
Έπί τού σ/εδίου νόμου «περί τών μεγίστων έπιτρ επομένων 
ό;!ων βιομηχανικών χημικών ουσιών καί έντάσεως ·9ορυβθυ 
εις τό περιβάλλον τής έργασίας καί των κυρώσεων έττ·. πα
ραβάσεων των διατάξεων περί υγιεινής voort ασφαλείας τύν' 
μισύωτών».

Προς την Ε' ’Αναθεωρητικήν Βουλήν των 'Ελλήνων
Ήραγδαία τεχνολογική έςέλιςις καί ή αλματώδης ανά- 

πτυξις τής βιομηχανίας κατά τά τελευταία έτη. συνετελεσάν 
εις τήν αύξησιν τού έπαγγελματικοΰ κίνδυνου με ένδεχομένην- 
βλάβην τής υγείας τών εργαζόμενων έκ τής εισόδου είς τον 
οργανισμόν αυτών διαφόρων έπιβλαβών χημικών ουσιών. κό- 
νεων καί ραδιοϊσοτόπων. χρησιμοποιούμενων τήμερον ευρέως 
είς τάς βιομηχανικός κατεργασίας, ώς καί έκ, τών .επιδρά
σεων ετέρων φυτικών ταραγόντων (·9όρυβος. θερμοκρασία, φω
τισμός κλπ.).

Ε!ς πολλάς βιομηχανίας οι εργαζόμενοί είναι υποχρεωμένοι 
νά χερρίζωντα! ποικίλας χημικός ούσίας καί να έρχωνται εις 
έπαφήν ;χέ αύτάς. νά εισπνέουν έγκλειομένους κατά τάς διαφό
ρους βιομηχανικός κατεργασίας ατμούς τοπικών ουσιών. κατ 
πνούς ή κόνεις νά εκτίθενται εις δυσμενείς φυσικούς τα;ά
γοντας. μέ αποτέλεσμα νά ύφίστανται όξείας δηλητηριάσεις 
ή έτέρας αιφνίδιας ή χρονιάς βλάβσς τής υγείας των., Τούτο 
δύνατα: νά έχη δυσμενείς επιπτώσεις έπί τής οικογένειας των 
και ενδεχομένως τής -κοινότατος είς τή όποιαν ζούνΓ-νάτ:ρο- 
καλέση ανωμαλίαν είς τον ρυθμόν τής έργασίας. καί οϊκονομι-. 
κήν ζημίαν είς την βιομηχανίαν, λόγω μειώσεως τής παραγω- 
γικότητος. . - -.·■·.

Ό καλλίτερος τρόπος έξουδετερώσεως τού έπαγγελματι- 
κοϋ κινδύνου (όστις κυρίως συνίσταται εις τήν ρύπανσιν .τής 
ατμόσφαιρας των χώρων έργατίας έκ διαφόρων αναθυμιά
σεων, κατνών, ατμών, κόνεων καί αερίων, ώς και είς τήν 
ύπ-ςρξιν άνωμάλων θερμοκρασιών, υψηλών θορύβων, ακαταλ
λήλου φωτισμού κλτ.), είναι ή τρόληψις αυτού είς τήν τη- 
γήν τής δημιουργίας του. 'Οτωτδήτοτε όμως δέν είναι πάντοτε 
δυνατή ή άτόλυτος τροττατία τών έργαζομένων, διότι δέν είναι 
είς πλείστας περιπτώσεις ευχερής ό πλήρης έγκλείτμός μιας 
κ.ατεργατίας, ή άντικατάττατις μιας τοξικής ούτιας ύπό, άλ
λης ιάβλαβεστέρ-ας, ή έξ άλειψις τών δυσμενών φυσικών παρα
γόντων. ή έπί 8ωρον καθημερινή χρήτις υπό τών έργαζομέ- 
ων τών ατομικών προστατευτικών μέσων (προσωπίδων,χειρο- 
ιτιων, βυσμάτων, ώτασπίδων κλπ.).

Έκ τών λόγων τούτων είς περιπτώσεις όπου είναι άναπό- 
αευκτος ή εκθεσις τών έργαζομενων είς τάς τοξικας ουσίας, 
■'.όνεις καί δυσμενείς φυτικούς παράγοντας, έχει καθιερωθεί 
πό διαφόρων χωρών ή έφαρμογή τιμών μεγίστων, έπιΤρεπο- 
.ένων όρίων (Μ-Ε.Ο.) με σκοπόν όπως ελέγχεται καί παρ α- 
.ολουδήτται ό ανελλιπώς βαθμός βλαπτικής έπιδράσεως τών έν 
άγω παρ αγόντων έκ τής έκθέσεως τών έργαζομενων είς 

-ΰτούς.

ΕΓΣΗΓΗΤΠνΗ ΕΚΘΕΣΙΣ •αί μέγιστα! συγκεντρώσεις χημικών βιομηχανικών οόσιών και 
μέγιστα! τιμαι φυσικών παραγόντων μέχρι τών όποιων έπι- 

• τρέπεται νά έ_κτι-5εται,-.καί^?ρ^ώ£γΐ^ν.8ωρον καί δι’ έίδο- 
μάδα G εργασίμων ημερών, τό συνό/.όν τών εργαζομένων πλήν 
ώρτσμένων. περιπτώσεων'ύπερειέαΐσ&ήτβΛί ôwéiàsÿii,· :··ώσ ïîiâ 
δεύτερον Λ : εθνέ ς Συμπόσιο ν ΣνίΚ ε λ<9 ον''· έλ* Ππα; ισ&.'ςΑόνύ" Α
πρίλιον τού 1963' δπο '
Όργανιτμών καίτού Διεθνούς Γ^'άφεΦού- Εργιεκί^. 'ΐ.' >·?·*?

