
ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΝ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ: 151/78  
 
Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και 
παροµοίους τούτων πιεστήρας. 
(ΦΕΚ 31/Α/25-2-78) 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
Έχοντες υπ' όψει:  

1. Τας διατάξεις του άρθρου 6 του από 25-8/5.9.1920 Β.∆/τος «περί κωδικοποιήσεως των 
περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων».  

2. Τας διατάξεις του άρθρου 17 του Νόµου ∆ΚΘ'/1912 «περί εργασίας γυναικών και 
ανηλίκων».  

3. Την από 14.12.1977 γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Υγειονοµικού Συµβουλίου.  
4. Την από 4.1.1978 γνωµοδότησιν του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας.  
5. Τας υπ΄ αριθµ. 19/1978 γνωµοδοτήσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, προτάσει του 

Υπουργού Εργασίας, αποφασίζοµεν:  
 

Άρθρον 1 
Γενικαί διατάξεις 

 
Καθιερούνται οι κάτωθι όροι υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις 

θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας, πέραν των γενικών όρων των 
καθοριζοµένων υπό του από 14/22.3.34 Π.∆/τος «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών 
και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, 
εργαστηρίων κλπ.».  

 
Άρθρον 2 

Εννοιολογικοί Ορισµοί 
 

Θερµοπλαστικοί και παρόµοιοι τούτων πιεστήρες, νοούνται τα µηχανήµατα, εκείνα άτινα 
λειτουργούν δι' ηλεκτροϋδραυλικού συστήµατος και χρησιµοποιούνται κυρίως εις την 
διαµόρφωσιν αντικειµένων εκ πλαστικής ή και ετέρας εν τετηκυΐα καταστάσει ύλης. 

 
Άρθρον 3 

Προστατευτικαί συσκευαί 
 

1. Πας εργοδότης χρησιµοποιών τους περί ων το παρόν πιεστήρας δέον να µεριµνά όπως 
ούτοι φέρουν τα απαραίτητα συστήµατα ασφαλείας, διά την προστασίαν των χειριστών, ως 
και παντός ετέρου εργαζοµένου ή επισκέπτου.  

2. Αι χρησιµοποιούµεναι πάσης φύσεως προστατευτικαί συσκευαί δέον όπως 
σχεδιάζωνται και λειτουργούν κατά τρόπον ώστε:  

α) να παρέχουν θετικήν προστασίαν.  
β) να εµποδίζουν την προσπέλασιν προς την επικίνδυνον ζώνην κατά την διάρκειαν 

λειτουργίας του πιεστήρος,  
γ) να είναι συνδεδεµένα µε τα συστήµατα κινήσεως του πιεστήρος, ούτως ώστε 

απόσπασις ή µετατροπή τούτων να συνεπάγεται ακινητοποίησιν του πιεστήρος.  
δ) να προστατεύουν τον χειριστήν από τυχόν βλάβην ή ανωµαλίαν της λειτουργίας του 

πιεστήρος.  
ε) να εµποδίζουν την εκτόξευσιν τήγµατος εις την θέσιν ή τον χώρον εργασίας.  
 

Άρθρον 4 
Προφύλαξις εκ των κινητών στοιχείων 

 



Άπαντα τα κινητά στοιχεία των πιεστήρων, τα οποία είναι δυνατόν να προκαλέσουν 
ταυµατισµόν εξ ακουσίας επαφής µετά τούτων, δέον όπως καλύπτωνται οµαδικώς ή εν µέρει 
διά καλυµµάτων συνδεδεµένων µε το σύστηµα κινήσεως αυτών, ούτως ώστε τυχόν αφαίρεσίς 
των να συνεπάγεται διακοπήν της λειτουργίας του πιεστήρος.  

Άρθρον 5 
Ασφάλεια Κλιβάνου 

 
Ο Κλίβανος του πιεστήρος εφ' όσον µετακινείται διά χειρισµού, δέον όπως φέρη κάλυµµα 

της διαδροµής του συνδεδεµένου ούτω µε το σύστηµα λειτουργίας αυτού, ώστε 
αποµάκρυνσις του καλύµµατος από την θέσιν καλύψεως να συνεπάγεται διακοπήν της 
λειτουργίας του πιεστήρος.  

 
Άρθρον 6 

Ασφάλεια συστηµάτων χειρισµού 
 

Τα πάσης φύσεως συστήµατα ασφαλείας των πιεστήρων, δέον όπως διατάσσωνται και 
λειτουργούν κατά τρόπον µη επιτρέποντα την παρ' οιδενός εργαζοµένου ολικήν ή µερικήν 
µετατροπήν των. 

