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Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονι
σμοί του 2006 οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 38 
του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή 
των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί Καταθέσεως στη 
Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, 
Νόμου (Ν. 99 του 1989 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 227 του 1990). 

Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟΣ 

Κανονισμοί δυνάμει του άρθρου 38 

Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με 
τίτλο-

ΕττΙσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 263, 

24/09/1983, 

ο. 25. 

(α) «Οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 
1983 για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους 
που οφείλονται στην έκθεση τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια 
της εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 8 της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ)», 

Επίσημη (β) 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 206, 

29/07/1991, 

σ. 16. 

«Οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 1991 
για την τροποποίηση της οδηγίας 83/477/ΕΟΚ για την 
προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που 
οφείλονται στην έκθεση τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της 
εργασίας (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 8 
της οδηγίας 80/1107/ΕΟΚ)», 

Επίσημη 

Εφημερίδα της 

ΕΕ: L 097, 

15/04/2003, 

σ. 48. 

(γ) «Οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Μαρτίου 2003, για την τροποποίηση της 
οδηγίας 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προστασία των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που οφείλονται στην έκθεση 
τους στον αμίαντο κατά τη διάρκεια της εργασίας», 

89(1) του 1996 

158(1) του 2001 

25(1) του 2002 

41(1) του 2003 
99(1) του 2003. Κανονισμούς: 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' 
αυτό από το άρθρο 38 των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία 
Νόμων του 1996 έως (Αρ. 2) του 2003, εκδίδει τους ακόλουθους 
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Συνοπτικός 

τίτλος. 

Ερμηνεία. 

ΜΕΡΟΣ Ι 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ασφάλειας και 
Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Αμίαντο) Κανονισμοί του 
2006. 

2.-(1) Στους παρόντες Κανονισμούς, εκτός αν από το κείμενο 
προκύπτει διαφορετική έννοια: 

«αιωρούμενη σκόνη αμιάντου» σημαίνει, για σκοπούς μέτρησης, 
σωματίδια σκόνης αμιάντου μετρούμενα με βαρυμετρική ή άλλη 
ισοδύναμη μέθοδο' 

«αμίαντος» υποδηλώνει τα ακόλουθα ινώδη πυριτικά άλατα: 
- τον ακτινολίτη, αριθ. CAS 77536-66-4, 
- το γρουνερίτη (αμοσίτη), αριθ. CAS 12172-73-5, 
- τον ανθόφυλλο, αριθ. CAS 77536-67-5, 
- τον χρυσότιλο, αριθ. CAS 12001-29-5, 
- τον κροκιδόλιθο, αριθ. CAS 12001-28-4, 

- τον τρεμολίτη, αριθ. CAS 77536-68-6: 

Νοείται ότι όπου εμφανίζονται τα αρχικά CAS αυτά αναφέρονται στο 
μητρώο CAS (Chemical Abstract Service)· 

«εγκεκριμένος» σημαίνει εγκεκριμένος από τον Αρχιεπιθεωρητή· 

«εισπνεύσιμες ίνες αμιάντου» σημαίνει ίνες αμιάντου που έχουν 
διάμετρο μικρότερη των τριών εκατομμυριοστών του μέτρου (3 μιπ) και 
λόγο μήκους προς διάμετρο, μεγαλύτερο του 3:1, και για σκοπούς 
μετρήσεως θα λογίζονται μόνο οι εισπνεύσιμες ίνες αμιάντου με μήκος 
μεγαλύτερο των πέντε εκατομμυριοστών του μέτρου (5 μιπ)' 
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«έκθεση σε αμίαντο» σημαίνει έκθεση προσώπων σε αιωρούμενες 
εισπνεύσιμες ίνες αμιάντου ή σε σκόνη αμιάντου, που είτε προέρχονται 
από αμίαντο ή ορυκτά ή υλικά είτε από άλλα προϊόντα που περιέχουν 
αμίαντο' 

«επάλειψη αμιάντου» σημαίνει επιφανειακή επένδυση που περιέχει 
αμίαντο' 

«εργασία με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου» σημαίνει εργασία στην 
οποία μόνωση ή επάλειψη αμιάντου υφίσταται μετακίνηση, επιδιόρθωση 
ή οποιαδήποτε διατάραξη και περιλαμβάνει εργασίες επίβλεψης ή άλλες 
εργασίες βοηθητικές προς την εργασία με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου' 

«ιατρική εξέταση» περιλαμβάνει οποιεσδήποτε εργαστηριακές, 
ακτινολογικές ή άλλες εξετάσεις τις οποίες ήθελε καθορίσει ο ιατρός που 
διενεργεί την εξέταση' 

«κοινοτικές διατάξεις» σημαίνει το σύνολο των Κανονισμών, Οδηγιών 
και Αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που ρυθμίζουν θέματα 
εμπορίας και χρήσης αμιάντου· 

«μόνωση αμιάντου» σημαίνει οποιοδήποτε υλικό που περιέχει αμίαντο 
χρησιμοποιούμενο για θερμική, ακουστική ή για άλλου είδους μόνωση, 
περιλαμβανόμενης μόνωσης για πυροπροστασία, αλλά δεν 
περιλαμβάνει: 

(α) Αμιαντοτσιμέντο, 

(β) οποιοδήποτε αντικείμενο από άσφαλτο, πλαστικό ή ρητίνη που 
περιέχει αμίαντο και το οποίο παρεμπιπτόντως έχει θερμικές ή 
ηχητικές μονωτικές ιδιότητες' 



2687 

«Νόμος» σημαίνει τον περί.Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμο-

«προστατευτικός ιματισμός» σημαίνει ολόσωμες στολές και καλύμματα 
κεφαλής αδιαπέραστα από ίνες ή άλλα σωματίδια αμιάντου, μιας ή 
περισσοτέρων χρήσεων 

«σκόνη αμιάντου» σημαίνει αιωρούμενα σωματίδια περιλαμβανομένων 
και ινών αμιάντου ή επικαθήμενα σωματίδια ή ίνες αμιάντου που 
δυνατόν να καθίστανται αιωρούμενες στο εργασιακό περιβάλλον 

«χρήση αμιάντου» σημαίνει οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα 
κατά την οποία οποιοδήποτε πρόσωπο υφίσταται ή είναι δυνατό να 
υποστεί έκθεση σε αμίαντο και περιλαμβάνει: 

(α) Την εξόρυξη, επεξεργασία ή άλλη διεργασία παραγωγής 

αμιάντου' 

(β) την παραγωγή προϊόντων που περιέχουν αμίαντο1 

(γ) το χειρισμό ή επεξεργασία αμιάντου ή προϊόντων που περιέχουν 

αμίαντο' 

(δ) την αποθήκευση αμιάντου' 

(ε) τη μεταφορά αμιάντου' 

(στ) τη διάθεση και επεξεργασία αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο' 

(ζ) την αποβολή ή άλλη διοχέτευση αμιάντου στο περιβάλλον που 
είναι αποτέλεσμα της εργασίας' 
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Σκοπός και 

πεδίο 

εφαρμογής. 

(η) την κατεδάφιση, απόξεση, συντήρηση, επιδιόρθωση ή τον 
καθαρισμό κτιρίων, εξοπλισμού και άλλων κατασκευών που 
περιέχουν αμίαντο. 

(2) Οποιαδήποτε αναφορά σε εργοδοτούμενο πρόσωπο που 
εκτίθεται σε αμίαντο θα εκλαμβάνεται ως αναφορά σε έκθεση 
εργοδότου μενού προσώπου σε αμίαντο που είναι αποτέλεσμα ή 
σχετίζεται με οποιαδήποτε εργασία όπου γίνεται χρήση αμιάντου ή 
προϊόντος που περιέχει αμίαντο η οποία διεξάγεται από τον εργοδότη 
του προσώπου. 

(3) Για τον καθορισμό ή υπολογισμό της έκθεσης εργοδοτούμενου 
προσώπου σε αμίαντο δε θα λαμβάνεται υπόψη οποιαδήποτε συσκευή 
ή οποιοσδήποτε εξοπλισμός αναπνευστικής προστασίας ο οποίος, κατά 
το δεδομένο χρόνο κατά τον οποίο υπολογίζεται η έκθεση, φέρεται από 
τον εργοδοτούμενο. 

3.-(1) Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι η προστασία των 
προσώπων στην εργασία από τους κινδύνους για την υγεία τους, 
περιλαμβανομένης και της πρόληψης των κινδύνων αυτών, που 
προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεση, κατά τη 
διάρκεια της εργασίας, στον αμίαντο. 

(2) Οι παρόντες Κανονισμοί θεσπίζουν οριακές τιμές και άλλες ειδικές 
διατάξεις. 

(3) Οι παρόντες Κανονισμοί εφαρμόζονται στις δραστηριότητες κατά 
τις οποίες πρόσωπα στην εργασία εκτίθενται ή μπορεί να εκτεθούν κατά 
την εργασία τους στη σκόνη που προέρχεται από τον αμίαντο ή από 
υλικά που περιέχουν αμίαντο. 
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Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

Τρίτο (Ι): 

5.4.2002. 

(4) Οι διατάξεις του Νόμου και των περί Διαχείρισης Θεμάτων 
Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών εφαρμόζονται πλήρως 
στις δραστηριότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (3), με την 
επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων που περιέχονται 
στους παρόντες Κανονισμούς. 

Οριακή τιμή 

έκθεσης. 
4. Η οριακή τιμή έκθεσης σε αμίαντο καθορίζεται σε 0,1 ίνες ανά 
χιλιοστόλιτρο αέρα (0,1 .νες/cm3) ως χρονικός σταθμισμένος μέσος όρος 
για 8 ώρες (Time Weighted Average, TWA). 

