
Επί τοΰ αχεί ίου Νόμου «περί ν,υρώτεω-ς τής ύπ άρ:·5. 136 
Α·.ίννοϋς Συμόάτίως ΕργατΔ;. «εερί πριτταεώς έ·/. τών 
κινίύνων ΐηλητηριατεως τών όοε;λομένων εις το ίεν'ο- 
λ:ον».

77ούς ?>/)’ Βουλήν τών Ελλήνων 

Α. Γενίχά
1. ' Η ύπ’ άριθ. 13G Διεθνής Σύμβασις Εργασίας εψη- 

οίσθη κατά τήν 56ην σύνοδον της Διεθνούς Συνδιασκέψεως 
’Εργασίας, ή οποία συνήλθε-/ εν Γενεύη κατά μήνα Ιούνιον 
1971. έχει δέ κυρωΟή μέχρι σήμερον υπό δέκα (10) έκ 
τών Κρατών - Μελών της Διεθνούς Όργανώσεους ’Εργα
σίας (Δ.Ο.Ε.)

2. Τό ζήτημα της προστασίας τών εργαζομένων έναντι 
τών κινδύνων οι όποιοι οφείλονται εις τό βενζόλιον και εις 
τά περιέχοντα τοϋτο προϊόντα έτέθη επανειλημμένοις κατά 
το παρελθό\ είτε εις ώρισμένας συνόδους τών ’Επιτροπών 
Βιομηχανίας χαί δή της ’ Επιτροπής χημικών Βιομηχανιών, 
είτε έπ’ εύκκτένα τεχνικών συνόδων της Δ.Ο.Ε.

Τό βενζόλιον ως γνωστόν χρησιμοποιείται ευρέως εις 
την βιομηχανίανρ^ώς πρώτη ύλη δι’ ώρισμένας χημικάς 
συνθέσεις λόγω κυρίως τών διαλυτικών ιδιοτήτων του, 
άλλα καί εϊ; —λείστας-τεχνολογικάς διαδικασίας, βιομηχα
νικός εργασίας καί βιοτεχνικάς δραστηριότητας.

Τό βενζόλιον αποτελεί άναμφιβόλως έν τών πλέον επι
κινδύνων βιομηχανικών προϊόντων διότι, άφ’ ενός, λόγω 
της πτητικότητός του δύναται να είσχωρή εις τον άνθρώ- 
πινον οργανισμόν διά τών πνευμόνων καί,/ άφ’ ετέρου, διά 
της λιποδιαλυτότητός του εμφανίζει ώρισμένην ικανότητα 
νά διαπερα την επιδερμίδα καί τελικώς έχει ώς άποτέλεσμα 
μίαν σοβαράν επαγγελματικήν ασθένειαν : τον βενζολισμόν. 
Μέ -τήν πάροδον τών ετών ή χρησιμοποίησις τοΰ βενζολίου 
εις τήν χημικήν βιομηχανίαν ηΰξανε καί ή προστασία τών 
έργαζομένουν έναντι τών κινδύνων τών προκαλουμενων εκ 
της έκθέσεώς των εις τοϋτο, παρέμενεν έν λεπτόν πρόβλη
μα τής υγιεινής τής εργασίας.

3. Τό Διεθνές Γραφεΐον Εργασίας (Δ.Γ.Ε.) ήρχισε 
νά έπιδεικνύη ζωηρόν ενδιαφέρον έπί τοΰ θέματος ήδη άπό 
τοΰ έτούς 1948, ότε συνήλθεν εις Παρισίους ή πρώτη σύ
νοδος τής ’Επιτροπής χημικών βιομηχανιών, ή όποια έπε- 
λήφθη σχετικής έκθέσεώς διαλαμβανούσης λεπτομερώς, 
περί τών κινδύνων τών όφειλομένων εις τό βενζόλιον καί 
συνιστώσης τήν διενέργειαν μελέτης άναφορικώς πρός τάς 
δυνατότητας άντικαταστάσεως τοΰ βενζολίου, τήν προστα
σίαν εναντίον τών ατμών τοΰ βενζολίου καί τήν ιατρικήν 
παρακολούθησιν τών έκτιθεμένουν εις τό βενζόλιον εργαζο
μένων. ’Ακολούθως, κατά τήν 6ην σύνοδον τής ιδίας Επι
τροπής, ή όποια συνήλθεν έν Γενεύη τον Μάϊον 1962, έξη- 
τάσθη έκ νέου τό ζήτημα τής προστασίας τών εργαζομένων 
έναντι τών κινδύνων τών όφειλομένων εις τοξικάς ουσίας, 
έν αίς καί τό βενζόλιον, πλεΐστοι δέ έκ τών αντιπροσώπων 
έζήτησαν τήν λήψιν μετρούν διά τήν αντικατάσταση» τών 
ούσιών τούτων δΓ ετέρων όλιγώτερον τοξικών. Έν συνε
χεία, τον Νοέμβριον τοΰ 1962, συνήλθεν έν Γενεύη ή Τρι
μερής Τεχνική Σύνοδος διά τάς βιομηχανίας τύπου καί 
έκτυπώσεως ή όποια καί έξήτασε τά προβλήματα τής 
υγιεινής καί ασφαλείας, τά όποια τίθενται εις τον τομέα 
τούτον καί είδικώτερον τούς κινδύνους τούς όφειλομένους 
εις" τό βενζόλιον.

