
ΒΑΣΙΛΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 362/68  
 
Περί κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας εργαζοµένων εν τοις Βυρσοδεψείοις απάσης της Χώρας. 
(ΦΕΚ 117/Α/27-5-68) 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 
Έχοντες υπ' όψει: 
1) Τας διατάξεις του άρθρου 6 του από 25/8/5.9.1920 Β.∆. «περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και 
ασφαλείας των εργατών διατάξεων». 
2) Τας διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 3239/1955, ως ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν διά των 
διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.∆. 3755/57.  
3) Τας διατάξεις του εδαφ. γ' της παρ. 2 του άρθρου 9 του υπ' αριθµ. 868/1960 Β.∆. «περί Οργανισµού 
και Υπουργείου Εργασίας».  
4) Γνωµοδότησιν του Εθν. Γνωµοδ. Συµβουλίου Κοινων. Πολιτικής εξενεχθείσαν κατά την υπ αριθ. 
5/2.2.68 συνεδρίασιν αυτού.  
5) Την υπ. αριθ. 626/3.4.1968 Γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Υγειονοµικού Συµβουλίου.  
6) Την υπ. αριθ. 254/2.5.1968 Γνωµοδότησιν του Συµβουλίου Επικρατείας, προτάσει του Ηµετέρου επί 
της Εργασίας Υπουργού, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:  
Καθιερούνται οι κάτωθι όροι υγιεινής και ασφαλείας εν τοις Βυρσοδεψείοις απάσης της Χώρας, πλην 
των γενικών όρων των επιτασσοµένων υπό του από 14.3.1934 ∆/τος «περι υγιεινής και ασφαλείας των 
εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών Εργοστασίων, Εργαστηρίων 
κλπ.». 

Άρθρον 1 
 

Τα κτίρια εντός των οποίων είναι εγκατεστηµένα ή πρόκειται να εγκατασταθώσι Βυρσοδεψεία, να 
ευρίσκωνται όσον ένεστι εκτός των πόλεων και χωρίων, εις µέρη ευάερα και όπου υπάρχει άφθονον 
ύδωρ και υπόνοµος ή ποταµοί, έχοντες επαρκές ύδωρ καθ' όλας τας εποχάς του έτους διά να 
παρασύρωνται τα ακάθαρτα ύδατα του εργοστασίου και υδρολύωνται ή εις παραθαλάσσιον µέρος και εις 
περιοχάς µη προσφεροµένας ή χρησιµοποιουµένας διά θαλάσσια λουτρά.  
Τα Βυρσοδεψεία τα ευρισκόµενα εντός της περιοχής της τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης 
κατασκευάζονται και λειτουργούν τα υπό του Οργανισµού αποχετεύσεως Πρωτεούσης υποδεικνυόµενα 
συστήµατα εξουδετερώσεως των ακαθάρτων υδάτων. 
 

Άρθρον 2 
 

Επ' ουδενί λόγω επιτρέπεται να λιµνάζουν εντός ή εκτός της περιοχής του Εργοστασίου ύδατα. Η 
αποχέτευσις των λυµάτων εις υπονόµους, ποταµούς ή την θάλασσαν θα γίνεται κατόπιν προηγουµένης 
επεξεργασίας, ως αύτη καθορίζεται διά των ισχυουσών εκάστοτε υγειονοµικών διατάξεων.  
 

Άρθρον 3 
 

1. Τα διάφορα διαµερίσµατα του Βυρσοδεψείου να ευρίσκωνται πάντοτε υπό στέγην, απαγορευµένης 
πάσης βυρσοδεψικής εργασίας εν υπαίθρω.  
2. Ο φυσικός φωτισµός των διαφόρων διαµερισµάτων να είναι επαρκής ώστε η εργασία να εκτελήται 
ευχερώς και να προστατεύηται η όρασις των εργαζοµένων, όπου δεν είναι εγκατεστηµένα µηχανήµατα, 
να είναι διατεταγµένα εις τρόπον ώστε να φωτίζηται καλώς παν κινούµενον µέρος ή όργανον ελέγχου 
αυτών. Όπου ο φυσικός φωτισµός δεν είναι επαρκής, συµπληρούται διά τεχνητού τοιούτου. Η διάταξις 
του τεχνητού φωτισµού να είναι τοιαύτη, ώστε αύτη να είναι οµοιόµορφος και της αυτής εντάσεως καθ' 
όλην την έκτασιν του φωτιζοµένου χώρου, αποφευγοµένης της θαµβώσεως εξ αντανακλάσεως.  
3. Ο αερισµός να είναι επαρκής µε συνεχή ανανέωσιν του αέρος χωρίς να δηµιουργούνται ρεύµατα, 
τουλάχιστον τετράκις καθ' ώραν. Όπου ο φυσικός αερισµός δεν είναι επαρκής συµπληρούται διά 
τεχνητού τοιούτου, ούτως ώστε να τηρώνται οι όροι ζώνης ευεξίας. 
 