ΜΕΡΟΣ II 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΪΜ 

Γενική 

υποχρέωση. 
5.-(1) Κάθε εργοδότης υποχρεούται να διασφαλίζει την ασφάλεια και 
υγεία στην εργασία όλων των εργοδότου μένων του κατά τη χρήση 
αμιάντου. 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του δυνάμει της παραγράφου 
(1) καθήκοντος του εργοδότη, τα θέματα στα οποία εκτείνεται το 
καθήκον αυτό περιλαμβάνουν ειδικότερα: 

(α) Την παροχή και διατήρηση εγκαταστάσεων, διευκολύνσεων και 
συστημάτων εργασίας τα οποία προστατεύουν και 
παρεμποδίζουν την έκθεση σε αμίαντο' 

(β) διευθετήσεις για τη διασφάλιση ασφάλειας και απουσίας 
κινδύνων στην υγεία σε σχέση με τη χρήση, το χειρισμό, την 
αποθήκευση και μεταφορά αμιάντου ή προϊόντων που 
περιέχουν αμίαντο' 

(γ) την παροχή τέτοιων πληροφοριών, οδηγιών, εκπαίδευσης και 
εποπτείας που είναι αναγκαίες για τη διασφάλιση της 
προστασίας της υγείας και την παρεμπόδιση της έκθεσης των 
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Αναγνώριση της 

μορφής 

αμιάντου. 

Εκτίμηση της 
έκθεσης 
εργοδοτου-
μένων σε 
αμίαντο 

εργοδοτουμένων του σε αμίαντο. 

(3) Κάθε εργοδότης υποχρεούται να διευθύνει την επιχείρηση του ή να 
διεξάγει τις δραστηριότητες του κατά τέτοιο τρόπο και πρέπει να 
παρέχει τέτοιες πληροφορίες ώστε να διασφαλίζει, κατά το μέτρο που 
είναι εύλογα εφικτό, ότι πρόσωπα που δεν εργοδοτούνται απ' αυτόν, 
αλλά που μπορεί να επηρεαστούν από δραστηριότητες της επιχείρησης 
του, δεν εκτίθενται σε αμίαντο. 

6. Κανένας εργοδότης δε θα εκτελεί οποιαδήποτε εργασία η οποία 
εκθέτει ή είναι δυνατό να εκθέσει σε αμίαντο οποιοδήποτε 
εργοδοτούμενο πρόσωπο, εκτός αν λάβει τα μέτρα που απαιτούνται για 
εφαρμογή των διατάξεων των παρόντων Κανονισμών: 

Νοείται ότι, πριν από την έναρξη της εργασίας, ο εργοδότης 
δύναται να προβεί σε αναγνώριση του κατά πόσον το υπό χρήση 
προϊόν ή αντικείμενο ή η ουσία είναι αμίαντος ή περιέχει αμίαντο, όπως 
επίσης και της μορφής του εν λόγω αμιάντου, με τρόπο αποδεκτό από 
τον Αρχιεπιθεωρητή, με σχετικές αναλύσεις ή άλλες εξετάσεις. 

7.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (3), κανένας 
εργοδότης δε θα εκτελεί οποιαδήποτε εργασία που εκθέτει ή είναι 
δυνατό να εκθέσει εργοδοτούμενο πρόσωπο σε αμίαντο, εκτός αν έχει 
προηγουμένως προβεί σε εκτίμηση της έκθεσης με τρόπο αποδεκτό 
από τον Αρχιεπιθεωρητή και υποβάλει γραπτώς την εκτίμηση αυτή στον 
Αρχιεπιθεωρητή. 

(β) Η εκτίμηση των κινδύνων που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (α), πρέπει να γίνεται εγγράφως ή σε μαγνητικό δίσκο ή 
σε άλλο κατάλληλο μέσο. 

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας των διατάξεων της 
παραγράφου (1), στην εκτίμηση που προνοείται από την παράγραφο 
(1), ο εργοδότης πρέπει-
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(α) Τηρουμένου του Κανονισμού 6, να προβαίνει σε αναγνώριση 
της μορφής αμιάντου στον οποίο εργοδοτούμενα πρόσωπα 
εκτίθενται ή αναμένεται να εκτεθούν, 

(β) να καθορίζει και υπολογίζει τη φύση και το μέγεθος της 
έκθεσης η οποία δυνατό να επισυμβεί κατά τη διεξαγωγή της 
εργασίας, 

(γ) να καθορίζει και υπολογίζει τη φύση και το μέγεθος της 
έκθεσης άλλων προσώπων από τους εργοδοτούμενούς του 
και να καθορίζει τα αναγκαία και επαρκή προστατευτικά μέτρα, 
και 

(δ) να καθορίζει και ανακοινώνει γραπτώς στον Αρχιεπιθεωρητή 
τα μέτρα που προτίθεται να λάβει για παρεμπόδιση ή μείωση 
της έκθεσης στο κατώτατο εφικτό επίπεδο. 

(3) Η εκτίμηση που προβλέπεται στην παράγραφο (1), πρέπει να 
αναθεωρείται από τον εργοδότη ο οποίος πρέπει να υποβάλλει νέα 
εκτίμηση προς αντικατάσταση της υφιστάμενης, όταν -

(α) Υπάρχει εύλογη αιτία ότι η υφιστάμενη εκτίμηση δεν είναι 
σωστή ή έπαυσε να έχει ισχύ, ή 

(β) επήλθαν σημαντικές αλλαγές στην εργασία για την οποία έγινε 
η υφιστάμενη εκτίμηση. 

(4) Η εκτίμηση που προβλέπεται στην παράγραφο (1) πρέπει να 
αποτελεί το αντικείμενο διαβούλευσης με τους εργοδοτούμενους ή/και 
με τους εκπροσώπους τους στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση. 
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Ειδοποίηση για 

εργασία με 

αμίαντο. 

(5)(α) Στις περιπτώσεις σποραδικής έκθεσης των εργοδότου μένων 
της οποίας η ένταση είναι μειωμένη και εφόσον προκύπτει σαφώς από 
τα αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύνων της παραγράφου (1) ότι 
δε θα υπάρξει υπέρβαση της οριακής τιμής έκθεσης στον αμίαντο στη 
ζώνη εργασίας, ο Αρχιεπιθεωρητής δύναται να επιτρέψει τη μη 
εφαρμογή των Κανονισμών 8, 23 και 24, όταν η εργασία αφορά: 

(ί) σύντομες και ασυνεχείς δραστηριότητες συντήρησης κατά τις 
οποίες γίνεται χρήση μόνον μη εύθρυπτων υλικών· 

(ίί) την απομάκρυνση, χωρίς καταστροφή, των μη φθαρμένων 
υλικών στα οποία οι ίνες αμιάντου είναι στέρεα συνδεδεμένες 
μέσα σε μία μήτρα· 

(ίίί) τον εγκλεισμό και σφράγιση των αμιαντούχων υλικών σε καλή 
κατάσταση-

(ϊν) την επιθεώρηση και τον έλεγχο του αέρα και τη λήψη 
δειγμάτων για την ανίχνευση της παρουσίας αμιάντου σε 
κάποιο υλικό. 

(β) θ Αρχιεπιθεωρητής, κατόπιν διαβούλευσης με τους κοινωνικούς 

εταίρους, θεσπίζει πρακτικές κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό 

της σποραδικής και μειωμένης έντασης έκθεσης, όπως προβλέπεται 

στην υποπαράγραφο (α). 

8.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (5) του Κανονισμού 7, ο 
παρών Κανονισμός θα εφαρμόζεται στις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 3 κατά τις οποίες 
εργοδοτούμενο πρόσωπο εκτίθεται ή είναι δυνατό να εκτεθεί σε αμίαντο. 
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Παράρτημα Ι. 

Παρεμπόδιση ή 
μείωση της 
έκθεσης. 

(2) Κανένας εργοδότης δε θα εκτελεί οποιαδήποτε εργασία με 
αμίαντο, εκτός αν έχει αποστείλει ή επιδώσει ειδοποίηση γραπτώς στον 
Αρχιεπιθεωρητή, αναφέροντας τα δεδομένα που καθορίζονται στο 
Παράρτημα Ι των παρόντων Κανονισμών, τουλάχιστον δεκατέσσερις 
(14) ημέρες πριν από την έναρξη της εργασίας ή σε βραχύτερη περίοδο 
που ήθελε εγκρίνει ο Αρχιεπιθεωρητής. 

(3)(α) Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργοδότης έχει ειδοποιήσει 
για εργασία με αμίαντο σύμφωνα με την παράγραφο (2) και υπάρχει 
ουσιώδης αλλαγή της εργασίας τέτοια ώστε τα δεδομένα που υπέβαλε 
να έχουν μεταβληθεί, περιλαμβανομένης και περάτωσης της εργασίας, ο 
εργοδότης αυτός πρέπει, χωρίς χρονοτριβή, να ειδοποιήσει γραπτώς 
τον Αρχιεπιθεωρητή για την αλλαγή. 

(β) Σε περίπτωση που μια μεταβολή των συνθηκών εργασίας 
συνεπάγεται σημαντική αύξηση της έκθεσης σε σκόνη αμιάντου ή 
υλικών που περιέχουν αμίαντο, τότε σύμφωνα με την παράγραφο (2) 
πρέπει να γίνεται νέα κοινοποίηση. 

(4) Οι εργοδότουμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους πρέπει να έχουν 
πρόσβαση στα έγγραφα τα οποία αποτελούν αντικείμενο της 
ειδοποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο (2). 