Ή όύνοδος αΰτη άπεδέχθη πορίσματα περί τής προστα
σίας τής υγείας τών έργαζομένων εις τά όποια διετυποϋτο 
ή εύχή οπούς άπαγορευθή ή χρήσις τοΰ βενζολίου ώς δια- 
λυτικοϋ ή μέσου καθαρισμού καί έζητεΐτο όπως τό ποσο
στό'/ τού βενζολίου εις τά ανωτέρω προϊόντα καθορισθή 
εις άβλαβες διά τον εργαζόμενον, έπίπεδον.

4. Κατόπιν τών άνουτέρω τό Διοικητικόν Συμβούλιου 
τοΰ Διεθνούς Γραφείου Εργασίας άπεφάσισε, κατά μήνα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ' ΕΚΘΕΣΙΣ Μάρτιον 1966, τήν σύγκληση» συνόδου έμπειρογνωμόνων 
πρός. μελέτην τού θέματος. Οΐ έμπειρογνώμονες, άφοϋ 
έξήτασαν τάς διαφόρους άπόψεις τής τοξικότητος τού βεν
ζολίου. κατέληξαν ότι ή ιδεώδης λύσις θά ήτο ή κατάργησις" 
τής χρησιμοποιήσεως τού βενζολίου καί τών προϊόντων 
τών περιεχόντων βενζόλιον τούλάχιστον εις τάς'περιπτώ- 
σεις έκείνας όπου ύφίσταντο προϊόντα όλιγώτερον τοξικά. 
Ιό Διοικητικόν Συμβούλιου τού Δ.Γ.Ε. έπιληφθέν κατά 
Μάρτιον 1969 τής Έκθέσεώς τής προειρημένης συνόδου 
τών έμπειρογνωμόνων άπεφάσισεν όπως έγγράψη τό ζή
τημα εις τήν ήμερησίαν διάταξιν τής 56ης συνόδου τής 
Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας.

5. Ή Διεθνής Συνδιάσ/.εψις Εργασίας, άποδεχθεϊσα 
τήν ύπό τής ειδικούς συσταθείσης επιτροπής της πρότασ.ν, 
έψήφισε τήν 21ην ’Ιουνίου 1971, διά ψήφων 339 υπέρ έναντι 
0 κατά καί μέ 6 άποχάς, τήν ύπ’ άριθ. 136 Διεθνή Σύμβασιν 
Εργασίας «περί προστασίας κατά τών κινδύνων δηλητη- 
ριάσεο.ς τών όφειλομένων εις τό βενζόλιον» ώς καί τήν 
συμπληροΰσαν ταύτην ύπ’ άριθ. 144 Διεθνή Σύσταση»· ’Ερ
γασίας.

6. Ή Ελλάς ήδη διά τού άρτι έκδοθέντος Νόμου 61/ 
1975 «περί προστασίας τών έργαζομένων έκ τών κινδύνων

- τών προερχομένων έκ τής χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων 
περιεχόντων βενζόλιον» καί έπί τώ τέλει πλήρους καί 
κατά τό δυνατόν άποτελεσματικής προστασίας τών εργα
ζομένων έκ τών προεκτεθέντών κινδύνων, προσήρμοσεν 
άπολύτως καί έν πολλοΐς έπί τό εύνοϊκώτερον τάς διατάξεις 
τής κειμένης νομοθεσίας της προς τάς τοιαύτας τής περί 
ής πρόκειται ύπ’ άριθ. 136 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας 
καί ώς έκ τούτου, έκ τής έφαρμογής τών διατάξεων τού 
ύπό κρίσιν σχεδίου, δΓ ών κυροϋται ή Σύμβασις αΰτη, δέν 
τίθεται θέμα τροποποιήσεους ή συμπληρώσεως τής έν προ- 
κειμένω ίσχυούσης νομοθεσίας.