Άρθρον 4 



 
Τα δάπεδα του εργοστασίου εις όλα τα διαµερίσµατα αυτού να είναι επίπεδα, οµαλά, άνευ εξάρσεων ή 
κοιλοτήτων και επιστρωµένα διά πλακών, τσιµεντοκονίας ή άλλης αδιαποτίστου ουσίας και εις τρόπον 
ώστε αφ' ενός µεν να µην είναι ολισθηρά, αφ' ετέρου δε να είναι αδιαπέραστα εις τα ύδατα και άνευ 
ρωγµών και αρµών, ίνα µη εισχωρώσι δι' αυτών εις το έδαφος αι ακαθαρσίαι.  
2. Να έχωσιν επαρκή κλίσιν και αύλακας επιστρωµένους διά τσιµεντοκτονίας ή άλλου αδιαποτίστου 
υλικού, ως τα δάπεδα και κεκαλυµµένους δι' εσχαρών ώστε να καθίσταται ευχερής η πλύσις και η 
απαγωγή των υδάτων πλύσεως αφ' ενός και αφ' ετέρου των χυνοµένων ή απορριπτοµένων υδάτων ή 
υγρών κατά την κατεργασίαν. Οι αύλακες καταλήγουν εις κεντρικόν οχετόν του οποίου το στόµιον 
εισδοχής κλείεται πάντοτε δι' υδραυλικού σίφωνος. Τα δάπεδα ως και οι αύλακες καθαίρωνται 
υποχρεωτικώς καθ' εκάστην µετά την λήξιν της ηµερησίας εργασίας, διά πλύσεως δι' αφθόνου ύδατος.  
3. Η χρήσις ξυλίνων δαπέδων επιτρέπεται µόνον εις τα διαµερίσµατα των ξηραντηρίων. Τα ξύλινα 
δάπεδα εµποτίζονται διά λινελαίου ίνα καθίστανται αδιαπέραστα και επιτρέπουν τον ευχερή καθαρισµόν 
διά πλύσεως ή αναρροφητικής σαρώσεως.  
4. Τα τυχόν ανοίγµατα του δαπέδου γενικώς, οι αύλακες, τα φρεάτια καλύπτονται συνεχώς διά στερεού 
αµετακινήτου και ουχί ολισθηρού καλύµµατος, πλήρους ή ραβδωτού, ώστε να αποκλείηται η εντός 
αυτών πτώσις ή πρόσκρουσις ή γενικώς πρόκλησις ατυχήµατος. Ειδικώς εις περίπτωσιν 
χρησιµοποιήσεως ραβδωτών καλυµµάτων, τα διάκενα τούτων δέον να µην είναι µείζονα των δύο 
εκατοστών του µέτρου. Τυχόν υπάρχουσαι εξάρσεις του δαπέδου προς πρόληψιν προσκρούσεως ή 
πτώσεως, εάν µεν είναι µικρού ύψους εξαφανίζωνται διά της κατασκευής κεκλιµένου επιπέδου καθ' όλας 
αυτών τας πλευράς, εάν δε έχουν ύψος µεγαλύτερον των 20 εκατοστών κατασκευάζεται αναβαθµός όστις 
και χρώνυται διά κιτρίνου χρώµατος, ίνα είναι ορατός. Όπου τα ανοίγµατα των δαπέδων δεν είναι 
δυνατόν να καλυφθούν λόγω του προορισµού των ή της εκτάσεώς των περιβάλλονται διά κιγκλιδώµατος 
σταθερού και ανθεκτικού, ύψους 1 µέτρου.  
5. ∆ια κιγκλιδώµατος εφοδιάζονται κατά την ελευθέραν αυτών πλευράν τυχόν υπάρχοντα µεσοδώµατα. 
Τούτο πρέπει να έχη ύψος τουλάχιστον ενός µέτρου µετά παρυφής ύψους 5 εκατοστών και να είναι 
σταθερόν και ανθεκτικόν. Οµοίως διά κιγκλιδώµατος µετά χειρολισθητήρος εφοδιάζονται κατά τας 
ελευθέρας αυτών πλευράς υπάρχουσαι σταθεραί κλίµακες. 
 

Άρθρον 5 
 

Οι τοίχοι των διαµερισµάτων επιχρίωνται δι' υλικού αδιαποτίστου και είναι λείοι, εις ύψος ενός µέτρου 
και 80 εκατοστών από του δαπέδου, ίνα είναι δυνατή η εύκολος πλύσις δι' ύδατος, ήτις πραγµατοποιείται 
καθ' εκάστην κατά την λήξιν της εργασίας. Το υπόλοιπον ύψος των τοίχων και αι οροφαί 
ασβεστοχρίωνται δις τους έτους τουλάχιστον δι' ανοικτού υδροχρώµατος, διά την ενίσχυσιν του 
φωτισµού του διαµερίσµατος. Τυχόν υπάρχοντα υελοστάσια εις την οροφήν προστατεύονται εκ των κάτω 
διά πλέγµατος, ώστε να αποκλείηται ο τραυµατισµός των κάτωθι εργαζοµένων ή διερχοµένων εκ της 
πτώσεως υαλοθραυσµάτων. Η αυτή προστασία γίνεται και εις τα υελοστάσια των τοίχων, ιδία όταν ταύτα 
ευρίσκονται εγγύς των θέσεων εργασίας. Τα εκ της οροφής ανηρτηµένα αντικείµενα και φωτιστικά 
σώµατα στερούνται ασφαλώς και προστατεύονται εκ των κάτω προς αποφυγήν τραυµατισµού των 
κάτωθι εργαζοµένων εκ πτώσεως. 
  