9.-(1) Κάθε εργοδότης πρέπει να παρεμποδίζει την έκθεση σε αμίαντο 
όλων των εργοδότου μένων για όλες τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 3. 

(2) Όταν η έκθεση σε αμίαντο δε μπορεί να παρεμποδιστεί, ο 
εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι η έκθεση των εργοδοτουμένων του 
σε σκόνη αμιάντου ή υλικά που περιέχουν αμίαντο στο χώρο εργασίας 
έχει μειωθεί στο ελάχιστο και οπωσδήποτε κάτω από την οριακή τιμή 
που αναφέρεται στον Κανονισμό 4, με τη λήψη των κατάλληλων κάθε 
φορά προληπτικών μέτρων και ειδικότερα με τα αναφερόμενα πιο κάτω: 
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(α) Η ποσότητα αμιάντου που χρησιμοποιείται σε κάθε 
περίπτωση, πρέπει να περιορίζεται στην ελάχιστη 
αναγκαία, 

(β) ο αριθμός των εργοδοτουμένων που εκτίθενται ή 
ενδέχεται να εκτεθούν σε σκόνη ή σε υλικά που 
περιέχουν αμίαντο καθώς και ο χρόνος έκθεσης τους 
πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο δυνατόν, 

(γ) οι μέθοδοι και διαδικασίες εργασίας πρέπει να έχουν 
σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να μην παράγεται σκόνη 
αμιάντου ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό, να μην 
εισέρχεται σκόνη αμιάντου στον αέρα, αλλά να 
δεσμεύεται όσο το δυνατό πλησιέστερα στο σημείο 
εκπομπής της, 

(δ) όλα τα υποστατικά ή/και οι εγκαταστάσεις και οι 
εξοπλισμοί που χρησιμεύουν για την αποθήκευση, 
μεταποίηση ή την επεξεργασία του αμιάντου πρέπει 
να μπορούν να καθαρίζονται και να συντηρούνται 
αποτελεσματικά και τακτικά, 

(ε) ο αμίαντος ή τα υλικά που απελευθερώνουν σκόνη 
αμιάντου ή περιέχουν αμίαντο πρέπει να 
αποθηκεύονται και να μεταφέρονται σε κατάλληλες 
κλειστές συσκευασίες με σήμανση στην οποία να 
αναφέρεται ότι περιέχουν αμίαντο, 

(στ) τα απόβλητα πρέπει να συλλέγονται και να 
απομακρύνονται από το χώρο εργασίας το ταχύτερο 
δυνατόν, σε κατάλληλη κλειστή συσκευασία με 
σήμανση στην οποία να αναφέρεται ότι περιέχουν 
αμίαντο και στη συνέχεια να υποβάλλονται σε 
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215(1) του 2002 
196(1) του 2004 
162(1) του 2005. 

επεξεργασία σύμφωνα με τον περί Στερεών και 
Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο. Το μέτρο αυτό δεν 
ισχύει για τις εξορυκτικές δραστηριότητες. 

Παρακολού

θηση και 

έλεγχος της 

ατμόσφαιρας. 

10.-(1) Αναλόγως των αποτελεσμάτων της αρχικής εκτίμησης των 
κινδύνων που πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 7 και για 
να τηρείται η οριακή τιμή κατά τον Κανονισμό 4, ο εργοδότης πρέπει να 
πραγματοποιεί τακτικά δειγματοληψίες και μετρήσεις της 
περιεκτικότητας του αέρα σε ίνες αμιάντου στο χώρο της εργασίας. 

(2) Οι δειγματοληψίες που αναφέρονται στην παράγραφο (1) 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικές της προσωπικής έκθεσης των 
εργοδοτουμένων στη σκόνη αμιάντου ή υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

(3) Οι δειγματοληψίες που αναφέρονται στην παράγραφο (1) 
πραγματοποιούνται αφού ζητηθεί η γνώμη των εργοδοτουμένων ή/και 
των εκπροσώπων τους στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση. 

(4)(α) Η συλλογή δειγμάτων διεξάγεται από ειδικευμένο 
προσωπικό. 

(β) Τα δείγματα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) 
αναλύονται σύμφωνα με την παράγραφο (6) σε εργαστήρια τα οποία 
διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη μέτρηση των ινών αμιάντου. 

(5) Η διάρκεια των δειγματοληψιών που αναφέρονται στην 
παράγραφο (1) πρέπει είναι τόση ώστε να είναι εφικτός ο 
προσδιορισμός της αντιπροσωπευτικής έκθεσης για οκτάωρη περίοδο 
αναφοράς (μια βάρδια), είτε διά μετρήσεως είτε με χρονικώς 
σταθμισμένο υπολογισμό. 
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(6)(α)(ί) Η μέτρηση των ινών πραγματοποιείται κατά προτίμηση με 
μικροσκόπιο αντίθεσης φάσης (PCM), σύμφωνα με τη μέθοδο που 
συνιστά η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, από το 1997, ή με οιαδήποτε 
άλλη μέθοδο ισοδύναμου αποτελέσματος. 

(ίί) Η μέθοδος μέτρησης των ινών ττου αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο (α) (ί) είναι η ακόλουθη: «Καθορισμός της 
συγκέντρωσης αιωρούμενων ινών στον αέρα. Συνιστώμενη μέθοδος: 
μικροσκόπιση με διάταξη αντίθεσης φάσης (μέτρηση με φίλτρο 
μεμβράνης). ISBN 92 4 154496 1, ΠΟΥ, Γενεύη 1997». 

(β) Για τη μέτρηση του αμίαντου στον αέρα βάσει της 
υποπαραγράφου (α) λαμβάνονται υπόψη μόνο οι ίνες μήκους ανώτερου 
των πέντε (5) μικρομέτρων και πλάτους μικρότερου των τριών (3) 
μικρομέτρων, με λόγο μήκους/πλάτους μεγαλύτερο του 3:1. 

(7) Η περιεκτικότητα του αέρα σε αμίαντο μετράται κατά γενικό 
κανόνα τουλάχιστο κάθε τρεις μήνες και οπωσδήποτε κάθε φορά που 
γίνεται κάποια τεχνική μετατροπή. Η συχνότητα των μετρήσεων μπορεί 
να μειώνεται στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (8). 

(8) Η συχνότητα των μετρήσεων μπορεί να μειώνεται μέχρι μια 
φορά το χρόνο, αν: 

(ί) Δεν υπάρχει καμιά σημαντική αλλαγή στις συνθήκες του 
χώρου εργασίας, και 

(ϋ) τα αποτελέσματα των δύο προηγούμενων μετρήσεων δεν 

υπερβαίνουν το μισό της οριακής τιμής έκθεσης του 

ι Κανονισμού 4. 

11. Κάθε εργοδότης πρέπει να μεριμνά έτσι ώστε να μην εκτίθεται 
οποιοσδήποτε εργοδοτούμενός του σε ατμόσφαιρα με περιεκτικότητα 
σε αμίαντο μεγαλύτερη της οριακής τιμής έκθεσης που καθορίζεται στον 
Κανονισμό 4. 

Τήρηση ορίου 

έκθεσης 
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12.-(1)(α) Σε περίπτωση υπέρβασης της οριακής τιμής έκθεσης που 
αναφέρεται στον Κανονισμό 4, ο εργοδότης πρέπει να εντοπίζει τα αίτια 
της υπέρβασης αυτής και να λαμβάνει το συντομότερο δυνατό τα 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα. 

(β) Η εργασία στη μολυσμένη περιοχή δύναται να συνεχιστεί μόνο 
αν ληφθούν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εκεί 
εργοδοτουμένων. 

(2) Αμέσως μετά γίνεται νέος προσδιορισμός της περιεκτικότητας 
του αέρα σε αμίαντο, ώστε να εξακριβώνεται η αποτελεσματικότητα των 
μέτρων που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1). 

(3)(α) Όταν η έκθεση δεν μπορεί να περιοριστεί με άλλα μέσα και η 
οριακή τιμή απαιτεί τη χρήση ατομικού προστατευτικού αναπνευστικού 
εξοπλισμού, η χρήση του εξοπλισμού αυτού δεν επιτρέπεται να είναι 
μόνιμη και πρέπει να περιορίζεται, για κάθε εργαζόμενο, στον απολύτως 
αναγκαίο ελάχιστο χρόνο. 

(β) Κατά τη διάρκεια εργασιών με ατομική αναπνευστική συσκευή 
πρέπει να προβλέπονται, αναλόγως της φυσικής και κλιματολογικής 
επιβάρυνσης και, ενδεχομένως, κατόπιν διαβούλευσης με τους 
εργοδοτουμένους ή/και τους εκπροσώπους τους, οι απαραίτητες 
περίοδοι ανάπαυσης. 

13.-(1) Πριν την έναρξη οποιωνδήποτε εργασιών κατεδάφισης ή 
συντήρησης, κάθε εργοδότης πρέπει να λαμβάνει κάθε ενδεδειγμένο 
μέτρο για τον εντοπισμό των υλικών που ενδέχεται να περιέχουν 
αμίαντο, ζητώντας πληροφορίες από τους ιδιοκτήτες ή και τους 
διαχειριστές των χώρων, εάν παρίσταται ανάγκη. 

Υπέρβαση του 
ορίου έκθεσης. 

Εργασίες 

κατεδάφισης. 
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Ειδικά μέτρα για 

ορισμένες 

εργασίες. 

(2) Εάν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ως προς την παρουσία 
αμίαντου σε ένα υλικό, σε μια εγκατάσταση ή σε ένα υποστατικό, τότε 
πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών. 

14.-(1) Για ορισμένες δραστηριότητες, όπως κατεδάφιση, αφαίρεση 
αμιάντου, επισκευή και συντήρηση κατά τις οποίες προβλέπεται 
υπέρβαση της οριακής τιμής που καθορίζεται στον Κανονισμό 4, παρά 
τη χρήση τεχνικών προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 
συγκέντρωσης αμίαντου στον αέρα, ο εργοδότης καθορίζει τα μέτρα 
προστασίας των εργοδοτουμένων όταν αυτοί εκτελούν τέτοιες εργασίες 
και ιδιαίτερα ο εργοδότης: 

(α) μεριμνά ώστε οι εργοδοτούμενοι να λαμβάνουν κατάλληλες 
αναπνευστικές συσκευές και άλλες ατομικές προστατευτικές 
συσκευές και διασφαλίζει ότι οι εργοδοτούμενοι τις 
χρησιμοποιούν 

(β) μεριμνά ώστε να τοποθετούνται πινακίδες που 
επισημαίνουν ότι προβλέπεται η υπέρβαση της οριακής 
τιμής που καθορίζεται στον Κανονισμό 4· και 

(γ) μεριμνά ώστε να αποφεύγεται ο διασκορπισμός της σκόνης 
ι 

αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών εκτός του χώρου εργασίας: 

Νοείται ότι πριν από τις δραστηριότητες αυτές, ζητείται η 
γνώμη των εργοδοτουμένων ή/και των εκπροσώπων τους στην 
επιχείρηση ή στην εγκατάσταση για τα μέτρα αυτά. 
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Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
14.12.2001. 

(2) θ εργοδότης διασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός αναπνευστικής 
προστασίας που παρέχεται δυνάμει της υποπαραγράφου (α) της 
παραγράφου (1) ή οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός ατομικής 
προστασίας, πληροί τις διατάξεις των περί Ελαχίστων Προδιαγραφών 
Ασφάλειας και Υγείας (Χρήση στην Εργασία Εξοπλισμών Ατομικής 
Προστασίας) Κανονισμών. 

Σχέδιο 
εργασίας. 

15.-(1) Κάθε εργοδότης, ο οποίος αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασιών 
κατεδάφισης ή απομάκρυνσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αμίαντο από~υποστατικά, κατασκευές, συσκευές και εγκαταστάσεις, 
καθώς και από πλοία πρέπει: 

(α) Να καταρτίζει σχέδιο εργασίας, 

(β) να χρησιμοποιεί, κατά το δυνατόν, εξειδικευμένο προσωπικό 
που να γνωρίζει τους κινδύνους και τα μέτρα προστασίας 
από αυτούς, 

(γ) να τοποθετεί πινακίδες προειδοποίησης σύμφωνα με την 
παράγραφο (2) του Κανονισμού 25. 

(2)(α) Το σχέδιο εργασίας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) 
της παραγράφου (1) πρέπει να προβλέπει όλα τα απαραίτητα μέτρα για 
την ασφάλεια και την υγεία των εργοδοτουμένων στο χώρο εργασίας και 
πρέπει να αποδεικνύει τις ικανότητες του εργοδότη στον τομέα της 
διεξαγωγής των δραστηριοτήτων κατεδάφισης ή αφαίρεσης αμιάντου 
καθώς και επισκευής ή συντήρησης υποστατικών, εγκαταστάσεων ή 
υλικών που περιέχουν αμίαντο. 

(β) Το σχέδιο εργασίας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) 
της παραγράφου (1), πρέπει ιδίως να προβλέπει: 
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(ί) ότι ο αμίαντος ή/και τα αμιαντούχα υλικά απομακρύνονται πριν 
από την εφαρμογή των τεχνικών κατεδάφισης, εκτός αν η εν 
λόγω απομάκρυνση ενδέχεται να προκαλέσει μεγαλύτερο κίνδυνο 
για τους εργοδοτούμενους παρά εάν ο αμίαντος ή/και τα 
αμιαντούχα υλικά δε μετακινηθούν, 

(ϋ) ότι χορηγείται ο ατομικός εξοπλισμός προστασίας που 
αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) του 
Κανονισμού 14, αν χρειάζεται, για την προστασία του 
προσωπικού που έχει αναλάβει τις εργασίες και εφόσον 
απαιτείται και για την προστασία των λοιπών προσώπων που 
βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή κοντά στο χώρο αυτό, 

(iii) μετά τον τερματισμό των έργων κατεδάφισης ή των εργασιών 
αφαίρεσης αμιάντου, θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι δεν 
υπάρχουν κίνδυνοι οφειλόμενοι στην έκθεση στον αμίαντο στο 
χώρο εργασίας. 

(γ) Το σχέδιο εργασίας που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) 
της παραγράφου (1) πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με τα 
ακόλουθα σημεία: 

(ί) τη φύση και την πιθανή διάρκεια των εργασιών, 
(ϋ) τον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, 
(iii) τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους, όταν οι εργασίες 

συνεπάγονται το χειρισμό αμιάντου ή υλικών που 
περιέχουν αμίαντο, 

(iv) τα , χαρακτηριστικά των εξοπλισμών που 
χρησιμοποιούνται για την προστασία και την 
απολύμανση του προσωπικού που έχει αναλάβει τις 
εργασίες καθώς και για την προστασία των λοιπών 
προσώπων που βρίσκονται στο χώρο των εργασιών ή 
κοντά στο χώρο αυτό. 
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Χρήση μέτρων 

ελέγχου. 

Συντήρηση. 

(3) θ εργοδότης πρέπει να υποβάλλει το σχέδιο εργασίας που 
αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) στον 
Αρχιεπιθεωρητή για έγκριση πριν την έναρξη των προβλεπόμενων 
εργασιών μαζί με την ειδοποίηση που αναφέρεται στην παράγραφο (2) 
του Κανονισμού 8. 

(4) Η έγκριση του σχεδίου εργασίας που αναφέρεται στην 
υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) από τον Αρχιεπιθεωρητή, δεν 
απαλλάσσει τον εργοδότη από οποιαδήποτε υποχρέωση επιβάλλεται σε 
αυτόν από τους παρόντες Κανονισμούς ή από το Νόμο ή από 
οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια και υγεία των 
εργαζομένων. 

16. Κάθε εργοδότης ο οποίος καθορίζει και λαμβάνει μέτρα ελέγχου και 
παρέχει εξοπλισμό ατομικής προστασίας ή άλλα μέσα ή διευκολύνσεις 
για συμμόρφωση με τους παρόντες Κανονισμούς, πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα μέτρα εφαρμόζονται και ο εξοπλισμός, οι διευκολύνσεις και τα 
άλλα μέσα χρησιμοποιούνται κατάλληλα. 

17.-(1) Κάθε εργοδότης ο οποίος εφαρμόζει μέτρα ελέγχου ή παρέχει 
εξοπλισμό ατομικής προστασίας ή άλλες διευκολύνσεις σύμφωνα με 
τους παρόντες Κανονισμούς, πρέπει να διασφαλίζει ότι αυτά ή αυτές 
διατηρούνται καθαρά / καθαρές και σε καλή κατάσταση λειτουργίας και 
τάξη και συντηρούνται ή επιδιωρθώνονται κατάλληλα και, στην 
περίπτωση συστημάτων και εξοπλισμού εξαερισμού, ότι αυτά / αυτοί 
υποβάλλονται σε έλεγχο και δοκιμή σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

(2) Κάθε εργοδότης πρέπει να διατηρεί αρχείο των εργασιών που 
εκτελούνται για συμμόρφωση προς τις διατάξεις της παραγράφου (1) και 
τα δεδομένα του αρχείου να τηρούνται για περίοδο πέντε τουλάχιστον 
ετών. 
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Παρεμπόδιση 
διασποράς 
αμιάντου. 

18. Κάθε εργοδότης πρέπει να παρεμποδίζει, ή όπου αυτό δεν είναι 
εφικτό, να μειώνει στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο, τη διασπορά αμιάντου 
από οποιοδήποτε χώρο όπου διεξάγεται εργασία στην οποία ο αμίαντος 
υφίσταται χρήση. 

Καθαριότητα 
υποστατικών, 
εγκαταστάσεων 
και εξοπλισμού. 

19.-(1) Κάθε εργοδότης που διεξάγει εργασία στην οποία 
εργοδοτούμενα πρόσωπα εκτίθενται σε αμίαντο πρέπει να διασφαλίζει 
ότι τα υποστατικά και οι εγκαταστάσεις ή μέρη αυτών όπου διεξάγεται η 
εργασία, διατηρούνται σε καθαρή κατάσταση, και ειδικότερα, όταν η 
εργασία στην οποία γίνεται χρήση αμιάντου περατώνεται, τα υποστατικά 
και οι εγκαταστάσεις ή τα μέρη αυτών καθαρίζονται ενδελεχώς. 

(2) Όπου οποιαδήποτε διεργασία που αναδίδει σκόνη αμιάντου 
διεξάγεται σε κτίριο, ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι το μέρος του 
κτιρίου όπου διεξάγεται η εργασία: 

(α) Είναι με τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο ώστε να επιτρέπει εύκολο 
καθαρισμό και εν πάση περίπτωση πρέπει να διαθέτει λεία 
δάπεδα και λείους τοίχους απαλλαγμένους από οπές ή ρωγμές 
όπου η σκόνη αμιάντου είναι δυνατό να κατακρατηθεί, και 

(β) είναι εφοδιασμένο με επαρκές και κατάλληλο σύστημα 
καθαρισμού διά κενού το οποίο, αν είναι εύλογα εφικτό, πρέπει 
να είναι μόνιμα εγκαταστημένο. 