7. Κατόπιν τών άνωτέρω καί λαμβανομένου ύπ’ όψιν 
ότι ή χώρα μας έν έκ τών ιδρυτικών Κρατών - Μελών τής 
Διεθνούς Όργανώσεους Εργασίας (Δ.Ο.Ε.) έξελέγη προ
σφάτους, λίαν τιμητικούς, μέλ.ος τού Δ. Συμβουλίου τοΰ 
Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, γεγονός δπερ συνεπάγεται 
ηύξημένας δΓ 'αύτήν υποχρεώσεις πρός κύρωσιν καί έφαρ- 
μογήν τών Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας, παρίσταται 
έπιβεβλημένη ή διά τοΰ ύπό κρίσιν σχεδίου κύρωσις τής 
ύπ’ άριθ. 136 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί προ
στασίας έκ τών κινδύνων δηλητηριάσεως τών όφειλομένων 
εις τό βενζόλιον».

Β' Είδικώτερον.
1. Διά τών διατάξεων τού άρθρου Πρώτου τού σχεδίου, 

ορίζεται ότι. κυροϋται καί έχει ΐσχύν νόμου ή ώς άνου Διε
θνής Σύμβασις Εργασίας, παρατιθεμένου τού κειμένου 
αύτής έν Ελληνική μεταφράσει καί Γαλλικιϋ Πρωτοτύπου.

2. Διά τών διατάξεουν τού άρθρου Δευτέρου τού σχεδίο υ 
ορίζεται, συμφώνους άλλωστε καί πρός τάς διατάξεις τής 
παρ. S τού άρθρου 19 τού κυρωθέντος διά τού Ν.Δ/τος 
399/1947, Καταστατικού Χάρτου τής Διεθνούς Όργανώ- 
σεως Εργασίας, ότι πάσα διάταξις τής κειμένης νομοθεσίας 
παρέχουσα μείζονα τής ύπό τών διατάξεων τής ύπό κύρωσιν 
Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας προβλεπομένης, προστασίαν 
εις τούς ένδιαφερομένους μισθωτούς διατηρείται έν ίσχύι.

3. Διά τών διατάξεων τού άρθρου Τρίτου ορίζεται ότι 
ή ισχύς τής κυρουμένης Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας 
άρχεται (συμφώνους καί πρός τάς διατάξεις τού άρθρου 
16 αύτής) δώδεκα μήνας άπό τής ημερομηνίας καταχω- 
ρίσεως, ύπό τού Γενικού Δ/ντοϋ τού Διεθνούς Γραφείου 
Εργασίας, τής έπικυρώσεως ταύτης.

Γ. Τέλος έπί τουν καθ’ εκαστα διατάξεων τής ύπό 
κύρωσιν Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας σημειοϋν- 
ται τά κάτωθι :

1. Εις τό άρθρον 1 -διευκρινίζεται οτι αΰτη έχει έφαρμογήν 
έπί πάσης δραστηριότητας συνεπαγομένης έκθεσιν τών



εργαζομένων"'εις το Ttv^wTiov καί τά 
περιέχουν βενζόλιον' είς- ποαοατόν άνω: 
ό-^y.CV. - - -

■προϊόντα* τα όποια 
ιερόν τού \% , άνά

2. Εις το ip-ip ον 2 προβλέπεται ότ:. είς ήν περίπτωτιν 
‘υπάρχουν δ:>ό·έτ:·μα προϊόντα υποκατάστατα τού βενζο
λίου. άβλαβή η όλιγΊότερον επιβλαβή, ·$ά πρέπει νά προτι
μιόνται τχΰτα του βενζολίου ή των περιεχόντων βενζόλιον 
προϊόντων.

3. Εις το αρόρον 3 ορίζεται ότ: ή άρμοοία αρχή έκάοτης 
χώρας —μέλους τής ΔΟΕ— ·5ά ούνατα: va έπιτρέπη προοω-
ρ'.νας παρεκκ/.ιτεις εκ του ορι,ομενου 
ορίου περιεκτικότητες εις βενζόλιον.

αρ->.:ω 1 ανώτατου

Εις το αύτό αρ-Spov προβλέπεται ότ: το Διοικητικόν
Συμβούλιο-ν τοΰ Δ.Γ.Ε. οέον όπως ύποβάλη μετά την πάροοον 
τριετίας άπό τής ένάρπεως τής άρχ:·/.ής ίτχΰος τής συμβα- 
οεως. ειδικήν έν προκειμένη} εκ-ίεοιν περιέχουσαν καί τάς 
προτά-εις τάς όποιας ήΰελε κρίνει ένοεϊειγμένας.

4. Εις το άρθρον 4 ορίζεται ότι ή χρησιμοποίηση τοΰ 
βενζολίου καί των περιεχόντων βενζόλιον προϊόντων δέον 
όπως άπαγορεύεται εις ώρ'.σμένας εργασίας αί όποΐαι Οά 
καθοριστούν όπο τής εθνικής νομοθεσίας καί ότι ή άπαγό- 
ρευσις αΰτη θά πρέπει νά άναφέρεται τουλάχιστον εις τήν 
χρησιμοποίησιν τούτων ώς διαλυτικών ή άραιωτικών.

5. Εις τδ άρθρον 5” προβλέπεται ότι προς διασφάλισιν 
τής αποτελεσματικής προστασίας των έκτιθεμένων εις τδ 
βενζόλιον εργαζομένων δέον όπως εφαρμόζονται μέτρα 
τεχνικής προλήψεως καί υγιεινής τής εργασίας.

6. Εις τδ άρθρον G προβλέπεται ή λήψις πάντων των 
προσηκόντων μέτρων πρδςπρόληψιν τής διαφυγής άτμών 
βενζολίου εις τήν άτμότο2ΐραν των χώρων εργασίας. 'Ωσαύ
τως προβλέπεται ότι ό έργοοότης οέον όπως μεριμνά ούτως 
ώστε ή τυγκέντρωσ;ς βενζολίου εις τήν ατμόσφαιραν τών χώ
ρων εργασίας μή ύπερβαίνη εν άνώτατον όριον κα·5ΐ.ριζόμενον 
ύπο τής αρμόδιας αρχής.’

7. Είς τδ άρθρον 7 προβλέπεται ότι αί περιλαμβάνουσαι 
απαραίτητος χρησιμοποίησιν τοΰ βενζολίου έργασίαι δέον 
"πως έκτελοϋνται κατά τδ δυνατόν, έντδς κλειστών συσκευών 
οαί ότι είς ήν περίπτωσιν δεν είναι δυνατή ή χρησιμοποίησις 
οιούτων συσκ'υών οί χώροι έργασίας δέον όπως είναι έξω- 
τλισμένοι διά μέσων καταλλήλων πρδς κάθαρσιν τής άτμο- 
φαίρας έκ των άτμών βενζολίου.

8. Εις τδ άρθρον S ορίζεται ότι είναι άναγκαΐος ό έφο- 
ασμδς τών ερχομένων είς επαφήν μέ ύγρδν βενζόλιον 
ιγαζομένων δι’ αποτελεσματικών μέσων ατομικής προ- 
τασίας καί ότι κατάλληλα μέσα αποτελεσματικής προστα- 
ίας δέον όπως παρέχονται είς τούς εργαζομένους πρδς 
ρσστασίαν των έναντι των κινδύνων εισπνοής άτμών 
ενζολίον.

2----
1 0. Είς τδ άρθρον 10 ορίζεται ότι αί έν άρθρω 9 προβλεπό- 

μεναι ίατρικαί έξετάσεις δέον όπως, ένεργούνταε ύπδ. τήν 
ευθύνην ειδικευμένου ΐα-ροϋ δεόντως έξουσιοδοτημένου 
ύπδ τής άρμοδίας αρχής, καί μή συνεπάγονται οίανδήποτε 
δα πάνην διά τούς έργαζομένους.

11. Είς τδ άρθρον 11 ορίζεται ότι αί 'Γυναίκες είς κατά-
σ-ασιν εγκυμοσύνης, αί μητέρες κατά τήν διάρκειαν τοΰ 
,θηλασμού καί τά ήλικίας μικροτέρας τών 18 έτών νεαρά 
πρόσωπα δέον όπως μή απασχολούνται είς έργασίας συνε- 
παγομένας έκθεσιν είς τδ βενζόλιον ή είς προϊόντα περιέ- 
χοντα βενζόλιον. . -

12. Είς τδ άρθρον 12 ορίζεται ότι έπί παντός δοχείου 
περιέχοντος βενζόλιον ή προϊόντα περιέχοντα βενζόλιον 
δέον όπως άναγράφεται ή λέξις «βενζόλιον» καί τίθενται 
τά απαραίτητα σύμβολα κινδύνου.

