
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ. & Δ.Ε. Αριθ.πρωτ.: Δ13ε/9951
ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣ: 1. Περιφέρειες, εκτός 1ης,
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & Λ.ΕΡΓΩΝ ΔΔΕ, Η-Μ Τμήματα,
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ13 έδρες τους
ΤΜΗΜΑ ε'     2. Νομ/κές Αυτ/σεις, ΔΤΥ,

έδρες τους
Ταχ. Δ/νση:   Λ. Αλεξάνδρας 38
Ταχ. Κώδικας: 114 73 ΚΟΙΝ.: Οπως Πίνακας διανομής
TELEFAX:   8843446
Πληροφορίες:  Π.Αποστολάκης
Τηλέφωνο:   8830806

ΘΕΜΑ: Μηχανήματα Έργων (ΜΕ).
ΣΧΕΤ.:   α. Το 130327/5-11-2000 έγγραφο του κ. Υφυπουργού Εργασίας.

β. Το Π.Δ. 304/2000 (ΦΕΚ 241/3-11-2000).

Σας κοινοποιούμε τα παραπάνω σχετικά για ενημέρωση σας, και παρακαλούμε
όπως ενημερώσετε σχετικά τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς του Νομού σας.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
    Β. ΤΖΙΝΙΕΡΗΣ
        ΠΕ3 με Α' β.

Συνημμένα:
τα (α+β) σχετικά



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 05-11-2000
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 130327
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: Ως πίνακας διανομής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:   Πειραιώς 40
Ταχ. Κώδικας: 101 82 ΑΘΗΝΑ
FAX:   (01) 3214294
Πληροφορίες:  Α. Χριστοδούλου
Τηλέφωνο:   (01) 3214327, 3214310
e-mail: grhsa@compulink.gr

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 304/00 «Τροποποίηση του π.δ. 395/94 "Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας
από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία
89/655/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 89/99
"Τροποποίηση του π.δ. 395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του
Συμβουλίου" (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999)».

Με το π.δ. 395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την
οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) θεσπίσθηκαν ελάχιστες προδιαγραφές για τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας.

Με το π.δ. 89/99 εναρμονιστήκαμε με την κοινοτική οδηγία 95/63/ΕΚ που αφορά τη
χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους.

Με το διάταγμα αυτό που τροποποιεί και συμπληρώνει το π.δ. 395/94 εισάγονται ειδικότερες
προδιαγραφές για τον αρχικό έλεγχο, τους περιοδικούς και έκτακτους ελέγχους και δοκιμές των
εξοπλισμών εργασίας των οποίων η ασφάλεια εξαρτάται από τις συνθήκες εγκατάστασης και των
εξοπλισμών εργασίας που υπόκεινται σε επιδράσεις που προξενούν φθορές ικανές να οδηγήσουν σε
επικίνδυνες καταστάσεις.

Με το ίδιο διάταγμα εισάγονται ειδικότερες προδιαγραφές για τους κινητούς εξοπλισμούς
εργασίας. αυτοκινούμενους ή μη και για τους εξοπλισμούς εργασίας που χρησιμοποιούνται για
ανύψωση φορτίων.

Τα μηχανήματα έργων σύμφωνα με το π.δ. 395/94 είναι εξοπλισμοί εργασίας και ως εκ
τούτου υπόκεινται στις προδιαγραφές του διατάγματος αυτού.

Τα μηχανήματα έργων για να κυκλοφορούν νόμιμα θα πρέπει:
α. Να έχουν άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας όπως προβλέπονται στα

άρθρα 88 και 90 του Ν. 2696/99 "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας", που
χορηγούνται από τις αρμόδιες Τεχνικές Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
σύμφωνα με την ΕΗ3/0/15517/4-5-81 (ΦΕΚ 306/Β/28-5-81) απόφαση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ελέγχονται από τα αρμόδια
Αστυνομικά Όργανα τα οποία στην περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων επιβάλλουν τα
πρόστιμα της παραγράφου 5 του άρθρου 88 του Ν. 2696/99 και της παραγράφου 4 του
άρθρου 90 του ιδίου νόμου.
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β. Να είναι ασφαλισμένα σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 489/76 όπως αυτό συμπληρώθηκε με
το άρθρο 10 παράγραφος 3 εδάφιο ι περίπτωση VII του Ν. 2741/99. Ο έλεγχος της
ασφάλισης ελέγχεται από τα αρμόδια Αστυνομικά Όργανα τα οποία σε περίπτωση
παραβάσεων επιβάλλουν τις κυρώσεις που προβλέπονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση
Κ3-1563/25-2-2000 (ΦΕΚ 385/Β/24-3-2000).

γ. Να έχουν πληρωθεί τα ετήσια τέλη χρήσης που προβλέπονται στο άρθρο 20 του νόμου
2052/92 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 2682/99 και η πληρωμή τους ελέγχεται
από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών.

Με το π.δ. 304/00 με τίτλο «Τροποποίηση του π.δ. 395/94 "Ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους
κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94)
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 89/99 "Τροποποίηση του π.δ. 395/94 σε συμμόρφωση με
την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου" (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999)» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
241/Α/03-11-2000:
- επειδή η νόμιμη κυκλοφορία των μηχανημάτων έργων σχετίζεται με την ασφάλεια και την

προστασία τόσο των χειριστών των μηχανημάτων όσο και των εργαζομένων στους χώρους
που κυκλοφορούν τα μηχανήματα έργων και

- επειδή οι Επιθεωρητές Εργασίας βρίσκονται συνεχώς στους χώρους εργασίας εκεί που
συναντάει κανείς τα μηχανήματα έργων,

δίνεται η δυνατότητα στους Επιθεωρητές Εργασίας κατά τους ελέγχους που διενεργούν στους
χώρους εργασίας να ελέγχουν και τη νόμιμη κυκλοφορία των μηχανημάτων έργων (άδεια
κυκλοφορίας, πινακίδες αριθμού κυκλοφορίας, ασφάλιση, ετήσια τέλη χρήσης) και στην
περίπτωση που διαπιστώνουν παραβάσεις να επιβάλουν τις προβλεπόμενες από την εργατική
νομοθεσία κυρώσεις.

Παράλληλα οι Επιθεωρητές Εργασίας, στην περίπτωση που διαπιστώνουν παραβάσεις όσον
αφορά τη _ νόμιμη κυκλοφορία των μηχανημάτων έργων, έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν
άμεσα τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και
τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι 130414/11-08-1995 και 130268/27-09-1999 εγκύκλιοι για το π.δ.
395/94 και το π.δ. 89/99 αντίστοιχα.

        Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ








