
 



 



 



ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: Αριθ. 127/00 
Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 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/ΕΚ του συµβουλίου. 
(ΦΕΚ 111/Α/6-4-00) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2 και 3) και 3 του Ν. 1338/83 
«Εφαρµογή του κοινοτικού δικαίου» (34 Ά) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το 
άρθρο 6 του Ν. 1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και 
στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» 
(70/Α) µε το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον 
εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (101/Α) και 
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/92 «Κύρωση της συνθήκης για 
την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται 
στην τελική Πράξη» (136/Α). 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 1836/89 «Προώθηση της απασχόλησης και της 
επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (79/Α). 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων» (177/Α). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 
Όργανα» 
(137/Α), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 «Ρύθµιση του θεσµού των 
Επιµελητηρίων κ.λ.π.» (154/Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2 α 
του 
Ν. 2469/97 (38/Α). 
5. Την 8211/8-3-99 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς 
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα Τζανή και Γεώργιο 
Φλωρίδη (198/Β). 
6. Την µε αριθµό 7/2-6-99 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας 
(ΣΥΑΕ). 
7. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού ΝΠ∆∆. 
8. Την µε αριθµό 94/24-2-2000 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από 
πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Εργασίας 
και Κοινωνικών u913 Ασφαλίσεων, Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού 
Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης αποφασίζουµε: 

 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός – Αντικείµενο 

Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 
περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/42/ΕΚ 
του Συµβουλίου της 27ης Ιουνίου 1997 (Ε.Ε.L179.8-7-1997) «Για την πρώτη 



τροποποίηση της οδηγίας 90/394/ΕΟΚ σχετικά µε την προστασία των εργαζοµένων από 
τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την 
εργασία (έκτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 
89/391/ΕΟΚ )». 
 

Άρθρο 2 
Τροποποίηση π.δ.399/94 

1. Στο άρθρο 1 προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής: 
«5. Όσον αφορά: 
α. το µονοµερές χλωριούχο βινύλιο για το οποίο ισχύει και το π.δ. 1179/80 «Περί 
προστασίας των εργαζοµένων των εκτιθέµενων εις το µονοµερές βινυλοχλωρίδιον κατ’ 
εφαρµογής της οδηγίας υπ’αριθ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78)» (302/Α), 
β. τον αµίαντο για το οποίο ισχύει και το π.δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζοµένων που 
εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία» (31/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το 175/97, 
(150/Α), καθώς και 
γ. το βενζόλιο για το οποίο ισχύουν και ο ν. 61/75 «Περί προστασίας των εργαζοµένων 
εκ των κινδύνων των προερχοµένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων 
βενζόλιο» (132/Α), ο ν. 492/76 «Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 
1971 υπ’ αριθµόν 136 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, περί προστασίας εκ των κινδύνων 
δηλητηριάσεως των οφειλοµένων εις το βενζόλιον» (332/Α) και η ΥΑ 130879/87 
«Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης 
βενζολίου στην ατµόσφαιρα των χώρων εργασίας» (341/Β). Οι διατάξεις του παρόντος 
διατάγµατος εφαρµόζονται όταν αυτές ευνοούν περισσότερο την ασφάλεια και την υγεία 
κατά την εργασία.» 
2. Το άρθρο 2 αντικαθίσταται ως εξής: 