Άρθρον 6 
 

Οι διάδροµοι, οι προσβάσεις και οι κλίµακες αι οδηγούσαι εις τα διαµερίσµατα και την έξοδον 
παραµένουν πάντοτε ελεύθεροι, απαγορευοµένης απολύτως της τοποθετήσεως πρώτων υλών προς 
πεξεργασίαν και εν γένει παντός αντικειµένου ή εργαλείου.  
Αι θύραι των διαµερισµάτων ανοίγουν πάντοτε εκ των έσω προς τα έξω και καθ' όλον αυτών το εύρος.  
Αι µεταξύ των διαφόρων µηχανηµάτων ή θέσεων εργασίας απόστασις είναι τουλάχιστον 1 µέτρου, ούτως 
ώστε διά του διαδρόµου τούτου να είναι ευχερής η διέλευσις.  
Η µεταφορά των πρώτων υλών και των προς κατεργασίαν τοιούτων, γίνεται δι' αµαξιδίων τετρατρόχων ή 
τριτρόχων εφωδιασµένων µε πέδην και ελαστικά επίσωτρα, απαγορευµένης της µεταφοράς διά των 
χειρών ή επ' ώµου. 

Άρθρον 7 
 



Η ηλεκτρική εγκατάστασις να πληροί απολύτως τους ειδικούς όρους των ειδικών Κανονισµών 
κατασκευής εσωτερικών εγκαταστάσεων του Υπουργείου Βιοµηχανίας. Να είναι σταθερά, πλήρως 
γειωµένη και να επιθεωρήται τακτικώς παρ' ειδικού ηλεκτροτεχνίτου υπευθύνου, όστις και θα προβαίνη 
εις την άµεσον αντικατάστασιν παντός τυχόν, εφθαρµένου στοιχείου αυτής τηρών προς τούτο ειδικόν 
βιβλίον όπερ είναι εις την διάθεσιν των ενεργούντων τον έλεγχον κρατικών οργάνων. Φορηταί λυχνίαι, 
ως και φορητά µηχανικά εργαλεία δύνανται να χρησιµοποιηθούν µόνον εφ' όσον λειτουργούν υπό τάσιν 
42 volt και πληρούν τους υπό του Κανονισµού του Υπουργείου Βιοµηχανίας προβλεποµένους όρους 
κατασκευής και άδειαν. Το καλώδιον ρευµατοληψίας να είναι ανθεκτικόν άνευ συνδέσµων και 
επιδιορθώσεων και µήκολυς ουχί µείζονος των 3 µέτρων.  
Εφ' όσον χρησιµοποιούνται φορηταί λυχνίαι και φορητά εργαλεία, πρέπει να υπάρχη ειδική ηλεκτρική 
εγκατάστασις παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος τάσεως 42 volt.  
Αι φορηταί λυχνίαι φέρουν λαβήν εκ µονωτικού επαρκούς µήκους και πλέγµα προστατευτικον 
γειωµένον, αποκλείοντος την επαφήν µε το ηλεκτρικόν ρεύµα, εν περιπτώσει θραύσεως του λαµπτήρος. 
  

Άρθρον 8 
 

Αι δεξαµεναί της ασβέστου (ασβεστερά) κλπ., δέον να είναι στεγανοί, αι δε παρειαί των λείαι και 
επιστρωµένοι διά τσιµεντοκονίας, ίνα καθαρίζωνται ευχερώς. Ευρίσκωνται πάντοτε εις εστεγασµένους 
και ευάερους χώρους, ώστε οι εργάται να προφυλάσσωνται από τας ατµοσφαιρικάς επιδράσεις και 
κεχωρισµένους των λοιπών διαµερισµάτων του εργοστασίου και είναι περιφραγµένοι δι' ισχυρών 
κιγκλιδωµάτων ύψους 1 µέτρου, προς αποφυγήν πτώσεων εντός αυτών.  
Ο καθαρισµός των δεξαµενών ενεργείται µετά προσοχής, ιδία προκειµένου περί δεξαµενών ένθα 
ρίπτωνται προς πλύσιν τα εκ των σφαγείων ακατέργαστα δέρµατα. Προς τούτο ρίπτεται πρώτον άφθονον 
ύδωρ υπό ανάδευσιν και εν συνεχεία αντλείται τούτο. Εάν δεν επιτευχθή διά της µεθόδου ταύτης πλήρης 
καθαρισµος και παρίσταται ανάγκη καθόδου εργάτου εντός της δεξαµενής, τότε προηγείται έντονος 
αερισµός και ανάδευσις της τυχόν υπαρχούσης ιλύος και είτα κατέρχεται ο εργάτης, τη βοηθεία φορητής 
κλίµακος, καλώς στερεουµένης, προσδεδεµένος πάντοτε διά σχοινίου εκ της οσφύος, του οποίου το 
άκρον κρατεί έτερος εργάτης, όστις απαραιτήτως παρίσταται και παρακολουθεί τας κινήσεις του εν τη 
δεξαµενή εργάτου και είναι έτοιµος να ανασύρη τούτον και τω παρασχη βοήθειαν εν περιπτώσει 
ανάγκης. Οι εκτελούντες την εργασίαν ταύτην πρέπει να είναι ειδικευµένοι και παρέχωνται πλην των 
ειδικών αδιαβρόχων ενδυµάτων και υψηλών εξ αδιαβρόχου ύλης υποδηµάτων, άτινα φέρουσι και 
προστατευκής παρωπίδας προς αποφυγήν των εκ των τυχόν αναθυµιάσεων κινδύνων.  
 