Οριοθέτηση, 
σήμανση κλπ. 

20.-(1) Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (3) 
του Κανονισμού 3, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (5) του Κανονισμού 7, ο 
εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 
ώστε: 

(α) οι χώροι όπου διεξάγονται οι δραστηριότητες αυτές: 
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(ί) να είναι σαφώς οριοθετημένοι και να έχουν εμφανή 
σήμανση με πινακίδες προειδοποίησης, 

(ΐί) να μην είναι προσιτοί σε άλλους εργοδοτούμενους εκτός 
από εκείνους οι οποίοι πρέπει να εισέρχονται στους 
χώρους αυτούς, λόγω της εργασίας τους ή των 
καθηκόντων τους, 

(ίίί) να αποτελούν χώρους όπου απαγορεύεται το κάπνισμα-

(β) να διευθετούνται κατάλληλοι χώροι όπου οι εργοδοτούμενοι 
μπορούν να τρώγουν και να πίνουν χωρίς κίνδυνο να 
μολυνθούν από τη σκόνη αμιάντου· 

(γ) να τίθενται στη διάθεση των εργοδοτουμενων κατάλληλα 

ενδύματα εργασίας ή προστασίας και ειδικότερα: 

(ί) τα ενδύματα εργασίας ή προστασίας να παραμένουν 

στο χώρο της επιχείρησης: 

Νοείται ότι τα ενδύματα εργασίας είτε 

απορρίπτονται ως απόβλητο αμιαντούχο υλικό ή 

δίνονται για καθάρισμα σε πλυντήρια που διαθέτουν τον 

απαιτούμενο για το σκοπό αυτό εξοπλισμό και 

βρίσκονται έξω από την επιχείρηση ή την εγκατάσταση, 

εφόσον η επιχείρηση δεν προβαίνει η ίδια στον 

καθαρισμό και στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά των 

ενδυμάτων εκτελείται σε κλειστά κιβώτια κατάλληλα 

σεσημασμένα, 
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Εκπαίδευση 
των εργοδοτου-
μένων. 

(Γι) σε περίπτωση βλάβης ή ακατάλληλης χρήσης του 
προστατευτικού ιματισμού, που παρέχεται σύμφωνα με 
την υποπαράγραφο (γ), ή σε περίπτωση που σημαντική 
ποσότητα αμιάντου αποτεθεί στον προσωπικό ιματισμό 
εργοδοτούμενου προσώπου, τότε πρέπει ο 
προσωπικός ιματισμός να θεωρηθεί ως προστατευτικός 
ιματισμός υποκείμενος στις διατάξεις της 
υποπαραγράφου (ί)(γ), 

(ίίί) να παρέχονται ξεχωριστοί χώροι φύλαξης για τα 
ενδύματα εργασίας ή προστασίας αφενός και για τα 
κοινά ενδύματα αφετέρου, 

(δ) να τίθενται στη διάθεση των εργοδότου μένων κατάλληλες και 
επαρκείς εγκαταστάσεις υγιεινής, οι οποίες πρέπει να 
περιλαμβάνουν και ντους στην περίπτωση εργασιών που 
παράγουν σκόνη, 

(ε) ο προστατευτικός εξοπλισμός να τοποθετείται σε καθορισμένο 
σημείο, να ελέγχεται και να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση 
και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε ο ελαττωματικός 
εξοπλισμός να επιδιορθώνεται ή να αντικαθίσταται πριν 
ξαναχρησιμοποιηθεί. 

(2) Το κόστος των μέτρων που λαμβάνονται κατ' εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου (1) δεν πρέπει να βαρύνει τους 
εργοδοτούμενους. 

21.-(1)(α) θ εργοδότης υποχρεούται να παρέχει κατάλληλη εκπαίδευση 
σε όλους τους εργοδοτούμενούς του που εκτίθενται, ή ενδέχεται να 
εκτεθούν, σε σκόνη αμιάντου. 
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(β) Η εκπαίδευση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (α) της 
παραγράφου (1) πρέπει να παρέχεται δωρεάν για τους 
εργοδοτούμενους και πρέπει να παρέχεται αμέσως μετά την πρόσληψη 
των εργοδότου μένων προσώπων για εργασία όπου γίνεται χρήση 
αμιάντου και κατόπιν, κάθε έξι μήνες. 

(2)(α) Το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (1) πρέπει να είναι εύκολα 
κατανοητό από τους εργοδοτούμενους και πρέπει να διασφαλιστεί ότι 
αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις και ικανότητες όσον αφορά την 
πρόληψη και την ασφάλεια, ιδίως δε σχετικά με: 

(ί) τις ιδιότητες του αμίαντου και τις επιπτώσεις του για την 
υγεία, και όταν η εργασία συνδυάζεται με κάπνισμα· 

(Η) τα είδη προϊόντων ή υλικών που πιθανόν περιέχουν αμίαντο· 
(iii) τις εργασίες που ενδέχεται να συνεπάγονται έκθεση στον 

αμίαντο και τη σημασία των προληπτικών ελέγχων για τον 
περιορισμό της έκθεσης στο ελάχιστο· 

(ίν) τις ασφαλείς πρακτικές εργασίας, τους ελέγχους και τον 
εξοπλισμό προστασίας· 

(ν) τον κατάλληλο ρόλο, την εκλογή, την επιλογή, τους 
περιορισμούς και την ορθή χρήση του αναπνευστικού 
εξοπλισμού-

(νί) τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης-
(νϋ) τις διαδικασίες απορρύπανσης-
(viii) τη διάθεση των αποβλήτων και 
(ϊχ) τις απαιτήσεις ιατρικής επίβλεψης. 

(β) Ο εργοδότης παρέχει γραπτές οδηγίες υπό μορφή φυλλαδίου 
στο οποίο περιέχονται οι πιο πάνω πληροφορίες. 
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Ενημέρωση 

των εργοδοτου-

μένων 

22.-(1) Για κάθε δραστηριότητα που αναφέρεται στην παράγραφο (3) 
του Κανονισμού 3, ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι λαμβάνονται 
τα κατάλληλα μέτρα ώστε, τόσο οι εργοδοτούμενοί του όσο και οι 
εκπρόσωπο! τους στην επιχείρηση ή στην εγκατάσταση, να 
πληροφορούνται ικανοποιητικά για: 

(α) τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία που συνεπάγεται η 
έκθεση στη σκόνη που προέρχεται από τον αμίαντο ή από 
υλικά που περιέχουν αμίαντο, 

(β) την ύπαρξη κανονιστικών οριακών τιμών και την ανάγκη για 
έλεγχο της ατμόσφαιρας, 

(γ) τις επιταγές των μέτρων υγιεινής, στις οποίες περιλαμβάνεται και 
η απαγόρευση του καπνίσματος, 

(δ) τις προφυλάξεις ττου πρέπει να λαμβάνονται όσον αφορά τη 
χρήση προστατευτικού εξοπλισμού και ενδυμάτων, 

(ε) τις ειδικές προφυλάξεις που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση 

της έκθεσης στον αμίαντο: 

Νοείται ότι οι πιο πάνω πληροφορίες δίνονται γραπτώς στους 
εργοδοτούμενους. 

(2) Εκτός από τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο (1) και 
με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (5) του 
Κανονισμού 7, λαμβάνονται από τον εργοδότη κατάλληλα μέτρα ώστε: 
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Επίβλεψη της 

υγείας. 

(α) Οι εργοδοτούμενοι ή/και οι εκπρόσωποι τους στην επιχείρηση ή 
στην εγκατάσταση να μπορούν να λαμβάνουν γνώση των 
αποτελεσμάτων των μετρήσεων της περιεκτικότητας του αέρα 
σε αμίαντο και να τους δίνονται εξηγήσεις σχετικά με τη 
σημασία των αποτελεσμάτων αυτών 

(β) αν τα αποτελέσματα υπερβαίνουν την οριακή τιμή που 
αναφέρεται στον Κανονισμό 4, οι επηρεαζόμενοι 
εργοδοτούμενοι καθώς και οι αντιπρόσωποι τους στην 
επιχείρηση ή στην εγκατάσταση πρέπει να ενημερώνονται το 
συντομότερο δυνατό για τις υπερβάσεις αυτές και τις αιτίες τους 
και πρέπει να ζητείται η γνώμη των εργοδοτουμένων ή/και των 
αντιπροσώπων τους στην επιχείρηση η" στην εγκατάσταση 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ή, αν η κατάσταση 
είναι επείγουσα, να λαμβάνουν γνώση των ληφθέντων μέτρων. 

23.-(1)(α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 
(5) του Κανονισμού 7, ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι για κάθε 
εργοδοτούμενο υπάρχει διαθέσιμη γραπτή εκτίμηση της κατάστασης της 
υγείας του πριν αρχίσει να εκτίθεται στη σκόνη που προέρχεται από 
αμίαντο ή από υλικά που περιέχουν αμίαντο. 

(β) Η εκτίμηση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α) πρέπει 

να περιλαμβάνει ειδική εξέταση του θώρακα. 

(γ) θ εργοδότης οφείλει να διαθέτει νέα εκτίμηση στον 
εργοδοτούμενο του τουλάχιστον μια φορά κάθε τρία χρόνια για όσο 
διάστημα διαρκεί η έκθεση στον αμίαντο. 
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Παράρτημα II. 

(δ) Κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι για κάθε 
εργοδοτούμενο για τον οποίο απαιτείται εκτίμηση της υγείας του, 
καταρτίζεται ατομικός ιατρικός φάκελος στον οποίο καταχωρίζονται τα 
αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων και το προκύπτον ιατρικό 
ιστορικό' 

(ε) θ ατομικός ιατρικός φάκελος που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (δ) φυλάττεται από τον εργοδότη και τα έγγραφα του 
φακέλλου ή αντίγραφα τούτων παραμένουν στο φάκελλο για περίοδο 
τουλάχιστον σαράντα ετών. 

(στ) Κάθε εργοδοτούμενος έχει δικαίωμα πρόσβασης στον ατομικό 

ιατρικό του φάκελο. 

(ζ) Σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας της επιχείρησης ο 
ατομικός ιατρικός φάκελος που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (δ) 
πρέπει να διαβιβάζεται στον Αρχιεπιθεωρητή. 

(2)(α) Με βάση την κλινική παρακολούθηση που αναφέρεται στην 
παράγραφο (1), ο ιατρός που είναι υπεύθυνος για την ιατρική 
παρακολούθηση των εργοδότου μένων πρέπει να συμβουλεύει ή να 
προσδιορίζει τα τυχόν ατομικά προστατευτικά ή προληπτικά μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν. 

(β) Τα μέτρα που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α), δύναται 
να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση, την απαγόρευση της 
έκθεσης του επηρεαζόμενου εργοδοτούμενου στη σκόνη που 
προέρχεται από τον αμίαντο ή από υλικά που περιέχουν αμίαντο. 

(γ) Στο Παράρτημα II περιέχονται επιπλέον συστάσεις πρακτικού 
χαρακτήρα στις οποίες δύναται να γίνεται αναφορά για την κλινική 
παρακολούθηση των εργοδοτουμένων. 
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Μητρώο 

εργοδοτου-

μένων. 

(3)(α) Στους εργοδοτούμενους πρέπει να παρέχονται πληροφορίες 
και συμβουλές όσον αφορά κάθε εκτίμηση της υγείας τους στην οποία 
μπορούν να υποβάλλονται μετά το πέρας της έκθεσης. 

(β) θ ιατρός των εργοδοτουμένων, δύναται να ορίσει την 
παράταση της ιατρικής επίβλεψης και μετά το πέρας της έκθεσης, για 
διάστημα που κρίνει αναγκαίο για τη διαφύλαξη της υγείας του 
συγκεκριμένου προσώπου. 

(4) θ ενδιαφερόμενος εργοδοτούμενος ή ο εργοδότης δύναται να 
ζητήσει την αναθεώρηση των εκτιμήσεων που αναφέρονται στην 
παράγραφο (2). 

(5) Όλες οι περιπτώσεις αμιάντωσης και μεσοθηλιώματος πρέπει να 
γνωστοποιούνται σε εγκεκριμένο έντυπο στον Αρχιεπιθεωρητή. 

24.-(1)(α) Με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (α) της παραγράφου 
(5) του Κανονισμού 7, ο εργοδότης οφείλει να εγγράφει τους 
εργοδοτούμενους που καλούνται να ασκήσουν τις δραστηριότητες που 
αναφέρονται στην παράγραφο (3) του Κανονισμού 3 σε μητρώο, στο 
οποίο να καταχωρίζονται -

(ί) Η φύση και η διάρκεια των δραστηριοτήτων τους' 
(Η) τα αποτελέσματα των μετρήσεων και το εκτιμούμενο επίπεδο 

έκθεσης στον αμίαντο' 
(iii) στοιχεία και παρατηρήσεις σχετικά με τα τεχνικά ή άλλα μέτρα 

και μέσα πρόληψης. 

(β) θ ιατρός των εργοδοτουμένων έχει πρόσβαση στο μητρώο 
που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (α). 
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Αποθήκευση, 

διανομή και 

σήμανση 

αμιάντου. 

(γ) Οι εργοδοτούμενοι ή/και οι εκπρόσωποι τους στην επιχείρηση 
ή στην εγκατάσταση έχουν πρόσβαση στα συλλογικά και ανώνυμα 
στοιχεία που περιέχει το μητρώο που αναφέρεται στην υποπαράγραφο 
(α). 

(2) 0 εργοδότης διασφαλίζει ότι το μητρώο που αναφέρεται στην 
παράγραφο (1) φυλάσσεται για σαράντα τουλάχιστον έτη μετά το πέρας 
της έκθεσης στον αμίαντο. 

(3) Αν η επιχείρηση παύσει τη δραστηριότητα της, το μητρώο που 
αναφέρεται στην παράγραφο (1) τίθεται στη διάθεση του 
Αρχιεπιθεωρητή. 

25.-(1) Κάθε εργοδότης που διεξάγει εργασία στην οποία γίνεται χρήση 
αμιάντου πρέπει να διασφαλίζει ότι ο ακατέργαστος αμίαντος ή η 
απόβλητη ύλη που περιέχει αμίαντο: 

(α) Δεν αποθηκεύεται, 

(β) δεν παραλαμβάνεται ή δεν αποστέλλεται από ένα μέρος της 

εργασίας σε άλλο, 

(γ) δε διακινείται ή διανέμεται, εκτός μέσω κλειστού 
συστήματος διακίνησης ή διανομής, από ένα μέρος της 
εργασίας σε άλλο, 

εκτός αν βρίσκεται σε κατάλληλο σφραγισμένο κυτίο ή δοχείο ή κιβώτιο 
ή άλλο μέσο συσκευασίας που είναι ευκρινώς σεσημασμένο σύμφωνα 
με τις παραγράφους (2) και (3) δεικνύοντας ότι περιέχει αμίαντο. 
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Παράρτημα III. 

Παράρτημα III. 

Παράρτημα III. 

Υποχρεωτική 

σήμανση 

αμιάντου. 

Παράρτημα III. 

Παράρτημα III. 

(2) θ ακατέργαστος αμίαντος δέον όπως σημαίνεται με πινακίδα 
(ετικέτα) σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του Παραρτήματος III των 
παρόντων Κανονισμών. 

(3) Οποιαδήποτε ποσότητα απόβλητης ύλης που περιέχει αμίαντο 
πρέπει να σημαίνεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα του 
Παραρτήματος III των παρόντων Κανονισμών, όταν δε η απόβλητη ύλη 
που περιέχει αμίαντο είναι ποσότητας μεγαλύτερης των 50Kg και 
πρόκειται να μεταφερθεί με μηχανοκίνητο όχημα σε δημόσιο δρόμο, το 
όχημα θα σημαίνεται με ευκρινή πινακίδα από απόσταση 25m όπως 
περιγράφεται στο Παράρτημα III των παρόντων Κανονισμών. 

26.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2), κάθε 
εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι ο αμίαντος ή οποιοδήποτε άλλο 
προϊόν που περιέχει αμίαντο κατά την εισαγωγή, εμπορία ή προμήθεια 
του μέσα στη Δημοκρατία είναι επισημασμένο σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Παραρτήματος III των παρόντων Κανονισμών. 

(2) Όπου οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται από διάφορα 
συστατικά μέρη, ένα ή περισσότερα των οποίων περιέχει αμίαντο, θα 
αποτελεί συμμόρφωση με τον παρόντα Κανονισμό αν μόνο το 
συστατικό μέρος που περιέχει αμίαντο είναι σεσημασμένο με πινακίδα 
σύμφωνα με το Παράρτημα III: 

Νοείται ότι στην περίπτωση όπου το μέγεθος ή η θέση του 
συστατικού μέρους καθιστά αδύνατη την τοποθέτηση της πινακίδας στο 
ίδιο αυτό συστατικό μέρος, θα αποτελεί επαρκή συμμόρφωση με τον 
παρόντα Κανονισμό αν η εν λόγω πινακίδα είναι τοποθετημένη πάνω 
στο όλο προϊόν με συγκεκριμένη αναφορά στο συστατικό μέρος που 
περιέχει αμίαντο. 
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Άδεια 

διεξαγωγής 

ειδικών 

εργασιών με 

αμίαντο. 

27.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (2) και (3), 
κανένας εργοδότης δε θα αναλαμβάνει και δε θα εκτελεί οποιαδήποτε 
εργασία σχετική με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου, εκτός αν κατέχει 
άδεια που παραχωρείται με βάση τον Κανονισμό 28 και συμμορφώνεται 
με τους όρους της άδειας αυτής. 

(2) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται όπου: 

(α) Εργοδοτούμενο πρόσωπο που εκτελεί εργασία μόνωσης ή 
επάλειψης αμιάντου δε δαπανά συνολικά πέραν της μιας 
ώρας στην εργασία αυτή, μέσα σε περίοδο επτά συνεχών 
εβδομάδων, με την προϋπόθεση ότι ο ολικός χρόνος που 
δαπανάται για την εργασία μόνωσης ή επάλειψης 
αμιάντου απ' όλα τα εργοδοτούμενα πρόσωπα δεν 
υπερβαίνει τις δύο ώρες μέσα σε περίοδο επτά συνεχών 
εβδομάδων, και 

(β) η εργασία μόνωσης ή επάλειψης αμιάντου διεξάγεται σε 
υποστατικό του οποίου ο κάτοχος είναι εργοδότης και η 
εργασία αυτή διεξάγεται από πρόσωπα που 
εργοδοτούνται από τον εργοδότη αυτό και ο εργοδότης 
αυτός έδωσε γραπτή ειδοποίηση στον Αρχιεπιθεωρητή 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 29. 

(3) Οι διατάξεις της παραγράφου (1) δεν εφαρμόζονται επίσης όταν 
η σχετική εργασία μόνωσης ή επάλειψης αμιάντου συνίσταται 
αποκλειστικά στην παρακολούθηση της ατμόσφαιρας και στη συλλογή 
δειγμάτων για σκοπούς αναγνώρισης της μορφής αμιάντου. 
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Παραχώρηση 

άδειας για 

εργασίες 

μόνωσης ή 

επάλειψης 

αμιάντου. 

28.-(1) θ Αρχιεπιθεωρητής δύναται αν θεωρήσει αυτό σκόπιμο, κατόπιν 
αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερομένου, να παραχωρεί άδεια για 
εκτέλεση εργασίας σχετικής με μόνωση ή επάλειψη αμιάντου. 

(2) Η πιο πάνω αναφερόμενη αίτηση υποβάλλεται γραπτώς πάνω σε 
εγκεκριμένο έντυπο τουλάχιστον δεκατέσσερις (14) ημέρες πριν από τη 
σκοπούμενη ημερομηνία έναρξης της εργασίας αυτής ή σε βραχύτερο 
χρόνο όπως ήθελε επιτρέψει ο Αρχιεπιθεωρητής. 

(3) Άδεια εκδιδόμενη με βάση τον παρόντα Κανονισμό: 

(α) Θα αρχίζει να ισχύει κατά την ημερομηνία που καθορίζεται 
στην άδεια αυτή και, τηρουμένων των διατάξεων της 
παραγράφου (4), η άδεια αυτή μπορεί να έχει απεριόριστη ή 
περιορισμένη ισχύ, και 

(β) μπορεί να παραχωρείται υπό όρους τους οποίους ήθελε 
καθορίσει ο Αρχιεπιθεωρητής. 

(4) θ Αρχιεπιθεωρητής δύναται να μεταβάλει τους όρους της άδειας 
αν θεωρήσει τούτο σκόπιμο και ειδικότερα δύναται: 

(α) Να προσθέσει περαιτέρω όρους και να μεταβάλλει ή να αίρει 
υφιστάμενους όρους, και 

(β) να καθορίζει χρονικό όριο ισχύος της άδειας όπου τούτο δεν 
έχει προηγουμένως καθοριστεί ή, όπου τέτοιο χρονικό όριο 
ισχύος έχει καθοριστεί, να αίρει αυτό. 

(5) θ Αρχιεπιθεωρητής δύναται να ανακαλέσει την άδεια, αν ο 
κάτοχος της: 
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(α) Έχει παραβεί οποιοδήποτε όρο ή περιορισμό που 
καθορίζεται στην άδεια σύμφωνα με τους παρόντες 
Κανονισμούς, ή 

(β) έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αφορά παράβαση ή μη 
συμμόρφωση με οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων 
Κανονισμών ή του Νόμου. 

(6) θ κάτοχος της άδειας πρέπει να επιστρέφει τη σχετική άδεια στον 
Αρχιεπιθεωρητή, σε περίπτωση ανάκλισής της ή αν τούτο ζητηθεί από 
τον Αρχιεπιθεωρητή για σκοπούς τροποποίησης. 

(7) Για την έκδοση της άδειας για πρώτη φορά ή την ανανέωση 
καταβάλλεται αντίτιμο που ήθελε καθορίσει με Διάταγμα ο Υπουργός. 

Τύπος και 

περιεχόμενο 

ειδοποίησης 

εργασιών 

μόνωσης. 

29. Η γραπτή ειδοποίηση που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της 
παραγράφου (2) του Κανονισμού 27 δίδεται τουλάχιστο δεκατέσσερις 
(14) ημέρες πριν από τη σκοπούμενη έναρξη της εργασίας ή σε 
βραχύτερο χρόνο όπως ήθελε επιτρέψει ο Αρχιεπιθεωρητής και 
καθορίζει το είδος της εργασίας που θα εκτελεστεί και τη διεύθυνση του 
υποστατικού ή των υποστατικών όπου θα διεξαχθεί η εργασία. 

Απαγόρευση 

ΧΡήσης 

κροκιδόλιθου. 

30.-(1) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (2), η χρήση στην εργασία 
κροκιδόλιθου ή οποιουδήποτε προϊόντος που περιέχει κροκιδόλιθο 
απαγορεύεται. 

(2) Η χρήση στην εργασία κροκιδόλιθου ή οποιουδήποτε προϊόντος 
που περιέχει κροκιδόλιθο επιτρέπεται μόνο όταν είναι αναγκαία για τη 
διάθεση του ως αποβλήτου ή ο κροκιδόλιθος ή το προϊόν που περιέχει 
κροκιδόλιθο αποτελεί δείγμα που θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για 
σκοπούς εκτίμησης και προσδιορισμού του περιεχομένου του. 
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Απαγόρευση 

ορισμένων 

δραστηριο

τήτων 

31.-(1) Απαγορεύεται η επίπαση οποιουδήποτε αντικειμένου με αμίαντο. 

(2) Απαγορεύεται η εφαρμογή του αμιάντου με ψεκασμό, καθώς και 
οι δραστηριότητες που συνεπάγονται την ενσωμάτωση μονωτικών ή 
ηχομονωτικών υλικών χαμηλής πυκνότητας (κατώτερη του 1g/cm3) που 
περιέχουν αμίαντο. 

(3) Με την επιφύλαξη άλλων κοινοτικών ή εθνικών διατάξεων, 
απαγορεύονται οι δραστηριότητες που εκθέτουν τους εργοδοτούμενους 
σε ίνες αμιάντου κατά την εξόρυξη του αμιάντου ή κατά την παρασκευή 
και μεταποίηση προϊόντων που περιέχουν ηθελημένως προστεθέντα 
αμίαντο, με εξαίρεση την επεξεργασία και την υγειονομική ταφή 
προϊόντων που προέρχονται από κατεδάφιση και από αφαίρεση του 
αμιάντου. 

Υποχρεώσεις 

αυτοεργοδοτου-

μένων 

32.-(1) Όλες οι υποχρεώσεις που τίθενται από τους παρόντες 
Κανονισμούς στον εργοδότη σε σχέση με τους εργοδοτούμενούς του 
ισχύουν και για τους αυτοεργοδοτούμενους σε σχέση με τον εαυτό τους. 

(2) Όλες οι υποχρεώσεις που τίθενται από τους παρόντες 
Κανονισμούς στον εργοδότη σε σχέση με την προστασία τρίτων 
προσώπων ισχύουν και για τους αυτοεργοδοτούμενους. 

ίΜΕΡΟΣ III 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

Καθήκοντα και 

υποχρεώσεις 

εργοδοτου-

μένων 

33. Κάθε εργοδοτούμενος που ασχολείται ή εμπλέκεται σε εργασία στην 
οποία γίνεται χρήση αμιάντου οφείλει -
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Μητρώο 

αμιάντωσης κοι 

μεσοθηλιώ-

ματος 

(α) Να λαμβάνει μέτρα για την αποφυγή έκθεσης σε αμίαντο τόσο 
του ιδίου όσο και άλλων προσώπων που πιθανό να 
επηρεάζονται από τις πράξεις ή παραλείψεις του στην εργασία' 

(β) να συνεργάζεται με τον εργοδότη του στην εκπλήρωση 
οποιουδήποτε καθήκοντος ή υποχρέωσης που επιβάλλεται 
στον εργοδότη του από τους παρόντες Κανονισμούς' 

(γ) να ακολουθεί τις διαδικασίες ή οδηγίες που καθορίζονται ή 
παρέχονται δυνάμει των παρόντων Κανονισμών αναφορικά με 
την παρεμπόδιση εισπνοής ινών αμιάντου από πρόσωπα στην 
εργασία ή άλλα πρόσωπα' 

(δ) να χρησιμοποιεί τα προστατευτικά μέσα που παρέχονται από 
τον εργοδότη του και να μην παρεμβαίνει ή διακόπτει τη 
λειτουργία οποιουδήποτε προστατευτικού μέσου παρεμπόδισης 
της έκθεσης σε αμίαντο προσώπων στην εργασία ή άλλων 
προσώπων που δυνατόν να επηρεάζονται από δραστηριότητες 
προσώπων στην εργασία' και 

(ε) να προβαίνει σε πλήρη και κατάλληλη χρήση οποιωνδήποτε 
μέτρων, μέσων προσωπικής προστασίας ή άλλων 
διευκολύνσεων που παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες 
Κανονισμούς και σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε 
ατέλειας ή βλάβης να ειδοποιεί τον εργοδότη χωρίς χρονοτριβή. 

ΜΕΡΟΣ IV 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

34. θ Αρχιεπιθεωρητής τηρεί μητρώο των αναγνωρισμένων κρουσμάτων 
αμιάντωσης και μεσοθηλιώματος. 
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Κατάργηση. 

Επίσημη 

Εφημερίδα, 

Παράρτημα 

III (I); 

19.11.1993 

21.4.2000 

30.4.2004. 

35. Με την έναρξη της ισχύος των παρόντων Κανονισμών οι περί 
Αμιάντου (Ασφάλεια και Υγεία Προσώπων στην Εργασία) Κανονισμοί του 
1993 έως 2004 καταργούνται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

(Κανονισμός 8) 

Δεδομένα που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση 

Οι πιο κάτω πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στην ειδοποίηση που πρέπει 
να αποστέλλει ο εργοδότης προς τον Αρχιεπιθεωρητή για συμμόρφωση με τον 
Κανονισμό 8, δηλαδή:-

(α) Όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεομοιοτύπου και αριθμός τηλεφώνου -
(ί) Του εργοδότη που αποστέλλει την ειδοποίηση, και 
(ίί) της επιχείρησης (συνήθης τόπος εργασίας). 

(β) Σύντομη περιγραφή: 

(ί) Της μορφής αμιάντου που θα υποστεί χρήση (ήτοι χρυσότιλος, 
κροκιδόλιθος, αμοσίτης, κ.λπ.), 

(ίί) της μέγιστης ποσότητας αμιάντου που βρίσκεται στα υποστατικά ή 

στην εγκατάσταση ή στο χώρο εργασίας καθ' οιονδήποτε χρόνο και της 
κατάστασης που βρίσκεται, 

(ίϋ) των διεργασιών ή άλλων δραστηριοτήτων που θα διεξαχθούν, και 
(ίν) των προϊόντων που θα παραχθούν (όπου εφαρμόζεται). 

(γ) Αριθμός των ενεχομένων εργοδοτουμένων. 

(δ) Ημερομηνία έναρξης των εργασιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ϋ 

(Κανονισμός 23) 

Πρακτικές συστάσεις για την κλινική παρακολούθηση των εργοδοτουμένων 

η οποία αναφέρεται στην παράγραφο (2) του Κανονισμού 23 

1. Σύμφωνα με τις σημερινές γνώσεις, η έκθεση σε ίνες αμιάντου μπορεί να 
προκαλέσει τις ακόλουθες παθήσεις: 

- αμιάντωση, 
- μεσοθηλίωμα, 
- καρκίνο του πνεύμονα, 
- γαστρεντερικό καρκίνωμα. 

2. Ο Ιατρός που είναι υπεύθυνος για την ιατρική παρακολούθηση των 
εργοδότου μένων που εκτίθενται στον αμίαντο πρέπει να γνωρίζει τις συνθήκες και τις 
περιστάσεις κάτω από τις οποίες πραγματοποιήθηκε η έκθεση κάθε 
εργοδοτουμένου. 

3. Η εξέταση της υγείας των εργοδοτουμένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
αρχές και την πρακτική της ιατρικής της εργασίας και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
ακόλουθα μέτρα: 

- κατάρτιση του ιατρικού και επαγγελματικού φακέλου του εργοδοτουμένου, 

- προσωπική συνέντευξη, 
- γενική κλινική εξέταση και ιδίως του θώρακα, 

- εξέταση της αναπνευστικής λειτουργίας (σπειρομέτρηση και καμπύλη ροής όγκου). 
Ο Ιατρός που είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της υγείας των εργοδοτουμένων 
αποφασίζει τη διεξαγωγή περαιτέρω εξετάσεων, όπως κυτταρολογικές εξετάσεις των 
πτυέλων, ακτινολογική εξέταση του θώρακα ή αξονική τομογραφία, σύμφωνα με τις 
πλέον πρόσφατες γνώσεις στον τομέα της εργασιακής ιατρικής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
[Κανονισμοί 25(2), 25(3), 26(1) και 26(2)] 
ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΑΜΙΑΝΤΟΥ, 

ΑΠΟΒΛΗΤΗΣ ΥΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΑΜΙΑΝΤΟ 
ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΑΜΙΑΝΤΟ 

1. -(1) Τηρουμένων των προνοιών των υποπαραγράφων (2) και (3) της παρούσας 
παραγράφου η πινακίδα (ετικέτα), που θα χρησιμοποιείται για σήμανση -

α) Ακατέργαστου αμιάντου, 
β) απόβλητης ύλης που περιέχει αμίαντο, και 
γ) προϊόντων που περιέχουν αμίαντο [ττεριλαμβανομένων προστατευτικών 
ενδυμασιών για τις οποίες εφαρμόζεται ο Κανονισμός 20(1 )(γ)] 

πρέπει να είναι της μορφής και των χρωματισμών που δίδονται στο διάγραμμα που 
ακολουθεί και πρέπει να συνάδει προς τις προδιαγραφές που θα καθορίζονται στις 
παραγράφους 2 και 3 του παρόντος Παραρτήματος: 

Α 

1 , .χ 
40» L 

60$ Ι 

±, ..., 

ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΠΕΡΙΕΧΕΙ 
ΑΜΙΑΝΤΟ 

II ιασηνοή 
της σκόνης αμιάντου 

of να ι ../..κίνδυνη 
για την υγιπ'α 

Τηρείτε Πς οδηγίες 
ασφ.ιλαας 

Γράμμα «a» άσπροι, χρώματος 
οε μιχύρο φόντο 

1-νδεικίνκό κάμενο χρώματος 
! άσκρου ή μαύρου αϊ; ...οκκ,.νο 

φόν,ο. 
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(2) Στην περίπτωση προϊόντος ή άλλου υλικού που περιέχει κροκιδόλιθο, οι 
λέξεις «περιέχει αμίαντο» που φαίνονται στο διάγραμμα θα αντικαθίστανται με τις 
λέξεις «περιέχει κροκιδόλιθο /μπλε αμίαντο». 

(3) Όταν η σήμανση γίνεται με απευθείας αποτύπωση στο προϊόν, επαρκεί ένα 

μόνο χρώμα, νοουμένου ότι δημιουργείται σαφής αντίθεση με το χρώμα του φόντου. 

2. Οι διαστάσεις (σε χιλιοστόμετρα) της πινακίδας και οι αναλογίες των 

μεταβλητών h, l2, και «L» πρέπει να είναι αυτές που φαίνονται στο διάγραμμα. 

3. Η εκτύπωση στην πινακίδα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και ανεξίτηλη. 

4.—(1) Άνευ επηρεασμού των προνοιών του Νόμου, όπου, οποιοδήποτε προϊόν 
που περιέχει αμίαντο μπορεί να μεταποιηθεί ή να υποστεί περαιτέρω κατεργασία 
πρέπει στην πινακίδα να προστίθενται οδηγίες ασφάλειας που ενδείκνυνται για το 
προϊόν αυτό και ιδίως οι ακόλουθες οδηγίες: 

- εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο και αν είναι δυνατό στο ύπαιθρο, 

- κατά προτίμηση χρησιμοποιείτε εργαλεία χειροκίνητα ή που 

λειτουργούν με μικρή ταχύτητα, εξοπλισμένα εν ανάγκη με κατάλληλο 

μηχανισμό για τη συλλογή της σκόνης' όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία 

που λειτουργούν με μεγάλη ταχύτητα θα πρέπει να είναι πάντοτε 

εξοπλισμένα με τέτοιους μηχανισμούς, 

- εάν είναι δυνατό βρέξτε το υλικό πριν το κόψετε ή το τρυπήσετε, 

- βρέξτε τη σκόνη, τοποθετείστε την μέσα σε ένα δοχείο που να κλείνει 
καλά και απαλλαγείτε από αυτήν με ασφαλή τρόπο. 

(2) Οποιεσδήποτε συμπληρωματικές πληροφορίες ή οδηγίες ασφαλείας 
προστίθενται στην πινακίδα δεν πρέπει να μετριάζουν ή να αντιστρατεύονται τις 
οδηγίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (1) πιο πάνω. 

5. -(1) Η σήμανση συσκευασμένων ή μη προϊόντων που περιέχουν αμίαντο 
σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους πρέπει να γίνεται με -
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(α) Πινακίδα (ετικέτα) που θα επικολλάται σταθερά πάνω στο προϊόν ή το κυτίο 
συσκευασίας του, αναλόγως της περιπτώσεως, ή 

(β) κινητή πινακίδα η οποία θα προσδένεται σταθερά πάνω στο προϊόν ή στο 
κυτίο συσκευασίας, αναλόγως της περιπτώσεως, ή 

(γ) κατευθείαν εκτύπωση πάνω στο προϊόν ή στο κυτίο συσκευασίας. 

(2) Όπου, στην περίπτωση μη συσκευασμένων προϊόντων, δεν είναι εφικτή η 
συμμόρφωση προς τις πρόνοιες της πιο πάνω υποπαραγράφου (1), οι φράσεις της 
πινακίδας (ετικέτας) πρέπει να τυπώνονται πάνω σε φυλλάδιο το οποίο θα συνοδεύει 
το προϊόν. 

(3) Η σήμανση ακατέργαστου αμιάντου και απόβλητης ύλης που περιέχει αμίαντο 

πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω υποπαραγράφων 1(α) ή 

1(Υ). 

(4) Για τους σκοπούς του παρόντος Παραρτήματος, προϊόντα που περιέχουν 
αμίαντο και κατά το χρόνο της προμήθειας τους είναι καλυμμένα ή περιτυλιγμένα σε 
πλαστικό φύλλο ή παρόμοιο χαλαρό περιτύλιγμα (περιλαμβανομένων πλαστικών ή 
χάρτινων σάκκων) χωρίς άλλη συσκευασία, θα θεωρούνται ότι είναι συσκευασμένα 
και θα επισημαίνονται σύμφωνα με το παρόν Παράρτημα ανεξάρτητα αν το προϊόν 
έχει τοποθετηθεί στο περιτύλιγμα κατά το χρόνο της προμήθειας του ή αν ήταν ήδη 
περιτυλιγμένο προηγουμένως. Κανένα όμως περιτύλιγμα ή κάλυμμα με το οποίο 
περιτυλίχθηκε το προϊόν κατά το χρόνο της προμήθειας του δε θα θεωρείται 
ικανοποιητική συσκευασία εάν οποιοδήποτε προϊόν μέσα στο περιτύλιγμα φέρει 
πινακίδα (ετικέτα) που τοποθετήθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος 
Παραρτήματος. 