 
Άρθρο 2 
Ορισµοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος: 
1. «Καρκινογόνος παράγοντας» σηµαίνει: 
α. Ουσία η οποία ανταποκρίνεται στα κριτήρια για την ταξινόµηση ως καρκινογόνος 
παράγοντας στην κατηγορία 1ή 2, που παρατίθεται στο παράρτηµα VI της ΚΥΑ 378/94 
«Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών u963 σε 
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει» (705/Β). 
β. Παρασκεύασµα αποτελούµενο από µία ή περισσότερες ουσίες οι οποίες αναφέρονται 
στο εδάφιο α), στο οποίο η συγκέντρωση µίας ή περισσότερων επιµέρους ουσιών 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ορίων συγκέντρωσης για την ταξινόµηση του 
παρασκευάσµατος στους καρκινογόνους παράγοντες κατηγορίας 1 ή 2 που ορίζονται: 
- στο παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 378/94 
- στο παράρτηµα Ι της ΚΥΑ 1197/89 «Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των 
επικινδύνων παρασκευασµάτων» (567/Β), όταν η (οι) ουσία (ες) δεν αναγράφονται σ’ 
αυτό χωρίς όρια συγκέντρωσης 
γ. Ουσία, παρασκευάσµατα ή διαδικασία που αναφέρεται στο παράρτηµα Ι του 
παρόντος, καθώς και ουσία ή παρασκεύασµα που ελκύεται µέσω διαδικασίας που 
αναφέρεται στο παράρτηµα Ι του παρόντος. 
2. Οι όροι: «Έκθεση σε χηµικό παράγοντα», «Οριακή τιµή έκθεσης», «Ανώτατη οριακή 
τιµή έκθεσης», Ένδειξη «∆έρµα» προσδιορίζονται στο π.δ. 307/86 (135/Α) όπως 
τροποποιήθηκε µε το 77/93 (34/Α) και το π.δ. 90/99 (94/Α) «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/ΕΚ 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». 
3. Στο άρθρο 3 η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Στην εκτίµηση αυτή προσδιορίζεται η φύση, ο βαθµός και η διάρκεια της έκθεσης 
των εργαζοµένων, ώστε να είναι δυνατό να αξιολογούνται όλοι οι κίνδυνοι για την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων και να καθορίζονται τα ληπτέα µέτρα. 
Επιπλέον, κατά την εκτίµηση του κινδύνου, πρέπει να λαµβάνονται υπόψη όλοι οι άλλοι 
τρόποι έκθεσης, όπως η απορρόφηση µέσα στο δέρµα ή/ και δια του δέρµατος.» 
4. Στο άρθρο 5 
α. Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: 
«4. Η έκθεση δεν πρέπει να υπερβαίνει την οριακή τιµή έκθεσης ή την ανώτατη οριακή 
τιµή έκθεσης καρκινογόνου παράγοντα η οποία ορίζεται στο παράρτηµα ΙΙΙ του 
παρόντος». 
β. Η παράγραφος 4 γίνεται παράγραφος 5 
5. Το άρθρο 16 τροποποιείται ως εξής: 
α. Η εισαγωγή του άρθρου αντικαθίσταται ως εξής: 
«Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος το Παράρτηµα Ι που 
αναφέρεται στο άρθρο 2 παράγραφος 3, το παράρτηµα ΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 14 
παράγραφος 6 και το Παράρτηµα ΙΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 4 και 
έχουν ως ακολούθως:» 
β. Η παράγραφος 2 του Παραρτήµατος Ι αντικαθίσταται ως εξής: 
«2. Εργασίες που συνεπάγονται έκθεση σε πολυκυκλικούς αρωµατικούς 
υδρογονάνθρακες που περιέχονται µέσα στην αιθάλη άνθρακα, την ανθρακόπισσα ή την 
πισσάσφαλτο.» 
γ. Στο Παράρτηµα ΙΙ προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής: 
«3. Ειδικότερα στους εργαζόµενους για τους οποίους καταδεικνύεται ότι υπάρχει 
κίνδυνος για την υγεία ή την ασφάλειά τους λόγω της έκθεσής τους σε βενζόλιο, η 
επίβλεψη της υγείας τους σύµφωνα µε το άρθρο 14, περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα 
παρακάτω µέτρα: 
α) Εµπεριστατωµένη, αµέσως µετά την πρόσληψη του εργαζόµενου και πριν από την 
έκθεσή του σε βενζόλιο, κλινική ιατρική εξέταση ικανότητας και εργαστηριακές 
εξετάσεις οι οποίες περιλαµβάνουν: γενική εξέταση αίµατος, προσδιορισµό του αριθµού 
αιµοπεταλίων, 
προσδιορισµό του ποσού αιµοσφαιρίνης, µορφολογία ερυθρών αιµοσφαιρίων και 
χρωστικών δεικτών αυτών. 
β) Κλινική ιατρική εξέταση του εργαζόµενου µετά δίµηνο από την έναρξη έκθεσης σε 
βενζόλιο και στη συνέχεια περιοδικά ανά εξάµηνο και εφ’ όσον κριθούν απαραίτητες και 
πρόσθετες ιατρικές εξετάσεις, για έλεγχο του χρόνου ροής πήξης του αίµατος, 
συσταλτικότητας θρόµβου, ύπαρξης βενζολίου στον εισπνεόµενο αέρα και φαινολών στα 
ούρα. 
γ) Έκτακτη κλινική ιατρική εξέταση, µόλις εµφανιστούν συµπτώµατα οιασδήποτε 
διαταραχής της υγείας, που ενδέχεται να οφείλεται στην έκθεση του εργαζοµένου σε 
βενζόλιο. 
δ) Συµπληρωµατικές εξετάσεις κλινικές και εργαστηριακές όλων των εργαζοµένων στο 
χώρο που σηµειώθηκε περίπτωση διαταραχής της υγείας από βενζόλιο ανά δίµηνο εφ’ 
όσον παρατηρούνται νέες περιπτώσεις.» 
δ. Προστίθεται νέο παράρτηµα ΙΙΙ ως εξής: 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Οριακές τιµές έκθεσης 

 
Χηµικός 
Παράγοντας 
 

Χηµικό 
(Μοριακός) 
Τύπος 

No CAS 
(1) 
 

Σηµείωση Οριακή Τιµή 
Έκθεσης Ανώτατη 

Οριακή Τιµή 
Έκθεσης 
 

    ppm 
(3) 

mg/m3(4) ppm mg/m3

Βενζόλιο C6H6  71-43-2 ∆ (2) 1 3,19 
 

  

 
 (1) CAS. Αριθµός Chemical Abstract Service 
(2) ∆: Είναι πιθανή η σηµαντική αύξηση της συνολικής επιβάρυνσης του σώµατος λόγω 
δερµατικής έκθεσης 
(3) ppm: Μέρη ανά εκατοµµύριο κατ’ όγκο στον αέρα (ml/m3) 
(4) mg/m3: Χιλιοστόγραµµα ανά κυβικό µέτρο αέρα σε θερµοκρασία 25 0C και πίεση 
760 mm Υδραργύρου. 
 
Μεταβατικά µέτρα: Έως 3 έτη µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, όπως 
αυτή ορίζεται στο άρθρο 4, η οριακή τιµή έκθεσης σε βενζόλιο είναι 3ppm (= 9,57 
mg/m3).” 
 

Άρθρον 3 
 

Έναρξη ισχύος 
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει την 27η Ιουνίου 2000. 
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και 
εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 
 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 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/13-5-1999). 
(ΦΕΚ 241/Α/3-11-2000) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
Έχονταςυπόψη:  
1. Τις διατάξεις:  
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, και 3) 3 και 4 του  Ν. 1338/83 «Εφαρµογή του 
κοινοτικού δικαίου» (34/Α) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6του Ν. 
1440/84 «Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού EURATOM» 
(70/Α), µε το άρθρο 65 του Ν. 1892/90 «Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη 
και άλλες διατάξεις» (101/Α), µε το άρθρο 19του Ν.2367/95 (261/Α) και µε το 
άρθρο22του Ν. 2789/2000 (21/Α).  
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του Ν. 2077/92 «Κύρωση της συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που 
 περιλαµβάνονται στη τελική Πράξη» (136/Α).  

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 36του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζοµένων» (177/Α).  

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 39του Ν. 1836/89 «Προώθηση της απασχόλησης 
και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις» (79/Α).  

 4. Την ∆Ι∆Κ/Φ. 1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και 
της Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης «Ανάθεση 

 αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης» (630/Β).  

 5. Την µε αριθµό1/4.2.2000 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας 
της Εργασίας (ΣΥΑΕ).  

 6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 «Κυβέρνηση και 
Κυβερνητικά Όργανα» (137/Α), που προ- στέθηκεµετοάρθρο27του Ν. 2081/92 
«Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων κλπ» (154/Α) και αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 1 παράγραφος 2α του Ν. 2469/97 (38/Α).  

 7. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί 
πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού 
ΝΠ∆∆.  

 8. Την µε αριθµό 381/1-9-2000 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, 
µετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης,  

 Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και 
∆ηµοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, αποφασίζουµε:  

Άρθρο1  
Σκοπός  

 



Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η συµπλήρωση του Παραρτήµατος I του 
Π.∆. 395/94 «Ελάχιστες προ-διαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση  
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε 

συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ ΕΟΚ» (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 89/99 «Τροποποίηση του Π.∆. 395/94 σε συµµόρφωση µε 
την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου» (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999).  

Άρθρο 2 
Τροποποίηση του Π.∆. 395/94 

1. Στο Παράρτηµα I του Π.∆. 395/94 όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 89/99 
προστίθεται µετά την παράγραφο 3.2.4. νέα παράγραφος 3.3. ως εξής:  

«3.3. Οι εξοπλισµοί εργασίας που χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως 
µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε τα άρθρα2 (παράγραφος 1) και87του Ν. 2696/99 
«Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (ΦΕΚ 57/Α723.3.99) πρέπει:  
α. Να φέρουν τις πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, που προβλέπονται στο άρθρο 90 

του Ν. 2696/99.  
β. Να συνοδεύονται µε την άδεια κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 88του 

Ν. 2696/99.  
γ. Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης, όπως αυτά 

προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κ.Ν. 489/76 όπως αυτό ισχύει.  
δ. Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά πληρωµής των ετησίων τελών κυκλοφορίας 

(χρήσης), όπως αυτά προ-βλέπονται στο άρθρο 20του Ν. 2052/92 «Μέτρα για την 
 αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις». (ΦΕΚ94/Α/5-6-1992) όπως 
αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του Ν. 2682/99 «∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία 
των αυτοκινήτων οχηµάτων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 16/Α/8-2-1999)  
Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο και 

απόδειξη πληρωµής τελών κυκλοφορίας) πρέπει να τίθενται στη διάθεση των 
αρµοδίων οργάνων ελέγχου του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

2. To άρθρο 10 «Έλεγχος εφαρµογής»του Π.∆. 395/94 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:  

 
Άρθρο10  

Έλεγχος εφαρµογής  
Ο έλεγχος εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος ανατίθεται στα αρµόδια όργανα 

του Σ.ΕΠ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων»  
3. To άρθρο 11 «Κυρώσεις» του Π.∆. 395/94 τροποποιείται ως ακολούθως:  
α. Η τελεία στο τέλος της παραγράφου 1 αντικαθίσταται µε κόµµα και προστίθεται 
η φράση: «όπως ο νόµος αυτός τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 16 
(παράγραφος 6) του Ν. 2639/98 «Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ205/Α/2-9-98)».  
β. Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:  
«4. Τα αρµόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 10 του παρόντος διατάγµατος όταν 

διαπιστώνουν παραβάσεις της παραγράφου 3.3. του Παραρτήµατος I, πέραν των 
κυρώσεων που επιβάλλουν µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενηµερώνουν 
άµεσα τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου 
Οικονοµικών και τις αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων».  

 
 


