ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 1204/1938
Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των µολυβδούχων χρωµάτων.
(ΦΕΚ 177/Α/29-4-38)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Προτάσει του Ηµετέρου Υπουργικού Συµβουλίου, απεφασίσαµεν και διατάσσοµεν:
Άρθρον 1
Απαγορεύεται εις τας εργασίας χρωµατισµού η χρήσις µολυβδούχων χρωµάτων περιεχόντων
εις αναλογίαν µεγαλυτέραν των δύο επί τοις εκατόν (2%) µεταλλικόν µόλυβδον.
Άρθρον 2
Εξαιρέσεις επιτρέπονται:
1) Εις την διάστρωσιν και αναζωογόννησιν πινάκων ζωγραφικής.
2) Εις την κατασκευήν υελογανωµάτων.
3) Εις τον χρωµατισµόν α)υλικού πολέµου, β) του τροχαίου υλικού των σιδηροδρόµων και
τροχιοδρόµων, γ) των σιδηρών κατασκευών των εκτεθειµένων εις καιρικάς µεταβολάς και δ)
του εσωτερικού διαµερισµάτων εργοστασίων ένθα αναδίδονται όξυνοι ατµοί.
Άρθρον 3
Κατά την παρασκευήν και επεξεργασίαν των µολυβδούχων χρωµάτων δέον να λαµβάνωνται
πάντα τα ενδεικνυόµενα µέτρα προφυλάξεως της υγείας των εργατών. Η τριβή και
κονιοποίησις των µολυβδούχων ουσιών, ως και η ανάµιξις ή µάλαξις και διάλυσις της κόνεως
τούτων εντός υγρών προς παρασκευήν υδαρών χρωµάτων ή µαστίχης δέον να εκτελήται
µηχανικώς, εντός ερµητικώς κλειοµένων δοχείων ή υπό καλύπτραν, µετ' αποτελεσµατικής
αναρροφήσεως, ούτως ώστε να παρεµποδίζηται κατά το δυνατόν, η διάχυσις του τοξικού
κονιορτού εις την πέριξ ατµόσφαιραν. Οι εργάται οι ασχολούµενοι εις τας εργασίας ταύτας
δέον να φέρωσιν αναπνευστικά προσωπεία, προφυλάσσοντα αυτούς αποτελεσµατικώς από
την εισπνοήν του µολυβδούχου κονιορτού.
Άρθρον 4
Ο χειρισµός των µολυβδούχων χρωµάτων, είτε εν ξηρά είτε εν υγρά καταστάσει εν αιωρήσει
ή εν διαλύσει δεν πρέπει να διεξάγηται διά γυµνής χειρός. Οι κύριοι της εργασίας
υποχρεούνται ιδία δαπάνη να παρέχωσιν εις τους χειριζοµένους τας ουσίας ταύτας εργάτας
και ελαστικά χειρόκτια ή κατάλληλα εργαλεία, καλώς συντηρούµενα και συχνάκις
καθαριζόµενα.
Άρθρον 5
Αι επιφάνειαι των τραπεζών επί των οποίων διεξάγεται ο χειρισµός των προϊόντων τούτων
δέον να είναι αδιάβροχοι και καλώς συντετηρηµέναι. Οι τοίχοι των εργαστηρίων δέον να
έχωσι λείαν επιφάνειαν και να είναι επικεκαλυµµένοι εις ύψος 1 1/2 µέτρου από του εδάφους
δι' υλικού αδιαποτίστου, δυνάµενοι να πλύνωνται ευκόλως.
Οµοίως το έδαφος των εργαστηρίων δέον να είναι αδιαπότιστον και να διατηρήται υγρόν, να
φέρη δε την αναγκαίαν απόκλισιν προς στεγανήν τινα αποχέτευσιν, προς ην να
κατευθύνωνται αι αποπίπτουσαι ουσίαι αι περιέχουσαι µόλυβδον.
Η εργασία εντός τούτων δέον να διεξάγηται κατά τρόπον ώστε να µη εκτινάσσωνται τα
µολυβδούχα υγρά εις τα πέριξ. Το έδαφος, αι τράπεζαι και οι τοίχοι δέον να διατηρώνται

κατά το δυνατόν καθαροί, πλυνόµενοι συχνάκις δι' εκτοξεύσεως ύδατος ή δι' άλλων υγρών
µεθόδων.
Άρθρον 6
Απαγορεύεται απολύτως η διά γυµνής χειρός εµβάπτισις αντικειµένων εντός µολυβδούχων
διαλύσεων. Ο χειρισµός των αντικειµένων τούτων δέον να γίνηται διά καταλλήλων λαβίδων
ή µηχανικώς.
(Τα άρθρα 7 έως 10 καταργούνται µε το άρθρο 17 του Π.∆. 94/87, κατωτέρω αρ. 44)
Άρθρον 7
Τα δοχεία, εντός των οποίων αποθηκεύονται ή φέρονται προς πώλησιν τα µολυβδούχα
χρώµατα, δέον να φέρωσιν αναγεγραµµένην επ’ αυτών ευαναγνώσεως την λέξιν «µόλυβδος
δηλητήριον» ως και την εκατοστιαίαν περιεκτικότητα του παρασκευάσµατος εις µεταλλικόν
µόλυβδον, λογιζοµένην εν ξηρώ.
Άρθρον 8
Αι ειδικαί τεχνικαί υπηρεσίαι των δηµοσίων, δηµοτικών και ιδιωτικών έργων, ως και των
ανεγνωρισµένων φιλανθρωπικών καταστηµάτων, οφείλουν να αναγράφουν εις τους όρους
υποχρεώσεων των υπ’ αυτών εκτελουµένων έργων, τον όρον της απαγορεύσεως της χρήσεως
µολυβδούχων χρωµάτων περιεχόντων εις αναλογίαν µεγαλυτέραν των 2% µεταλλικόν
µόλυβδον: εξαιρουµένων των περιπτώσεων των αναγραφοµένων εν τω άρθρω 2 του
παρόντος νόµου.
Άρθρον 9
Απαγορεύεται εις τους χρωµατοπώλας ή πώλησις µολυβδούχων χρωµάτων εις οιονδήποτε,
όταν δεν φέρει άδειαν της Επιθεωρήσεως Εργασίας ή όπου δεν υπάρχει τοιαύτη της οικείας
Αστυνοµικής Αρχής.
Άρθρον 10
Απαγορεύεται εις τους εργοδότας και εν γένει εις τους εξ επαγγέλµατος εκτελούντας
εργασίας χρωµατισµού, ή χρησιµοποίησις µολυβδούχων χρωµάτων άνευ της εν τω
προηγουµένω άρθρω αναφεροµένης αδείας.
Της απαγορεύσεως ταύτης εξαιρούνται οι µη εξ επαγγέλµατος χρωµατισταί, οι προτιθέµενοι
να χρησιµοποιήσωσιν αυτοπροσώπως και ουχί δια χειρός άλλων, µολυβδούχα χρώµατα προς
χρωµατισµόν εις µικράν κλίµακα. Εις την περίπτωση ταύτην τα µολυβδούχα χρώµατα
παρέχονται έτοιµα προς χρήσιν, περιέχοντα ποσότητα εις αναλογίαν ουχί πλέον των 2%
µεταλλικού µολύβδου.
Άρθρον 11
Οι εργοδόται χρωµατισµού και εν γένει οι εξ επαγγέλµατος ενεργούντες χρωµατιστικάς
εργασίας διά µολυβδούχων χρωµάτων υποχρεούνται:
1) Να παρέχωσιν εις τους εργάτας αυτών µόνον τας αναγκαίας διά την ηµερησίαν
κατανάλωσιν ποσότητος χρωµάτων και υπό µορφήν ζύµης ή υδαρή και ετοίµην προς χρήσιν.
2) Να επιβλέπωσιν εις περίπτωσιν αποξέσεως παλαιών µολυβδούχων χρωµάτων όπως
αποφεύγηται η εν ξηρώ αφαίρεσις αυτών, όπως διαβρέχωνται προηγουµένως επαρκώς αι
προς χρήσιν επιφάνειαι διά διαλύσεως καυστικής ποτάσσης ή άλλου υγρού, και όπως
καθαρίζηται ο επιπίπτων κονιορτός δι' υγρών µεθόδων.

Πάσα αποξεοµένη επιφάνεια θεωρείται ως κεκαλυµµένη διά µολυβδούχου χρώµατος, εφ'
όσον ο εργοδότης δεν ήθελεν αποδείξει το εναντίον.
3) Να µη προσλαµβάνωσιν εις τας εργασίας αυτών πρόσωπα κάτω των 18 ετών. Εις τους
µισθωτούς κάτω των 18 ετών απαγορεύεται επίσης και η ανάθεσις της σαρώσεως και εν γένει
της καθαριότητος των εργαστηρίων και τόπων εργασίας. Καθ' όλην την διάρκειαν της
σαρώσεως οι καθαρισταί δέον να φέρωσιν αναπνευστικά προσωπεία. Πρόσωπα κάτω των 18
ετών και από του 15ου συµπεπληρωµένου δύνανται να προσλαµβάνωνται µόνον ως
µαθητευόµενοι προς επαγγελµατικήν µόρφωσιν, απασχολούµενοι ουχί πλέον του τετραώρου
καθ' εκάστην εν τη παρασκευή και χρήσει των µολυβδούχων χρωµάτων (Ενσωµατώθηκαν οι
αλλαγές µε το άρθρο 11 του Ν. 1414/84, κατωτέρω αρ. 36).
4) Να παρέχωσιν πάντα τα µέσα ατοµικής καθαριότητος των εργατών, νιπτήρας, σάπωνας,
χειρόµακτρα και ύδωρ κατάλληλον προς πλύσιν, ίνα ούτοι προβαίνωσιν εις καθαρισµόν
επιµελή των χειρών, της κεφαλής, ως και του προσώπου, κατά την διακοπή και το τέλος της
εργασίας και προ της λήψεως πάσης τροφής. Τα χειρόµακτρα πλύνονται, δαπάναις του
εργοδότου, άπαξ τουλάχιστον της εβδοµάδος.
5) Να παρέχουν εις τους εργάτας των ειδικά ενδύµατα εργασίας (φόρµες), κλειόµενα περί τον
τράχηλον και τους καρπούς, ως και καλύµµατα της κεφαλής, καλύπτοντα ταύτην εξ
ολοκλήρου, µετά γείσου εξέχοντος επί του µετώπου.
Τα ενδύµατα ταύτα θα πλύνωνται άπαξ της εβδοµάδος δαπάναις του εργοδότου και θα
διαφυλάσσωνται εντός του εργαστηρίου ή του εργοστασίου.
6) να παρέχοσι πόσιµον ύδωρ καθαρόν είτε δι’ υδραγωγού σωλήνος προσκοµιζόµενον εις
τους τόπους εργασίας, είτε δια δοχείων καλώς κλειοµένων.
7) να διαρρυθµίζουν τόπον κατάλληλον, όπου οι εργάται να αποθέτωσι τας τροφάς και τα
εκτός εργασίας ενδύµατά των, ώστε να προφυλάσσωνται ταύτα κατά την ώραν της εργασίας
από της ρυπάνσεως δια των µολυβδούχων χρωµάτων.
8) να διαθέτωσι δια το εργαζόµενον προσωπικόν κατάλληλον χώρον προς εστίασιν έξω των
τόπων όπου διεξάγονται αι εργασίαι χρωµατισµού
9) να επιβλέπωσιν όπως ουδεµίαν τροφήν λαµβάνωσιν οι εργάται εντός των χώρων
χρωµατισµού και να απαγορεύωσι το κάπνισµα κατά την ώραν εργασίας. Οι εργάται
εστιώνται και καπνίζουν εις το τέλος της εργασίας, αφού αποβάλωσι τα ενδύµατα της
εργασίας και καθαρίσωσιν επιµελώς χείρας και πρόσωπον.
10) να εφιστώσει την προσοχήν των εργατών επί της τοξικότητας των µολυβδούχων
χρωµάτων και να υποδεικνύωσιν εις τούτους τα µέσα προφυλάξεως, διανέµοντες και
αναπτύσσοντες καταλλήλως εντύπους οδηγίας συντεταγµένας παρά του Υφυπουργείου
Εργασίας.
11) Συµφώνως προς τας διατάξεις του παρόντος νόµου ο εργοδότης υποχρεούται να συντάξη
εσωτερικόν κανονισµόν επιβάλλοντα εις τους εργάτας τας υποχρεώσεις τας εκ του παρόντος
νόµου απορρεούσας και προβλέποντα πρόστιµα και ποινάς εις περιπτώσεις µη
συµµορφώσεως αυτών, ιδίως ως προς τα υποδεικνυόµενα µέτρα προφύλαξεως (χρήσις
προσωπείων, χειροκτίων, ατοµικής καθαριότητας κλπ.)