 
Άρθρον 7 

∆ιακόπτης κινδύνου 
 

Πλησίον της θέσεως ή των θέσεων χειρισµού, έκαστος πιεστήρ δέον όπως φέρη προσιτόν, 
ερυθρού χρώµατος, διακόπτην, όστις πιεζόµενος να προκαλή πάραυτα διακοπήν πάσης 
κινήσεως τούτου (στοπ κινδύνου).  

 
Άρθρον 8 

Προφύλαξις εκ της διαδροµής της πιεστικής πλακός. 
 

1. Η διαδροµή της κινητής πλακός συµπιέσεως δέον όπως φέρη κάλυµµα καλύπτον 
πλήρως ταύτην, κατά τρόπον ώστε:  

α) Όταν ο κάλυµµα ευρίσκεται εις θέσιν καλύψεως να καθίσταται αδύνατος η 
προσπέλασις χειρός προς την επικίνδυνον διαδροµήν.  

β) Εις την θέσιν καλύψεως και µόνον θα καθίσταται δυνατή η κίνησις της πλακός και προς 
τας δύο κατευθύνσεις.  

γ) Κατά την µετακίνησιν του καλύµµατος εκ της ανωτέρω θέσεως και πριν ή δηµιουργηθή 
διάκενον διόδου χειρός προς την επικίνδυνον διαδροµήν, η κινητή πλαξ θα ακινητοποιήται 
πάραυτα και δεν θα είναι δυνατή περαιτέρω κίνησις ταύτης δι' οιουδήποτε χειρισµού και εις 
οιονδήποτε πρόγραµµα λειτουργίας, εάν το κάλυµµα δεν επανατοποθετηθή εις την θέσιν της 
πλήρους καλύψεως.  

2. Προς τούτο το κάλυµµα δέον να είναι συνδεδεµένον µετά του συστήµατος κινήσεως 
της πλακός τουλάχιστον διά δύο ασφαλειών λειτουργουσών κατά τρόπον ώστε βλάβη εις την 
µίαν να µην συνεπάγεται βλάβην και εις την ετέραν.  

Περαιτέρω λειτουργία του πιεστήρος θα καθίσταται δυνατή µόνον µετά την 
αποκατάστασιν της προκληθείσης βλάβης.  

3. Εις περίπτωσιν καθ' ην οι θερµοπλαστικοί πιεστήρες φέρουσι πλείονα του ενός 
καλύµµατα της επικινδύνου διαδροµής τα οποία είναι δυνατόν να µετακινηθούν, δέον όπως 
φέρουν και ισάριθµα ζεύγη ασφαλειών δι' εν έκαστον κάλυµµα.  

4. Εάν το κάλυµµα συνίσταται εκ περισσοτέρων του ενός φύλλου (δίφυλλον) δέον όπως 
υφίσταται οµοίως ως ανωτέρω ζεύγος ασφαλειών δι' έκαστον φύλλον, εφ' όσον η µετακίνησίς 
του συνεπάγεται κίνδυνον προσπελάσεως προς την επικίνδυνον διαδροµήν.  

 
Άρθρον 9 

Τροφοδοσία διά των χειρών 
 



Εις τους πιεστήρας εις τους οποίους η τροφοδοσία της πρώτης ύλης γίνεται διά των 
χειρών επί του χώρου επενεργείας της κινητής πλακός (βακελλιτόπρεσσαι κλπ.) δέον όπως 
εφαρµόζωνται τα κάτωθι µέτρα ασφαλείας:  

α) Κάλυψις πανταχόθεν της επικινδύνου διαδροµής.  
β) Κατασκευή, θύρας τροφοδοσίας, µέσω της οποίας και µόνον θα γίνεται η τροφοδοσία, 

ήτις δέον όπως συνδέεται µε τα συστήµατα λειτουργίας του πιεστήρος, ως εν άρθρω 8 του 
παρόντος ορίζεται διά το κινητόν κάλυµµα. 

 
Άρθρον 10 

Προφύλαξις εκ της κινητής θύρας 
 

Εις τους πιεστήρας υψηλής πιέσεως, εις τους οποίους η κίνησις της θύρας, λόγω µεγέθους, 
προς την θέσιν καλύψεως ή αποκαλύψεως της επικινδύνου διαδροµής γίνεται διά συστήµατος 
πεπιεσµένου αέρος, πλέον των εν άρθρω 8 του παρόντος οριζοµένων, δέον όπως υπάρχουν 
συστήµατα αµέσου ακινητοποιήσεως της θύρας, εις περίπτωσιν επαφής ταύτης µε οιονδήποτε 
εµπόδιον (χειρ κλπ.) µέχρι του πέρατος της διαδροµής της. 