Αί τιμαι τών Μ.Ε.Ο. όπολργ.ίζμνται καί έκφράζονται είς
μέση άνά εκατομμύριου (PPM) ή χιλιοφτόγοαυμα άνά κυβικόν
μετρ ον άέρος ( Μ G R/M* Εριά Λ &*' '-/ήμ ικά£ΐ ούσίας ‘TÙrl DE,
CIBEL ((IB ( A) ) διά. τη·;' evôairiV' τόυ 'ίόεύβ!>υ.;",'ίλ ‘‘ωΛ','3Χ
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Σχετικώς περί τούτου'“ΟβΙ'έ^ει'δΓ'αρ^ρον'-δ τόυ δπό κρί- 

τιν σχεδίου νόμο»! ' ‘ :·' ''-ν-'χ-μσι ,,·.·ονω·-'τ;χ ρυοτ s.4
Αί προτεινδμεναι διά τού·’ίρϊτρ'ου'ϊΓτςί,'ά’!.:'Δί.Ε·0· 

χημικά ς ουσίας καί τόν 'Ϊόρίβονύτάς'έπ'όιάς'λαΡμήνϊ^ 'ρυθμί
ζει τό ύπό κρίσιν σχέδιον νόμου,έβασίσύησαν κυρίως είς τάς διά

...'Τάς' ένΣλόγώ^τιμάς άκοό.ΐΛόύν'-κάι tta?~
y- ·,νχ; J7iA:w :Z.X (iJ'GXl ;.t: iμηχανίκαι χωραι. ^ ; -r . ,
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ουργίας, ’γδεδειγμένων κριτηρί,ων διά -τόν 'άμεσον νύαΓ'άπστεΤε-·
< * s5 · ^-7 £·*»- < ^σματί/.ον έλεγχον του ^εριοαΑλοντος των χωτων εργασίας οια 

Τήν προστασία^ τής ‘ύγείας>πώμεργαζομένων, όσον καί έκ τής 
ύφε;

του προκειμενου. '■ ·' ,'"' ,*îiw*î·'y
’-φ '.:«··· .* ,-..:τυπήτεχ ,πμτσί ντ,ςύ.· 5Τ·ί«~ί

.Βκρι-ύη .επίσης ^ω^χσ^/^ν.
ούσ;ών άναγραφούν καί εις τήν,’Λγγλικήχ κ^Ψμισον,:^

, 1. Εύ,ήφ-ύησαν αύταί _ έκ:;τοφ.α>ΐεντ·,κοϋ ,είς τήν.'άγγλρμή'^ 
γλώσσαν κειμένου. > . _ίέσ,ςί»

2. Απασαι σχεδόν α; χημ;καί,^βιομηχ^ανίΡ1]:υΉ7Wj;-Βιω_ς. 
αί. είσαγόμεναι έκ τού έςωτερικρύ, :όνοματίζονται.ρίς,-ήν ^άγ-j, 
γ/.ικην. .. · . . ·.., ι.·.ί.^μν;ΤΕ;τες.τ νομ-Μτμύίΐτΐ υνσ

Ό τρωτός πίνας των μεγίστων επιτρεπομεων ορίων έδν
οσιεύ-υη είς Ρωσσίαν τό 1933 καί περιελάμβανε 14 ουσίας, 
φΐκολούύησε τό 1937 ό πίνας τής Μασσαχουσέτης καί ό 
ερμανικός μέ τιμάς διά 25 διαλυτικά, δημοσιευτείς τό 
938. Ό όρος Μ.Ε.Ο. τό πρώτισ; κα-9ιερώ-5η ύπό τής Άμε- 
.κανικής Ένώσεως Σταύεροτύπων καί διεδόύη ευρύτατα είς 
λ άκληρον τόν κόσμον μέ ασήμαντους τροποποιήσεις.

Είς τά συμπεράσματα τού Διε·5νούς Συμπόσια» έπί τών 
ί-Ε.Ο. τών χημικών βιομηχανικών ουσιών, τό συνελύόν έν 
ίράγα τόν ’Απρίλιον τού 1959 ύπό τήν αιγίδα τής Διε·9νούς 
ύνώσεως Έφηρμοσμένης Χημείας καί Διεθνούς Επιτροπής 
επαγγελματικής Υγιεινής, κ: 9ορίζεται ότι «Μ.Ε.Ο.» είναι

Διά τήν έν τοίς πράγμασιν εφαρμογήν τών διατάξεων τού 
σχεδίου προβλέπονται διοικητικά! (άρ-3ρ. 6) καί ποινικαϊ 
(άρ-5ρ. 8) κυρώσεις.

Τέλος δέον νά τονισύή ότι διά τού άρ-9ρου 9 τού σχεδίου 
εκσυγχρονίζονται αί διατάςεις περί διοικητικών καί ποινικών 
κυρώσεων έπί παραβάσεων τής περί υγιεινής καί ασφαλείας 
νομοθεσίας δι’ ας έγένετο άχρι τοϋδε παραπομπή είς τάς δια
τάξεις τού Ν. ΓΠΛΔ τού έτους 1911, έπεκτεινομένων καί 
έπί τούτων τών διατάξεων τών άρ-3ρων 6 καί 8 τού σχεδίου.

Έν Ά-ύήναις τή 25 ’Απριλίου 1975 

Οι Υπουργοί
Δικαιοσύνης Άπασχολήσεως

Κ. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Κ. ΛΑΣΚΑΡΗΣ