13. Είς τδ άρθρον 13 ορίζεται ότι πάς εργαζόμενος έκτι- 
Οέμενος είς τδ βενζόλιον ή είς προϊόντα περιέχοντα βενζό
λιον δέον όπως λαμβάνη τάς προσηκούσας οδηγίας έπί τών 
ληπτέων προληπτικών μέτρων πρδς διαφύλαςιν τής υγείας 
του καί πρδς αποφυγήν ατυχημάτων.

14. Είς τδ άρθρον 14 καθιερούται ή ΰποχρέωσις παντός 
Κράτους - Μέλους τής ΔΟΕ, τδ όποιον έπικυροι τήν σύα- 
βασιν, όπως λάβη τά αναγκαία μέτρα ίνα δοθή ισχύς είς 
τάς διατάξεις ταύτης^_ύποδείξη τά υπεύθυνα; πρδς διασφά-

~ λισιν τής έφαρμογής της πρόσωπα καί άναθέση είς τάς 
άρμοδίας υπηρεσίας έπιθεωρήσεως τδν έλεγχον τής έφαρμο
γής τών διατάξεων τής συμβάσεως.

15. Τέλος, διά τών υπολοίπων άρθρων 15-22 αυτής ρυθ
μίζονται διαδικαστικά, κυρίως θέματα, τά όποια άναφέ- 
ρονται ειδικών ρον είς τήν καταχώρισιν τών επισήμων έπι- 
κυρώσεων τών Κρατών - Μελών, είς τήν έναρξη* ισχύος 
ταύτης διεθνώς καί έναντι τού κυρούντος αυτήν Μέλους 
καί είς τήν δυνατότητα καταγγελίας καί άναθεωρήσεώς της.

< . Ώσαύτους προβλέπεται ΰποχρέωσις τού Γενικού Διευ- 
Μυντοϋ τού ΔΓΕ όπως άνακοινοϊ τόσον προς τδν Ο HE, 
όσον καί πρδς τά Κράτη - Μέλη πλήρεις πληροφορία: έν 
σχέσει πρδς πάσας τάς καταχωρισθείσας ύπ’ αύτού επι
κυρώσεις καί πράξεις καταγγελίας τής συμβάσεως έργα
σίας ώς καί τήν ήμερομηνίαν άφ’ ής αί έν λόγω επικυρώσεις 

"καί πράξεις καταγγελίας άρχονται ίσχύουσαι.
Έν Άθήναις τή 17 ’Ιουνίου 1976 

Οί Υπουργοί
Εάωτερικύν Άπατχ ολήπεως

Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΣ Κ. ΑΣΕΛΓΗΣ
ΣΧΕΔΙΟλ ΧΟΜΟΤ

Περί κυρώσεως τής ψηφισθείσης έν Γενεύη κατά τδ 1871 
ύπ’ άριθμ. 136 Διεθνούς Συμβάσεως Έργασίας, «περί 
προστασίας έκ τών κινδύνων δηλητηριάσεως τών όφειλο- 
μένουν είς τδ βενζόλιον».

9. Είς τδ άρθρον 9 προβλέπεται ή διενέργεια έμπερι- 
τκτωμένων ιατρικών έξετάσεων οσάκις οί έργαζόμενοι 
εόκειται νά έκτελέσουν έργασίας συνεπαγομένας έκθεσιν 
ς τδ βενζόλιον ή είς προϊόντα περιέχοντα βενζόλιον. 
■σαύτως προβλέπονται καί περιοδικαί ίατρικαί έπανεξε- 
σεις κατά χρονικά διαστήματα καθοριζόμενα ύπδ τής 
νικής νομοθεσίας.

“Αρθρον 1.
Κυρσύται καί έχει ίσχύν νόμου ή ύπ’ άριθμ. 136 Διεθνής 

Σύμβασις Έργασίας «περί προστασίας έκ τών κινδύνων 
δηλητηριάσεως τών όφειλομένων είς τδ βενζόλιον», ψηφι- 
σθεΐσα κατά τήν 56ην σύνοδον τής Γενικής Συνδιασκέψεως 
της Διεθνούς Όργανώσεως Έργασίας τού έτους 1971, ής 
τδ κείμενον έν Ελληνική μεταφράσει καί Γαλλικοί πρωτο
τυπώ έχει ώς επεται :