Ο κανονισµός ούτος εγκρινόµενος παρά της Επιθεωρήσεως Εργασίας τοιχοκολλάται εις
µέρος εµφανές εις τα εργαστήρια ή εργοστάσια ή πλησίον των Ταµείων πληρωµής του
προσωπικού. Τα πρόστιµα κατατίθενται παρά τη Εθνική Τραπέξη δια λογαριασµόν της
Εργατικής Εστίας, µη δυνάµενα οποσδήποτε να υπερβώσι το 1/5 της ηµερισίας αποδοχής των
παραβατών. Εις το αυτό εµφανές µέρος τοιχοκολλάται και το κείµενον του παρόντος νόµου
εντός πίνακος υελοφράκτου.
(Τα εδάφια 6-11 του άρθρου 11 καταργούνται µε το άρθρο 17 του Π.∆. 94/87)
Άρθρον 12
Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις αεροπιστολίου προς χρωµατισµόν δια µολυβδούχων
χρωµάτων εις πάσας τας επιχειρήσεις αι οποίαι δεν διαθέτουσιν α)ίδια διαµερίσµατα
αποκεκλεισµένα απολύτως από των λοιπών τόπων εργασίας, µετά πάντων των µέσων
προφυλάξεως κατά του κινδύνου πυρκαϊάς και µετά αναρροφητικών θαλαµίσκων καλώς

λειτουργούντων διά την εκτέλεσιν της εργασίας ταύτης, β) κατάλληλα αναπνευστικά
προσωπεία διά τους εργάτας. Οι εργάται δύνανται να µη φέρωσιν αναπνευστικά προσωπεία
µόνον όταν χρωµατίζουν δι' αεροπιστολίου οικοδοµικάς επιφανείας εν υπαίθρω ή εντός
καλώς αεριζοµένων χώρων. Εν τη περιπτώσει ταύτη οι εργάται δέον να ίστανται προς την
πλευράν οπόθεν πνέει ο άνεµος, ούτως ώστε η φορά τούτου να κατευθύνη το ψεκαζόµενον
υγρόν µακράν του χρωµατίζοντος εργάτου. Ο δι' αεροπιστολίου χρωµατισµός θα
διακανονισθή λεπτοµερέστερον δι' ειδικού Β. ∆ιατάγµατος.
(Τα άρθρα 13 έως και 19 καταργούνται µε το άρθρο 17 του Π.∆. 94/87, κατωτέρω αρ. 44).
Άρθρον 20
Οι παραβάται του παρόντος τιµωρούνται µε φυλάκισιν 5 έως 30 ηµερών και χρηµατικήν
ποινήν 100 µέχρι 1000 δραχµών. Εν υποτροπή η ποινή διπλασιάζεται. ΆAπασαι αι ως άνω
µηνύσεις εισάγονται δι' απ' ευθείας κλήσεως εις το ακροατήριον την πρώτην δικάσιµον µετά
15 ηµέρας από της επιδόσεως της µηνύσεως.
Άρθρον 21
Πάσα διάταξις νόµου, διατάγµατος ή κανονισµού αντικειµένη προς τας διατάξεις του
παρόντος καταργείται.
Εν Αθήναις τη 20 Απριλίου 1938
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’
Το Υπουργικόν Συµβούλιον
Ο Πρόεδρος
Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
Τα Μέλη
Κ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Α. ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΗΣ, Ι. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ, Α. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Γ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Α. ΚΟΡΙΖΗΣ, Κ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ, Ν. ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ, ΙΠ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Π. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ, Α. ∆ΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, Κ. ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΣ,
Θ. ΝΙΚΟΛΟΥ∆ΗΣ, Κ. ΜΑΝΙΑ∆ΑΚΗΣ, ∆ΕΥΚ. ΡΕ∆ΙΑ∆ΗΣ, Κ. ΚΟΝΤΖΙΑΣ.
Εθεωρήθη και ετέθη η µεγάλη του Κράτους σφραγίς.
Εν Αθήναις τη 27 Απριλίου 1938
Ο επί της ∆ικαιοσύνης Υπουργός
Γ. ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ

