
Et:: τού σχεδ!ου νόμου «περί προστασίας τών έργαζομενων έκ
τών κινδύνων τών προερχομενών έ/. τής χρήσεως όενζολίου

■η προϊόντων περιεχό. *ων όενζόλιον».
Ποΰζ τήν Ε' Ανπΰεωοηit,:.»:· Βουλήν τών Ελλήνων

Διά τοϋ υπό νρίσιν σχεδίου νόμου σκοπείται ή έναρμόνισις 
τής κα·3 ημάς νομούεσίας προς τάς διατάξεις τής ύπ άρι-3. 
136 Δ’ε3νοϋς Συμδάσεως Έργασίας —apt προστασίας έκ τών 
κινδύνων δηλητηριάσεως τών προκαλουμένων έ·/. τοϋ όενζολίου, 
υ,ή κ-ρίνύεισης εΐσετι υπό τής Ελλάδος.

Ή προσαρμογή τής ’Ελληνικής νομοθεσίας πρός τήν ανω
τέρω σύμόασιν πρό τής τυπικής κυρώσεως ταύτης διά ειδικού 
νόμου ύέλει διευκολύνει τά μέγιστα τήν έφαρμογήό» τών δια
τάσεων τής ΔιεΔνοϋς ταύτης Συμδάσεως δεδομένου, 5τί ττ/.εΓΤ 
τσάι οσαι εκ τούτων δέν αποτελούν ε! μή μόνον κατευ·5υντη- 
?'·ου; γραμμές πρός άς δέον νά συμμορφοϋται ή εσωτερική νο
μοθεσία κατά τον προσφορώτερον τρόπον.

Πράγματι ή εν Έλλάδ: εφαρμογή τών Δ:ε·5νών Συμόάσεων 
Εργασίας, Trap à τήν κύρωσιν τούτων ο;’ ειδικών νόμων, 

προσκρούει πλειστάκις εις τήν ουσιαστικήν αδυναμίαν προσ
αρμογής τώ·. διατάξεων τών Διε-ύνών τούτων Συμόάσεων εις 
ώρισμίνας συγκεκριμένος περιπτώσεις έφ’ όσον έλλείπει ή 
προηγΟυμένη κa: à τάς υποδείξεις τούτων συγκεκριμένη νομο
θετική ρύ3μ:σ:ς.

Δια τοϋ υπό - κρ ίσιν σχεδίου έσκοπή-υη ή συγκεκριμενοποίη
σες καί έξειδίκευσις τών έπί μέρους διατάξεων τής ύπ’ άρι·3. 
136.Δ:ε·3νοϋς Συμδάσεως Έργασίας, πρός αποφυγήν τής ανω
τέρω έπισημαν-3εί·σης ανωμαλίας.

Εΐδικώτερον, ή διάταξις τοϋ άρ·3ρου 2 τής υπ’ άρ:·3. 136 
Δ.Σ.Ε. συγκεκριμενοποιείται διά τής έν άρ·3ρω 2 τοϋ . σχε
δίου αναγραφής τών χημικών εκείνων ουσιών at όποίαι είναι 
ο.δλσδε'ϊς ή,.όλιγώτερον ΐπιδλαδείς τοϋ όενζολίου καί a! ènoïai 
κα-31; ύπόδειξιν τού προϊσταμένου τοϋ οικείου Τμήματος ή 
Γραφείου Εργασίας ·3ά χρησιμοποιούνται άντί τοϋ βενζολίου. 
Πέραν τούτου etς τά άρ·3ρα 5 καί 6 τοϋ σχεδίου περιέχοντα: 
συγκεκριμένα μέτρα υγιεινής καί ασφαλείας, άτινα δέον νά 
λαμδάνωνται εις χώρους εργασίας εις τους όποιους κατα
σκευάζεται, -ύφίστατα: επεξεργασίαν ή χρησιμοποιείται όενζό- 
λ:ον ή προϊόν:; περέχοντα όενζόλιον.

‘Περαιτέρω : λ τ·.'. σρνρου 6 τοϋ σχεδίου καθίσταται συγ
κεκριμένη ή ·; τ' άρθρου 11 -τής ϋπ’ άρι-3. 136
4.Σ.Ε., περ: στ:σ ; j άπασχολήσεως ώρισμένων ατόμων 
τις εργασίας έπαγομέν:>ς έκνευ.ν εις τό όενζόλιον ή προϊόντα 
τεριέχοντα ίενζόλ ρν, οιά τής έν αύτώ ρυ-3μίσεως υποχρεωτι
κού. ιατρικού τών νεαρών προσώπων τών ΐιανυόντων
τεριοϊον έκπαισν'Κ - ή τεχνικής έξασκήσεως εις τοιαύτας 
.ργασίας, ά-<ά '?;> τ .· . ας.

Κατά τά ’.· ···> :χ άρ·3ρα 1, 3, 4, 5, 6 καί 8 τοϋ σχε- 
::ου άποόίίου ;ς::ς τής ανωτέρω Δ.Σ.Ε. ένω τό άρ-3ρσν 
• Ο,περνέχ: κ.νς ϊ.στάξεις κατά τών παραίαινόντων τάς
σιατατ..·- ... νύ.·' τ:·.ς πληρεστέραν Ϊιασφάλισιν τής τη-
:ήσεω; τουτο^.

Εν ΑΔήναις τή 25 ’Απριλίου 1075 
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•ΙΕ': Σ Γί'Ί’ΛΝΑΚΗΣ ΚΩΝ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ
Κοινωνικών .-Υπηρεσιών

ΚΩΝ. ΧΡΥΣΑΝΘΟ Π ΟΓ ΛΟΣ 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΝΟΜΟΥ
Περί προστασίας τών εργαζομένων έκ τών κινίύνων τών

προερχομένων έκ τής χρήσεως όενζολίου ή προϊόντων 
'· περιεχόντων βενζόλιον. *'■

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ εργατών καί-ΰπα/.λή',ων τών πάσης . φύσεως ίιομηχανικών 
καί ίιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.» εις πάσας 
τάς έργασίας τάς συνεπαγομένας ϊκύεσιν τών εργαζομένων εις 
τον αρωματικόν ύσρογονάνύρακα όενζόλιον (C6H6) καλούμε-’ 
νον κατωτέρω "όενζόλιονν^ή εΐς προϊόντα τών όποιων ή περιε- 
κτικότης εις βενζόλον ύπερό αινεί τό Ιύό Τιί όγκον, καλούμε
να κατωτέρω «προϊόντα περιέχοντα βενζόλιον»’ εφαρμόζονται 
καί αϊ οιατάξεις υγιεινής καί ασφαλείας αί περιεχόμεναι εις 
τά επόμενα αρώρα τοϋ παρόντος. »

"Άρνρον 2.
1. ’Αντί τού όενζολίου καί τών προϊόντων τών περιεχόντων 

όενζόλιον. χρησιμοποιούνται ύποχρεωτικ,ώς κα·ύ’ ύπόοειξιν 
τής άρμοοίας αρχής υποκατάστατα άόλαόή ή όλιγώιερόν έπι- 
όλαόή έκ τών κατωτέρω άναφερομένων:

Κυκλοεξάνιον. περχλωρα:·3υλένιον, τουλουόλιον (μέ περιε
κτικότητα εις όενζόλιον μέχρι 0.25ύτ). ίσοπροπυλόενζόλιον. 
ακετόνη, μεώυλαινυλκετόνη, μ ε ·3υ/. ι σ ο ό ου τυ : κ ή κετόνη, μί
γματα κετονών με·3’ έστέρων καί αλκοολών, μίγματα όξει- 
κοϋ α!-3υ/.ίου καί με-ύυλκετόνης. 1.2 οιχλωριούχον αίύυλένιον 
καί τριχλωροαι-ύυλένιον προϊόντα άποστάξεως πετρελαίου 
(νάφ-3α), όιχλωρομε·ύάνιον, αί-ϋυλική αλκοόλη, αί-ύυλενογλυ- 
κόλη, Ισοπροπανόλη, τετραϋόροφουράνιον. WHIT STIRIT. 
ξυλόλιον (μέ περιεκτικότητα μικροτέραν τοϋ O.iSr εις όεν
ζόλιον), τρ ιχ/.ονροτρ ι φ-3 ορ a ι·3 άν ιον, έπτάνιον, 1.1.1. τριχλω- 
ροαι-ύάν.ον.

2. Διά κοινής άποφάσεως τών Υπουργών ’Απασχολήσεως 
καί Κοινωνικών 'Υπηρεσιών, ϊημοσιευομένης εΐς τήν Έφημερί- 
ΐα τής Κυόερνήσεως, ϊύ'/αται νά προστίθενται και έτερα ϊιε- 
·3νώς παραοεόεγμένα υποκατάστατα, άόλαόή ή όλιγώτερον έπι- 
όλαόή τοϋ όενζολίου, εις τά χρησιμοποιούμενα ϋποχρεωτικώς 
κατά τήν παράγραφον 1 τοϋ παρόντος τοιαϋτα.

3. Έφ’ όσον οέν οιατίώεντα; τά κατά τάς προηγουμένας πα
ραγράφους υποκατάστατα, at έργασίαι αί συνεπαγόμενα’, χρή- 
σιν όενζολίου ή προϊό-ίτων περιεχόντων όενζόλιον, διενεργούν-' 
τα: ϋποχρεωτικώς έντός κλειστών'συσκευών.

4. Έπιφυλασσομένης τής διατάξεως τοϋ άρ·3ρου 3, ΐύνα- 
ται κατά παρέκκλισιν νά χορηγήται ύπό τής άρμοοίας αρχής 
άοεια χρησιμοποιήσεως όενζολίου ή προϊόντων περιεχότ^των 
όενζόλιον εις ανοικτάς συσκευάς, μετά διαπίστωσή οής αδυ
ναμίας εφαρμογής κλειστής συσκευής καί έφ’ όσον λαμόάνονται 
τά κατά τάς διατάξεις τών άρ-ύρων 4 καί 5 τοϋ παρόντος 
προστατευτικά μέτρα.

Ή χρονική διάρκεια τής ισχύος τής άδειας δεν δυνατοί νά 
ϋπερόή τους έξ (6) μήνας, είναι δε άπεριορίστως άν «κλητή.

5. Λ! διατάξεις τής παραγράφου 1 τοϋ παρόντος άρ-ύρου 
δέν έχουν έφ αρμογήν:.

α) Εις τήν παραγωγήν όενζολίου.
ί) Εις έργασίας χημικής συν·5έσεως.
γ) Εις τήν χρησιμοποίησιν τοϋ όενζολίου ώς V-.’.ν .;.ου ύλης 

εις κινητήρας έσωτερικής καύσεως καί
2) εις τάς έργασίας άναλύσεως ή έρεύνης τών χημικών 

εργαστηρίων.

Άρ·3ρον 3.
Απαγορεύεται ή χρησιμοποιησις τού όενζολίου ή προϊόντων 

περιεχόντων όενζόλιον, ώς διαλυτικών ή άραιωτικών έτέρων 
ουσιών, ιδία χρωμάτων, δερνικίων, τυπογραφικών μελανών, 
καί κολλών, έπιτρεπομένης τής χρήσεως τού-ων μόνον εντός 
κλειστών συσκευών (έν κλειστώ) ή δέφαρμογής έτέρων έξ 
ίσου ασφαλών με-ύόδων έργασίας. κα-ύοριζομένων διά κοινών 
αποφάσεων τών 'Υπουργών Άπασχολήσεως καί Κοινωνικών 
Υπηρεσιών, δημοσιευόμενων εΐς τήν Εφημερίδα τής Κυόερ
νήσεως.

Άρ-3ρον 1.

Έπιφυλασσομένης τής ισχύος τών γενικών διατάξεων τοΰ 
Η.Δ. 14/22 Μαρτίου 1934 «περί υγιεινής καί ασφαλείας τών

'Αρ-5ρον 4.

1. Ή συγκέντρωσις όενζολίου εις τήν ατμόσφαιραν τών χώ
ρων εργασίας, δέν έπιτρέπεται νά ϋπερόαίνη τό όριον τών 10 
μερών άνά εκατομμύριον (30 χιλιοστόγραμμα άνά κυό. μέ
τρου). Τό όριον τούτο δύναμαι νά αύξομειοϋται διά κοινών
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