµβουλίου» (ΦΕΚ 94/Α/13-51999).
(ΦΕΚ 241/Α/3-11-2000)
22. Π.∆. 338/2001 «Προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζοµένων
κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες»
(ΦΕΚ 227/Α/9-10-2001)
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23. Π.∆. 339/2001 Τροποποίηση του π.δ. 307/86 «Προστασία της υγείας των
εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους».
(ΦΕΚ 227/Α/9-10-2001)
24. Π.∆. 41/2003 Τροποποίηση του π.δ. 176/97 «Mέτρα για την βελτίωση
της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και
γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/EOK»
(150/A).
(ΦEK 44/A/21-02-2003)
25. Π.∆. 42/2003 Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι
δυνατόν ν α εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 1999 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (Ε.Ε. L 23/57/28-01-2000).
(ΦEK 44/A/21-02-2003)
26. Π.∆. 43/2003 Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 399/94
«Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συν δέονται µε την
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε
την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συµµόρφωση µε την
οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (Ε.Ε. L 138/0106-1999).
(ΦEK 44/A/21-02-2003)
27. Π.∆. 155/2004 Τροποποίηση του π.δ 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους
εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία
89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 2001/45/ΕΚ
(ΦΕΚ 121/Α/05-07-2004)
28. Π.∆. 76/2005 Τροποποίηση του π.δ. 88/99 «Ελάχιστες προδιαγραφές για
την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία
93/104/ΕΚ» (ΦΕΚ 94 Ά) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 2004/34/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου.
(ΦΕΚ 117/Α/19-05-2005)
29. Π.∆. 149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας όσον
αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από
φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρµόνιση µε την οδηγία 2003/10/ΕΚ».
(ΦΕΚ 159/Α/28-07-2006)557
30. Π.∆. 212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο
κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του
Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του
Συµβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου».
(ΦΕΚ 212/Α/09-10-2006)
31. Π.∆. 162/2007 «Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται
σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους,
κατά τροποποίηση του π.δ. 307/86 όπως ισχύει, σε συµµόρφωση προς την
οδηγία 2006/15/ΕΚ».
(ΦΕΚ )
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