 
Άρθρον 11 

Ασφάλεια συµπιέσεως 
 

Κατά την λειτουργίαν των περί ων το παρόν πιεστήρων, η προς τα έµπροσθεν κίνησις της 
πιεστικής πλακός, θα γίνεται διά συστήµατος χαµηλής πιέσεως ικανής µόνον διά την 
προώθησιν ταύτης, µέχρις εφαρµογής της εις την τελικήν θέσιν, ότε και θα ασκήται η υψηλή 
πίεσις.  

 
Άρθρον 12 

Έλεγχος πιεστήρων-βιβλίον εγγραφών 
 

1. Οι πιεστήρες και τα µέσα προστασίας αυτών δέον όπως αναλόγως της καταπονήσεώς 
των, τουλάχιστον όµως άπαξ του έτους, ελέγχωνται επισταµένως ως προς την µηχανικήν 
κατάστασιν και ασφαλή λειτουργίαν των, υπό ειδικού και προς τούτο υπό του εργοδότου 
εντεταλµένου προσώπου.  

2. Το αποτέλεσµα του ελέγχου δέον όπως καταχωρίζηται λεπτοµερώς εις ειδικόν προς 
τούτο τηρούµενον βιβλίον.  

3. Εις το ανωτέρω βιβλίον δέον όπως καταγράφωνται και τα υποδεικνυόµενα υπό των 
αρµοδίων Εποπτικών Οργάνων προληπτικά µέτρα υγιεινής και ασφαλείας, ως και ο έλεγχος 
της πραγµατοποιήσεως αυτών. 

 
Άρθρον 13 

Ρύθµισις πιεστήρων-Αλλαγή µητρών 
 

Η ρύθµισις των πιεστήρων εις τα διάφορα προγράµµατα λειτουργίας, η άρσις οιασδήποτε 
βλάβης, ως και η τοποθέτησις των µητρών, θα ενεργείται µόνον υπό των εντεταλµένων προς 
τούτο υπό της επιχειρήσεως εµπείρων προσώπων, άτινα θα γνωρίζουν καλώς τον ασφαλή 
τρόπον εκτελέσεως των εν λόγω εργασιών. 

 
Άρθρον 14 

Πρόσθετα µέτρα ασφαλείας 
 

Απαγορεύεται η κατάργησις τυχόν προσθέτων µέτρων ασφαλείας (ως κατάργησις 
υφισταµένης υδραυλικής ασφαλείας), άτινα φέρουν εκ κατασκευής οι θερµοπλαστικοί 
καυστήρες και τούτοις όµοιοι, πλέον των ως άνω οριζοµένων τούτων. 

 
Άρθρον 15 

Καταλληλότης-ηλικία Χειριστών 



 
1. Οι χειρισταί των περί ων το παρόν πιεστήριον δέον ως επιλέγωνται και εκπαιδεύωνται 

υπό των αρµοδίων της επιχειρήσεως, οίτινες θα αποφαίνωνται ιδία ευθύνη επί 
καταλληλότητος τούτων.  
2. Οι χειρισταί ούτοι δέον απαραιτήτως όπως έχουν συµπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας 
των.  
 

Άρθρον 16 
Ατοµικά προστατευτικά µέσα 

 
Οι χειρισταί των περί ων το παρόν πιεστήρων αναλόγως της εκτελουµένης εργασίας, δέον 

όπως εφοδιάζωνται παρά του εργοδότου και χρησιµοποιούν τα κατά περίπτωσιν κατάλληλα 
προστατευτικά µέσα, (ως χειρόκτια, οµµατοϋάλλια, εµπροσθέλλας και κράνη).  

 
Άρθρον 17 

Ποινικαί κυρώσεις 
 

Πάσα παράβασις των διατάξεων του παρόντος τιµωρείται κατά τας διατάξεις του Νόµου 
ΓπΛ∆/1911 «περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών», ως αύται εκωδικοποιήθησαν υπό 
του Β.∆/τος της 25-8/5.9.1920 «περί κωδικοποιήσεως, περί υγιεινής και ασφαλείας των 
εργατών διατάξεων» ετροποποιήθησαν υπό των διατάξεων του εδαφ. Β' του του άρθρου 1 
του Ν. 2943/1922 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως εργατικών τινών νόµων».  
 

Άρθρον 18 
Έναρξις ισχύος 

 
Η ισχύς του παρόντος άρχεται µετά εξ µήνας από της δηµοσιεύσεώς του διά της 

Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως, πλην του άρθρου 11, ούτινος η ισχύς άρχεται µετά εν έτος απ' 
αυτής, διά τους ήδη λειτουργούντας θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας.  

Εις τον Υπουργόν Εργασίας, ανατίθεµεν την δηµοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος 
διατάγµατος.  

 
Εν Αθήναις τη 22 Φεβρουαρίου 1978 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΤΣΑΤΣΟΣ 

 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ  
 