Άρθρον 9 
 

Οι ξύλινοι υποστάται (καβαλέτα) οι χρησιµεύοντες διά την αποτρίχωσιν ή αποσάρκωσιν, ως και τας 
λοιπάς κατεργασίας των προς ξέψιν δερµάτων, ως και αι µηχαναί αι εκτελούσαι τας ανωτέω 
κατεργασίας, δέον να καθαρίζωνται και πλύνωνται καθ' εκάστην εσπέραν, απαλλασσόµενοι πάσης 
παραµενούσης επ' αυτών στερεάς οργανικής ουσίας. 
 

Άρθρον 10 
 

Οι εργάται οι απασχολούµενοι εις τας εργασίας αποτριχώσεως ή καθαρισµού των δερµάτων, 
αποσαρκώσεως, σχιστικάς µηχανάς, φόρτησιν ή εκφόρτησιν βαρελιών ή δεξαµενών και γενικώς εις τας 
εργασίας τας εκτελουµένας διά της χρήσεως αφθόνου ύδατος υποχρεωτικώς φέρουν ειδικήν ενδυµασίαν 
εργασίας (φόρµα), περιζώµατα (ποδιές) εξ υλικού αδιαπεράστου υπό της υγρασίας, ως ελαστικού, 
πλαστικού και τα τούτοις συναφή, ανθεκτικά εις την επίδρασιν των διαφόρων υγρών, υψηλά υποδήµατα 
µέχρι των γονάτων εξ αδιαπεράστεου υπό της υγρασίας υλικού, ως και χειρόκτια µέχρι τους αγκώνας εξ 
ελαστικού ή πλαστικού ανθεκτικού εις τα οξέα..  
 

Άρθρον 11 
 

Τα Βυρσοδεψεία διαθέτουν ίδιον χώρον εις ον εγκαθίσταται ιµατιοφυλάκειον µετά κρεµαστρών αραιώς 
τοποθετηµένων, επί των οποίων αναρτώνται τα υπό των εργατών κατά την εργασίαν των 
χρησιµοποιούµενα ενδύµατα. Ο χώρος ούτος όστις χρησιµοποιείται και ως αποδυτήριον αερίζεται καλώς 
και φωτίζεται επαρκώς, θερµαίνεται δε κατά τον χειµώνα. Εις τον αυτόν χώρον εγκαθίστανται ατοµικά 



ερµάρια διά την φύλαξιν των ενδυµάτων πόλεως των εργατών, µετά κλειδός δι' έκαστον εργαζόµενον. Ο 
χώρος ούτος τηρείται απολύτως καθαρός και εφοδιάζει δι' αναλόγων καθισµάτων. Ο εργοδότης οφείλει 
να διαθέτη στεγνωτήριον διά την στέγνωσιν των βεβρεγµένων ενδυµάτων των εργατών. 
  

Άρθρον 12 
 

Τα Βυρσοδεψεία διαθέτουν πάντα τα ενδεικνυόµενα µέσα ατοµικής καθαριότητος των εργατών, ως 
νιπτήρας µετά σάπωνος, λουτήρας δαπέδου διά την πλύσιν των ποδών των εργαζοµένων, 
καταιωνιστήρας, µέσα αποσπογγίσεως (χειρόµακτρα χάρτινα, στεγνωτήρα κλπ.) ίνα ούτοι προ της 
λήψεως πάσης τροφής ή καπνίσµατος προβαίνουσιν εις επιµελή καθαρισµόν των χειρών και του 
προσώπου, εις το τέλος δε της εργασίας των και εις επιµελή καθαρισµόν των ποδών του. Ο χώρος των 
αποδυτηρίων και το ύδωρ των λουτήρων κατά την περίοδον του χειµώνος θερµαίνωνται.  

 
Άρθρον 13 

 
Εις το Βυρσοδεψείον υπάρχει επαρκής αριθµός αποχωρητηρίων, ως και ανάλογος αριθµός ουρητηρίων, 
εάν απασχολήται και θήλυ προσωπικόν διατίθενται κεχωρισµένα αποχωρητήρια διά τους άνδρας και 
χωριστά διά τας γυναίκας. Ο χώρος ένθα εγκαθίστανται τα αποχωρητήρια δεν πρέπει να συγκοινωνή 
αµέσως µετά των περικλείστων χώρων, ένθα παραµένουσιν οι εργαζόµενοι, είτε προς εργασίαν, είτε προς 
ανάπαυσιν κατά την διακοπήν της εργασίας των. Τα αποχωρητήρια αερίζωνται καλώς και φωτίζωνται 
επαρκώς και είναι διευθετηµένα κατά τρόπον τοιούτον, ώστε να µη αναδίδωσι δυσοσµίαν. Είναι 
εφωδιασµένα δι' υδραυλικής εγκαταστάσεως ώστε να καθαρίζωνται υποχρεωτικώς µεθ' εκάστην 
επίσκεψιν και ασβεστοχρίωνται τακτικώς.  
 

Άρθρον 14 
 

Έκαστον Βυρσοδεψείον διαθέτει επαρκές πόσιµον ύδωρ διά τας ανάγκας των εργαζοµένων. Τούτο 
πρέπει να διατηρήται δροσερόν και να προέρχηται απ' ευθείας εκ του υδραγωγείου της πόλεως.  
Η πόσις γίνεται εξ αναβρυτηρίων ή εν ελλείψει τοιούτων δι' ατοµικών κυπέλλων χορηγουµένων παρά του 
εργοδότου και άτινα καθορίζονται επιµελώς και φυλάσσονται τη µερίµνη των εργαζοµένων. Συνιστάται η 
εγκατάστασις ηλεκτρικού ψύκτου, ιδία κατά το θέρος ή ψυγείον πάγου κατά τους θερινούς µήνας, ως και 
χαρτίνων ή εκ πλαστικού κυπέλλων απορριπτοµένων µεθ' εκάστην πόσιν.  
Όπου η διανοµή ύδατος της πόλεως δεν είναι συνεχής ή δεν υφίσταται δίκτυον υδρεύσεως, το προς πόσιν 
ύδωρ αποθηκεύεται εντός υδαταποθηκών καλώς κεκαλυµµένων και ευρισκοµένων µακράν των τόπων 
εργασίας, προφυλαγµένων δε από την υπερθέρµανσιν κατά τους θερινούς µήνας. Αι ανωτέρω 
υδαταποθήκαι καθαρίζονται τακτικώς και αποστειρούνται, λαµβάνεται δε ιδιαιτέρα πρόνοια αποφυγής 
µολύνσεως αυτών εκ µικροβίων ή δηλητηρίων. Εις έλεγχον επίσης υποβάλλεται και το 
χρησιµοποιούµενον ως πόσιµον ύδωρ κατά πόσον είναι κατάλληλον προς πόσιν παρ' ειδικού 
επιστήµονος. 
  

Άρθρον 15 
 

∆ιά την εστίασιν των εργατών διατίθεται ιδιαίτερον διαµέρισµα ουχί εγγύς των χώρων εργασίας, 
καταλλήλως διεσκευασµένον µετά τραπεζών και αναλόγων καθισµάτων καλώς αεριζόµενον και 
διατηρούµενον απολύτως καθαρόν.  
Επί ολιγαρίθµου προσωπικού και ελλείψεως επαρκούς χώρου τοποθετείται τράπεζα εις τον χώρον της 
ιµατιοθήκης και ανάλογα καθίσµατα υπό την προϋπόθεσιν πάντοτε, ότι η καθαριότης του χώρου θα είναι 
απόλυτος και ο χώρος αερίζεται καλώς.  
Απαγορεύεται απολύτως η λήψις τροφής παρά των εργατών εις το ύπαιθρον ή εντός των τόπων εργασίας 
και προ της πλύσεως των χειρών και του προσώπου καλώς και τη βοηθεία σάπωνος. 
  

Άρθρον 16 
 

Η αποθήκευσις των κατειργασµένων και ακατεργάστων νωπών ή ξηρών δερµάτων γίνεται εντός ειδικών 
αποθηκών πληρουσών τους όρους του εκάστοτε ισχύοντος οικείου ∆/τος «περί Κανονισµού υγιεινής και 
ασφαλείας αποθηκών ακατεργάστων δερµάτων» και ουχί εντός των διαµερισµάτων εργασίας. 



  
Άρθρον 17 

 
Τα νωπά και υγράλατα δέρµατα τα προερχόµενα εκ της αλλοδαπής, δέον να συνοδεύωνται υπό 
πιστοποιητικού της αρµοδίας Ελληνικής Προξενικής Αρχής του τόπου προελεύσεώς των ή ταύτης µη 
υπαρχούσης υπό της αρµοδίας κρατικής αρχής του τόπου προελεύσεως των, βεβαιούσης, ότι εν τη χώρα 
εξ ης προέρχονται δεν υφίσταται λοιµώδης τις νόσος των ζώων εκ των αναγραφοµένων εν τω άρθρ 2 του 
από 26.3.36 Β.∆. «περί µέτρων, πρόληψιν και καταστολήν των µεταδοτικών νόσων των κατοικιδίων 
ζώων» ως συνεπληρώθη µεταγενεστέρως, εν εναντία περιπτώσει τα δέρµατα ταύτα υποβάλλονται εις 
απολύµανσιν συµφώνως τω άρθρω 19 του αυτού Β.∆/τος.  
Απαγορεύεται απολύτως η εισαγωγή εις τα όρια του Κράτους και η χρησιµοποίησις ακατεργάστων 
δερµάτων (νωπών, υγραλάτων ή ξηραλάτων) προερχοµένων εκ µερών της αλλοδαπής, ένθα υπάρχει 
πανώλης των βοών ή άνθραξ συµφώνως τω άρθρω 33 του αυτού Β.∆/τος. Τα δέρµατα εν γένει του 
εσωτερικού,εισαγόµενα εις το Βυρσοδεψείον πρέπει να συνοδεύωνται υπό κτηνιατρικής πιστοποιήσεως 
του Επιθεωρήσαντος τα σφάγεια Κτηνιάτρου, εις ην να βεβαιούται η µη προσβολή του ζώου εξ 
ασθενείας επικινδύνου εις την υγείαν των εργατών. 
 

Άρθρον 18 
 

Οι εργαζόµενοι εις Βυρσοδεψεία υποβάλλονται υποχρεωτικώς εις αντιτετανικόν εµβολιασµόν ως και 
τοιούτον κατά του άνθρακος. Προ της αναλήψεως εργασίας δέον, όπως επιδεικνύουν πιστοποιητικόν της 
αρµοδίας Υγειονοµικής Υπηρεσίας, ήτις εξετέλεσε τούτον.  
Εργάτης υποστάς τραυµατισµόν ή αµυχάς του δέρµατος µετά την επί τόπου παροχήν πρώτων βοηθειών, 
παραπέµπεται αµέσως εις ιατρόν τη µερίµνη και ευθύνη του εργοδότου προς περιποίησιν του τραύµατός 
του.  
Απαγορεύεται η εργασία εις εργάτας φέροντας τραύµατα ή και απλάς αµυχάς µέχρι της πλήρους ιάσεως 
εξ αυτών, αποδεικνυοµένης διά πιστοποιήσεως ιατρού. Ευθύς ως ο Εργοδότης ή ο ∆ιευθυντής ή οι 
αναπληρούντες αυτούς πληροφορηθώσιν, ότι εργάτης τις του εργοστασίου φέρει δοθιήνα, βλάβην τινά ή 
και απλήν λύσιν της συνεχείας του δέρµατος (εγκοπή, εκδορά, ραγάδα, κλπ.), ήτις δεν εθεραπεύθη µετά 
την επίδεσιν εν τω Εργοστασίω και την πρόχειρον τριήµερον περίθαλψιν υπό του ιατρού, υποχρεούνται 
να αποστείλωσι τούτον εις Νοσοκοµείον ή εις ειδικόν ιατρόν διά την περαιτέρω ενδεικνυοµένην 
περίθαλψιν και έρευναν της φύσεως της µολύνσεως. Τυχόν εµφάνισις µολύνσεως εξ άνθρακος 
αναγγέλλεται αµέσως υπό του εργοδότου εις τας τοπικάς υγειονοµικάς και αστυνοµικάς αρχάς, ως και εις 
την Επιθ/σιν Εργασίας της Περιφερείας εις ην ανήκει το Βυρσοδεψείον διά την λήψιν των αναγκαίων 
µέτρων προφυλάξεως του προσωπικού εν γένει. 
 

Άρθρον 19 
 

Το άλεσµα του πευκοφλοιού ή του δρυοφλοιού ενεργείται εις ειδικόν διαµέρισµα τελείως κεχωρισµένον 
των λοιπών διαµερισµάτων του Βυρσοδεψείου. Οι µύλοι αλέσεως είναι εφωδιασµένοι µε καλώς 
λειτουργούν σύστηµα αναρροφήσεως της αναδιδοµένης κόνεως, ήτις συλλέγεται εις ειδικόν 
κονιοθάλαµον αποκλειοµένης της διαχύσεως ταύτης εις τον χώρον του διαµερίσµατος. Οι εργαζόµενοι 
εις τον ανωτέρω χώρον τροφοδόται των µύλων εφοδιάζωνται απαραιτήτως µε ειδικάς προσωπίδας 
αποκλειούσας την εισπνοήν κόνεως εις τας περιπτώσεις απροόπτου βλάβης ή ατελούς λειτουργίας της 
απορροφητικής συσκευής και ην φέρουν κατά την ώραν της εργασίας των εις θέσιν αµέσου 
χρησιµοποιήσεως. 
  

Άρθρον 20 
 

Τα διάφορα µηχανήµατα τα εγκατεστηµένα εν τω Βυρσοδεψείω και αι µηχαναί επεξεργασίας των 
δερµάτων οφείλουν να έχουν κεκαλυµµένα τα κινούµενα µέρη αυτών (άξονες, τροχαλίαι, οδοντωτοί 
τροχοί, σφόνδυλοι, έκκεντρα κλπ.), ως και τυχόν υπάρχοντες ιµάντες µεταδόσεως κινήσεως. Εφ' όσον 
τούτο δεν είναι εφικτόν περιβάλλονται ταύτα διά κιγκλιδώµατος αποκλείοντος την τυχαίαν επαφήν των 
πλησίων διερχοµένων ή εργαζοµένων προσώπων.  
Αι θέσεις λιπάνσεως των µηχανηµάτων οφείλουν να ευρίσκωνται εις τοιούτον σηµείον, ώστε να µη 
απαιτήται αφαίρεσις της προφυλακτικής Συσκευής (καλύµµατος). Απαγορεύεται οιαδήποτε επέµβασις 



επί του µηχανήµατος ή αφαίρεσις των προστατευτικών καλυµµάτων εφ' όσον αι µηχαναί ευρίσκονται εν 
λειτουργία και προ της πλήρους και αποτελεσµατικής ακινητοποιήσεως αυτών. Πάντα τα µηχανήµατα 
εφοδιάζωνται µε σύστηµα ακαριαίας ακινητοποιήσεως αυτών, ευχερούς χειρισµού. 
  

Άρθρον 21 
 

Εις τας µηχανάς αποτριχώσεως και αποσαρκώσεως υπάρχει κατάλληλος προστατευτική διάταξις 
αποκλείουσα την εµπλοκήν των χειρών των χειριστών εις τους κυλίνδρους. Είναι εφωδιασµένοι µε πέδην 
ακαριαίας ακινητοποιήσεως και διάταξιν αναστροφής της κινήσεως των κυλίνδρων. 
  

Άρθρον 22 
 

Εις τας σχιστικάς µηχανάς απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των χειρών. Η προσαγωγή και απαγωγή των 
προς κατεργασίαν δεµάτων να γινεται πάντοτε διά προσαγωγέων και απαγωγέων ικανού µήκους, ώστε να 
αποκλείηται η επαφή των χειρών των χειριστών µετά της σχιστικής λεπίδος. 
  

Άρθρον 23 
 

Εις τας σκεφιστικάς και τροχιστικάς µηχανάς υπάρχει κατάλληλος προστατευτική διάταξις αποκλείουσα 
την εµπλοκήν των δακτύλων των χειριστών. Είναι εφωδιασµέναι µε σύστηµα αποτελεσµατικής 
απορροφήσεως της αναπτυσσοµένης κόνεως ή πριονιδίου και κονιοσυλλέκτην. 
  

Άρθρον 24 
 

Εις τα σίδηρα σιδηρώµατος των δερµάτων τοποθετείται πάντοτε πλέγµα προστατευτικόν αποκλείον την 
προσέγγισιν των χειριστών και µη εµποδίζον την ορατότητα αυτού. 
  

Άρθρον 25 
 

Πέριξ των βαρελλών τοποθετείται κιγκλίδωµα περιβάλλον αυτάς εξ' όλων των πλευρών αποκλείον την 
προσπέλασιν κατά την ώραν της λειτουργίας των (περιστροφής) εις πάντα, έστω και τυχαίως 
διερχόµενον. Τα κιγκλιδώµατα ταύτα φέρουν ειδικά ανοίγµατα µε κινητήν θύραν έµπροσθεν εκάστης 
βαρέλλας διά την φόρτωσιν και εκφόρτωσιν αυτών.  
Οι εκτελούντες την εκφόρτωσιν των βαρελλών φέρουν πάντοτε χειρόκτια εξ ελαστικού µέχρις άγκωνος.  
 

Άρθρον 26 
 

Αι υδραυλικαί πρέσσαι σιδηρώµατος δερµάτων διά συµπιέσεως και συγχρόνου θερµάνσεως 
εφοδιάζονται διά κατακορύφου προφυλακτικού διαφράγµατος, όπερ άµα τη επεµβάσει επί του ειδικού 
µοχλού προς ανύψωσιν, αυτοµάτως κατέρχεται καλύπτον ολόκληρον την εµπροσθίαν πλευράν του 
επικινδύνου διά τας χείρας του χειριστού χώρον και αποκλείει την µεταξύ των πλακών συµπίεσιν αυτών. 
 

Άρθρον 27 
 

∆ιά την εκκένωσιν των δοχείων των περιεχόντων πυκνά οξέα, άτινα πρέπει να είναι κατεσκευασµένα εξ 
οξυµάχου πλαστικής ύλης, χρησιµοποιούνται συσκευαί εκκενώσεως, αίτινες επιτρέπουν την οµαλήν 
κένωσιν του περιεχοµένου και αποφεύγεται η εκτίναξις σταγονιδίων του υγρού. Εις την περίπτωσιν 
χρησιµοποιήσεως σίφωνος απαγορεύεται να τίθεται ούτος εις λειτουργίαν διά του στοµατος. Επίσης 
απαγορεύεται η εκκένωσις δι' ανατροπής των. Ο απασχολούµενος µε την εργασίαν ταύτην εργάτης φέρει 
απαραιτήτως προστατευτικάς διόπτρας, προστατευτικήν εµπροσθέλαν, υψηλά υποδήµατα και χειρόκτια 
οξύµαχα µέχρι του άγκωνος. Η µεταφορά των δοχείων των περιεχόντων οξέα, γίνεται πάντοτε δι' 
αµαξιδίων εφ' ων προσδένονται στερεώς, ώστε να αποκλείηται η ανατροπή των. Η παρασκευή των 
διαφόρων διαλυµµάτων ανατίθεται εις ειδικευµένον πρόσωπον εις ο παρέχονται άπαντα τα 
ενδεικνυόµενα µέσα προστασίας, ως ειδικά ενδύµατα, προφυλακτικά οµµατοκιάλια, χειρόκτια κλπ.  
Εφ' όσον η αναγωγή των αλάτων του χρωµίου γίνεται επιτοπίως, αύτη γίνεται εις ειδικόν χώρον 
εφωδιασµένον µε εγκατάστασιν εντόνου απαγωγής των τυχόν διαφευγόντων ατµών ή αερίων και εντός 



κλειστών δοχείων εφωδιασµένων µε απαγωγόν των αναπτυσσοµένων αναθυµιάσεων. Η εργασία αύτη 
ενεργείται πάντοτε παρ' ειδικών προσώπων εφωδιασµένων µε τα κατά τα ανωτέρω µέσα ατοµικής 
προστασίας και υπό την άµεσον επίβλεψιν του χηµικού του εργοστασίου. 
  

Άρθρον 28 
 

Το πάτηµα των δερµάτων µε παγκρεατικά υγρά (σαµάς), εν ταις δεξαµεναίς γίνεται πάντοτε µηχανικώς ή 
έστω δι' ειδικών χειροκινήτων εργαλείων, απαγορευοµένης απολύτως της εκτελέσεως της εργασίας 
τούτης διά των ποδών των εργατών. 
 

Άρθρον 29 
 

Η βαφή των δερµάτων διά πιστολίου γίνεται πάντοτε εντός ειδικού διαµερίσµατος εις ο υπάρχει σύστηµα 
εντόνου απορροφήσεως και εις τρόπον ώστε να αποκλείηται η δηµιουργία νέφους και παραλλήλως 
λαµβάνεται πρόνοια προστασίας του εργαζοµένου εκ τυχόν δηµιουργουµένων ρευµάτων αέρος. Εν 
περιπτώσει χρησιµοποιήσεως χρωµάτων ή διαλυτικών αυτών άτινα είναι τοξικά (βενζόλιον, 
τετραχλωραιθάνιον και λοιποί αρωµατικοί υδρογονάνθρακες ή χλωριωµένοι τοιούτοι), οι εργαζόµενοι 
εφοδιάζωνται παρά του εργοδότου και φέρουν απαραιτήτως ειδικάς προστατευτικάς προσωπίδας. 
  

Άρθρον 30 
 

Εις έκαστον Βυρσοδεψείον υπάρχει τοποθετηµένον και εις ευκόλως προσιτήν θέσιν, πρόχειρον µικρόν 
Φαρµακείον διά την παροχήν πρώτων βοηθειών και υπό την επίβλεψιν ειδικώς εντεταλµένου προσώπου, 
περιέχον τα ακόλουθα είδη;  
1. 10 πακέτα επιθεµάτων γάζης αποστειρωµένης.  
2. 10 επιδέσµους γάζης των 5 εκατ.  
3. 10 επιδέσµους γάζης των 5 εκατ.  
4. Μία αιµοστατική ελαστική ταινία.  
5. 250 γραµµάρια υδροφίλου βάµβακος.  
6. Ένα φιαλίδιον αποστειρωµένης κόνεως σουλφαµίδος.  
7. Ένα φιαλίδιον των 100 γραµµαρίων, περιέχον Μερκουροχρώµ 3%.  
8. Πέντε (5) κυτία λευκοπλάστ των 5 εκατ.  
9. Εν κυτίον δισκίων ασπιρίνης.  
10. Εν φιαλίδιον όκτινουµ εις σταγόνας (τρις της ηµέρας ανά 15 σταγόνας).  
11. Εν σωληνάριον οφθαλµικής αλοιφής χλωροµυκητίνης.  
12. Εν φιαλίδιον δισκίων αντισταµινικών (δι' αναφυλαξίαν).  
13. Εν σωληνάριον αλοιφής αντισταµινικού εξωτερικής χρήσεως (δι' αναφυλαξίαν).  
14. Εν σωληνάριον αλοιφής προς προστασίαν εκ των εγκαυµάτων.  
Τα αναλισκόµενα τυχόν εκ των ανωτέρω συµπληρούνται αυθηµερόν µερίµνη του ως άνω εντεταλµένου 
προσώπου και ευθύνη εργοδότου.  
 

Άρθρον 31 
 

Εις έκαστον Βυρσοδεψείον τηρείται υποχρεωτικώς βιβλίον ατυχηµάτων εις ο αναγράφονται κατ' αύξοντα 
αριθµόν:  
α) το ονοµατεπώνυµον και η ηλικία του υποστάντος ατύχηµα µισθωτού.  
β) η ηµεροµηνία και η ώρα καθ' ην έλαβε χώραν το ατύχηµα.  
γ) σύντοµος περιγραφή του τρόπου, της θέσεως και της φύσεως του ατυχήµατος.  
δ) ηµεροµηνία αναλήψεως εκ νέου εργασίας υπό του παθόντος ως και καταλειφθείσα τυχόν ανικανότης.  
Εις το αυτό βιβλίον αναγράφονται και οι τυχόν προσβληθέντες εξ επαγγελµατικής τινός νόσου. Το 
βιβλίον τούτο τίθεται εις την διάθεσιν των οργάνων της Επιθεωρήσεως Εργασίας, αντίγραφον δε των 
σελίδων αυτού υποχρεούται ο εργοδότης, όπως υποβάλη εντός του µηνός Ιανουαρίου του εποµένου 
έτους, εις την οικείαν Επιθεώρησην Εργασίας της περιφερείας εις ην ευρίσκεται το Βυρσοδεψείον.  
 

Άρθρον 32 
 



Τα αρµόδια όργανα της Επιθεωρήσεως Εργασίας δύνανται να αποδεικνύωσι και επιβάλωσιν εις τας 
επιχειρήσεις την λήψιν και άλλων συµπληρωµατικών µέτρων προστασίας των εργαζοµένων, πλην των 
διά του παρόντος οριζοµένων, ιδία εις ειδικάς περιπτώσεις και εφ' όσον ταύτα είναι αναγκαία διά την υπό 
του εκτελουµένου Νόµου επιδιωκόµενην προστασίαν.  
 

Άρθρον 33 
 

1. Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος Β.∆/τος τιµωρείται κατά τας διατάξεις των άρθρων 3 
παραγρ. 4 του ΓπΛ∆' «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών κλπ.», ως ετροποποιήθη και 
συνεπληρώθη µεταγενεστέρως.  
2. Τα υπό 8.3.1919 Β. ∆ιάταγµα Κανονισµός υγιεινής και ωρών εργασίας των βυρσοδεψείων 
καταργείται.  

Άρθρον 34 
 

Η ισχύς του παρόντος άρχεται 6 µήνας µετά την δηµοσίευσίν του εις την Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.  
 

Εν Αθήνας τη 18 Μαΐου 1968  
 

Εν ονόµατι του Βασιλέως 
 

Ο ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ 
ΓΕΩΡΓ. ΖΩΙΤΑΚΗΣ 

 
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

∆ΗΜ. ΠΟΥΛΕΑΣ 


