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Σας ενηµερώνουµε ότι δηµοσιεύτηκε η κ.υ.α. 21017/84/30-06-2009 «Όροι και 
προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις εργασίες 
κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο από 
κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και µε τις 
εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αµίαντο» στο ΦΕΚ 1287/Β/30-06-2009.  

(επισυνάπτεται φωτοαντίγραφο της κ.υ.α. 21017/84/30-06-2009). 
 

 

 

 
EΣ. ∆IANOMH: 

1. Γ∆ΣΥΕ 
2. ∆24 
3. ∆10 
4. ∆11 
5. K.Φ. 

 

 O 
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆IEYΘYNΣHΣ 

 
 
 
 
 

Α. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
ΠINAKAΣ ∆IANOMHΣ 

1. Όλα τα Υπουργεία  
2. Όλες τις ∆ιευθύνσεις της κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. 
3. Όλες τις Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονοµικής Επιθεώρησης Εργασίας 
4. Μέλη του Σ.Υ.Α.Ε. 
5. ΓΣΕΕ 
6. ΣΕΒ 
7. ΓΣΕΒΕΕ 
8. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου 
9. Α∆Ε∆Υ  
10. Ένωση Ελλήνων Χηµικών 
11. Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο 
12. Κεντρική Ένωση Επιµελητηρίων  
13. ΤΕΕ 
14. Bιοτεχνικό Eπιµελητήριο Aθηνών  
15. Eµπορικό και Bιοµηχανικό Eπιµελητήριο Aθηνών 
16. Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Θεσσαλονίκης 
17. Σύνδεσµος βιοµηχάνων Βορείου Ελλάδος 
18. Ε∆ΟΘ / Α∆Ε∆Υ Θεσσαλονίκης 
19. Οµοσπονδία Βιοτεχνικών Σωµατείων Θεσσαλονίκης 
20. ΚΕ∆ΚΕ 
21. ΠΟΕ-ΟΤΑ 
22. Εργατικά Κέντρα 
23. Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος  
24. Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος 
25. ΕΞΥΠΠ 
26. Eλληνικό Iνστιτούτο Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ) 
27. Σύλλογοι Υπαλλήλων Υπουργείου µας 
28. ΟΑΕ∆ 
29. Oργανισµό Eργατικής Kατοικίας (O.E.K.) 
30. Oργανισµό Eργατικής Eστίας (O.E.E.) 
31. ΙΚΑ 
32. Φορείς Εθνικού ∆ικτύου Πληροφόρησης για θέµατα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία 
33. Σύλλογοι Υπαλλήλων Υπουργείου µας  

 
B. EΣΩTEPIKH ∆IANOMH 

1. Γραφείο Ειδικού Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε 
2. Γενική Γραµµατεία ∆ιαχείρισης Kοινοτικών & άλλων Πόρων 
3. Γενική Γραµµατεία Απασχόλησης 
4. Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής Ασφάλισης 
5. Γενική ∆/νση Eργασίας 
6. Γενική ∆/νση ∆ιοικ. Yποστήριξης 
7. Γενική ∆/νση Συνθηκών & Yγιεινής της Eργασίας 
8. Γραφείο κ. Nοµικού Συµβούλου 
9. Ολες τις ∆/νσεις του Yπουργείου 



 

 

 

   

 1

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 

 
«Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων που ασχολούνται µε τις 
εργασίες κατεδάφισης και αφαίρεσης αµιάντου ή/και υλικών που περιέχουν 
αµίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 
επίσης και µε τις εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και εγκλεισµού αµιάντου 
ή/και υλικών που περιέχουν αµίαντο.» 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985  «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α’ 

137/1985). 
2. Το άρθρο 36 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 

Α’ 177/1985). 
3. Τις διατάξεις του π.δ. 212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε 

αµίαντο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συµβουλίου» (ΦΕΚ Α’ 212/2006). 

4. Το άρθρο 35 του ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώµατος Επιθεώρησης 
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευόµενων από το 
Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 75/2009). 

5. Τη γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Πρακτικό 
5/10-06-2009). 

6. Από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει επιβάρυνση του κρατικού 
προϋπολογισµού. 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε: 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισµός των όρων ίδρυσης και 
λειτουργίας των επιχειρήσεων αφαίρεσης ή κατεδάφισης αµιαντούχων υλικών, που 
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προβλέπονται στο άρθρο 14 του π.δ. 212/2006 «Προστασία των εργαζοµένων που 
εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 83/477/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
Συµβουλίου» και στο άρθρο 35 του ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε), ρύθµιση θεµάτων Οργανισµών εποπτευόµενων 
από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 75/2009). 
 
 

Άρθρο 2 
Ορισµοί 

 
Για την εφαρµογή της παρούσας απόφασης, όπου αναφέρεται: 
 
1. Επιχειρήσεις Αφαίρεσης Κατεδάφισης (ΕΑΚ): νοούνται οι επιχειρήσεις που 
αναλαµβάνουν να εκτελέσουν εργασίες αφαίρεσης ή κατεδάφισης αµιαντούχων 
υλικών καθώς επίσης και άλλες εργασίες διαχείρισης αµιαντούχων υλικών, όπως 
συντήρηση, επικάλυψη ή εγκλεισµό, κατά τη διάρκεια των οποίων ενδέχεται να 
διαταραχθούν τα αµιαντούχα υλικά µε συνέπεια την αποδέσµευση ινών αµιάντου 
στον αέρα του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος χώρου.  
 
2. Αµιαντούχα Υλικά: είναι προϊόντα τα οποία περιέχουν ίνες αµιάντου. Τα 
εργαστήρια που διενεργούν αναλύσεις υλικών µε σκοπό το χαρακτηρισµό τους ως 
αµιαντούχα ή µη απαιτείται να έχουν διαπιστευτεί από το ΕΣΥ∆ βάσει του προτύπου 
ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 για την ικανότητά τους να διενεργούν δειγµατοληψίες και 
αναλύσεις υλικών σύµφωνα µε τη µέθοδο MDHS 77 «Asbestos in bulk materials. 
Sampling and identification by polarized light microscopy (PLM).» του HSE ή 
σύµφωνα µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο τουλάχιστον ισοδύναµου αποτελέσµατος. Στα 
πιστοποιητικά ανάλυσης που εκδίδονται µετά τον εργαστηριακό έλεγχο των υλικών 
πρέπει να δηλώνεται µε σαφήνεια αν ανιχνεύθηκαν ίνες αµιάντου καθώς επίσης και 
το είδος των ινών αµιάντου. Η παρούσα απόφαση δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις 
που ανιχνεύονται ίχνη αµιάντου (έως 2 ίνες) κατά την εργαστηριακή ανάλυση του 
υλικού σύµφωνα µε την παραπάνω µέθοδο ανάλυσης. 
 
3. Μη εύθρυπτα αµιαντούχα υλικά: νοούνται τα υλικά που εµφανίζουν χαµηλή 
δυνατότητα αποδέσµευσης ινών αµιάντου στον αέρα (αµιαντοτσιµέντο, αµιαντούχα 
πλακάκια δαπέδου, αµιαντούχα πλαστικά-ρητίνες-ελαστικά, αµιαντούχα επιχρίσµατα 
και βαφές, αµιαντούχα ασφαλτόπανα).  
 
4. Εύθρυπτα αµιαντούχα υλικά: νοούνται τα υλικά που περιέχουν ίνες αµιάντου 
χαλαρά συνδεδεµένες έτσι ώστε σε ενδεχόµενη διατάραξή τους µπορούν εύκολα να 
απελευθερώσουν ίνες αµιάντου στον αέρα (χύµα υλικό, ψεκασµένος αµίαντος, 
αµιαντούχες µονώσεις σωληνώσεων – λεβήτων – δεξαµενών και εναλλακτών 
θερµότητας, µονωτικές αµιαντόπλακες, αµιαντόχαρτο, αµιαντούχο χαρτόνι, 
αµιαντούχες φλάντζες και τσιµούχες, αµιαντούχα σχοινιά και κορδόνια, αµιαντούχα 
υφάσµατα). 
 
5. Αµιαντοτσιµέντο: είναι το µίγµα τσιµέντου και αµιάντου το οποίο όταν είναι σε 
ξηρή κατάσταση απορροφά νερό λιγότερο από 30% κατά βάρος. Στο παράρτηµα Ι 
του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης δίνεται η διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου 
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ενός υλικού, που περιέχει αµίαντο και τσιµέντο, µε σκοπό το χαρακτηρισµό του ως 
αµιαντοτσιµέντο. 
 
6. Βοηθητικές εργασίες µε αµίαντο: είναι όσες αφενός συνδέονται µε τις κύριες 
εργασίες διαχείρισης αµιαντούχων υλικών και αφετέρου εκτιµάται ότι κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσής τους οι εργαζόµενοι εκτίθενται σε σκόνη αµιάντου ή 
αµιαντούχων υλικών (συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση σταθερών 
ικριωµάτων, συντήρηση αντλιών τύπου NPU (Negative Pressure Unit) στο χώρο 
εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης αµιάντου, καθαρισµός του χώρου εργασίας και του 
εξοπλισµού εργασίας, εργασίες αποκλεισµού της περιοχής που θα εκτελεστούν οι 
εργασίες διαχείρισης αµιάντου, συναρµολόγηση και αποσυναρµολόγηση µονάδας 
απορρύπανσης και σύνδεση/αποσύνδεση αυτής µε την αποκλεισµένη περιοχή 
διαχείρισης αµιάντου). 
 
7. Αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας: είναι οι αρµόδιες υπηρεσίες του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 8 (παράγραφος 8) του ν. 2639/1998 
«Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ 205/Α/1998). 
 

Άρθρο 3 
Γενικά 

 
1. Οι ΕΑΚ προκειµένου να αρχίσουν να λειτουργούν και να εκτελούν εργασίες 
διαχείρισης αµιαντούχων υλικών είτε ως εργολάβοι είτε ως υπεργολάβοι ολόκληρου 
ή τµήµατος του έργου, πρέπει να κατέχουν σχετική άδεια σύµφωνα µε το άρθρο 14 
του π.δ. 212/2006 και η οποία εκδίδεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 της 
παρούσας απόφασης. 
 
2. Η άδεια της παραγράφου 1 κατηγοριοποιείται, ανάλογα µε το είδος των 
αµιαντούχων υλικών, σε δύο τύπους : Α και Β. Η άδεια τύπου Α αφορά κάθε είδους 
εργασία σε όλα τα είδη αµιαντούχων υλικών (εύθρυπτα και µη εύθρυπτα), ενώ η 
άδεια τύπου Β αφορά κάθε είδους εργασία µόνο σε µη εύθρυπτα αµιαντούχα υλικά. 
 
3. Η άδεια της παραγράφου 1 ισχύει για συγκεκριµένη χρονική περίοδο (από 2 έως 3 
χρόνια) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 της παρούσας απόφασης. 
 
4. Οι εργασίες σε αµιαντούχα υλικά κατατάσσονται στην κατηγορία Α του άρθρου 2 
του π.δ. 294/1988. 
 
 

Άρθρο 4 
Προσωπικό των ΕΑΚ 

 
1. Στις ΕΑΚ µε άδεια τύπου Α ή Β ανεξάρτητα από το λοιπό τεχνικό, ιατρικό ή 
υγειονοµικό προσωπικό ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιµοποιεί τις 
υπηρεσίες τεχνικού υπεύθυνου. 
 

2. α) Στις ΕΑΚ που διαθέτουν άδεια τύπου Α ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να 
χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού υπεύθυνου που να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών 
από τα παρακάτω ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα του εσωτερικού ή σχολές του 
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εξωτερικού, για τις οποίες παρέχεται ισοτιµία και αντιστοίχιση, καθώς επίσης και 
άδεια άσκησης επαγγέλµατος όταν αυτή προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία: 

 
α1. τµήµατα πολυτεχνικών σχολών  

πολιτικών µηχανικών, αρχιτεκτόνων µηχανικών, χηµικών µηχανικών, 
µηχανολόγων µηχανικών, ναυπηγών µηχανολόγων µηχανικών, µηχανολόγων 
και αεροναυπηγών µηχανικών, µηχανολόγων µηχανικών βιοµηχανίας, 
µηχανικών περιβάλλοντος, µηχανικών παραγωγής και διοίκησης, µηχανικών 
µεταλλείων µεταλλουργών, µηχανικών ορυκτών πόρων, ηλεκτρολόγων 
µηχανικών, ηλεκτρολόγων µηχανικών και µηχανικών υπολογιστών, 
ηλεκτρολόγων µηχανικών και τεχνολογίας υπολογιστών, µηχανικών 
διαχείρισης ενεργειακών πόρων, αγρονόµων και τοπογράφων µηχανικών 

 
α2. τµήµατα πανεπιστηµιακών σχολών  

χηµείας, περιβάλλοντος, επιστήµης των υλικών, επιστήµης και τεχνολογίας 
των υλικών, διαχείρισης περιβάλλοντος και φυσικών πόρων 

β) Στις ΕΑΚ που διαθέτουν άδεια τύπου Β ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να 
συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του εδαφίου (α). ∆ύναται όµως να  αναθέσει 
καθήκοντα τεχνικού υπεύθυνου και σε κατόχους τίτλου σπουδών από τα παρακάτω 
τµήµατα ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυµάτων ή πρώην σχολών 
υποµηχανικών και των ΚΑΤΕΕ ή σχολών του εξωτερικού για τις οποίες παρέχεται 
ισοτιµία και αντιστοίχιση: 

- πολιτικών δοµικών έργων, πολιτικών έργων υποδοµής, ανακαίνισης και 
αποκατάστασης κτιρίων, µηχανολογίας, ναυπηγικής, ηλεκτρολογίας, 
τεχνολογιών αντιρρύπανσης, φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, οικολογίας 
και περιβάλλοντος, ενεργειακής τεχνολογίας, τοπογραφίας 

γ) Επιπρόσθετα ο τεχνικός υπεύθυνος στις ΕΑΚ µε άδεια τύπου Α ή Β πρέπει να έχει 
είτε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικείµενο της πρόληψης του 
επαγγελµατικού κινδύνου µε ελάχιστη απασχόληση 500 ώρες ανά έτος ή 3.000 ώρες 
συνολικά στην κατηγορία Α ή/και Β του π.δ. 294/1988 είτε διετή τουλάχιστον 
προϋπηρεσία σε έργα αφαίρεσης ή κατεδάφισης αµιαντούχων υλικών, που 
εκτελέστηκαν από αδειοδοτηµένες επιχειρήσεις του εξωτερικού ή από επιχειρήσεις 
που διαθέτουν άδεια συλλογής, µεταφοράς και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων 
(κ.υ.α. 13588/725/2006) (ΦΕΚ 383/Β/28-03-2006). 
 
3. Ο τεχνικός υπεύθυνος δεν µπορεί να χρησιµοποιείται σε περισσότερες από µία 
ΕΑΚ ούτε µπορεί να είναι ταυτόχρονα επιστηµονικός υπεύθυνος σε ΕΞΥΠΠ ή 
ΕΣΥΠΠ άλλης επιχείρησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 95/1999 
«Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης» (ΦΕΚ 
102/Α/26-05-1999). 
 
4. Σε κάθε έργο διαχείρισης αµιαντούχων υλικών ορίζεται τεχνικός ασφάλειας και 
γιατρός εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1568/85, του π.δ. 294/1988, του 
π.δ. 17/1996, του ν. 3144/2003 και του π.δ. 212/2006. 
 
5. Ο τεχνικός υπεύθυνος της ΕΑΚ µε άδεια τύπου Α ή Β, εξαιρουµένου του 
εργοδότη, µπορεί να προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας εφόσον διαθέτει τα 
προβλεπόµενα από τη νοµοθεσία προσόντα. 
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6. Ο εργοδότης για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των καθηκόντων του ιατρού 
εργασίας εξασφαλίζει κατάλληλα διαµορφωµένο χώρο, αποµονωµένο από την 
περιοχή που εκτελούνται οι εργασίες µε αµιαντούχα υλικά, όπου και τηρούνται τα 
απαιτούµενα στοιχεία. Ειδικά για τους ατοµικούς ιατρικούς φακέλους πρέπει να 
εξασφαλίζεται το απόρρητό τους. 
7. Οι ΕΑΚ στελεχώνονται και από άλλο προσωπικό, που χρησιµοποιείται ως αρµόδιο 
προσωπικό επίβλεψης των εργασιών διαχείρισης αµιαντούχων υλικών. Στο χώρο 
εργασίας παρευρίσκεται σε όλη τη διάρκεια της βάρδιας τουλάχιστον ένα αρµόδιο 
πρόσωπο επίβλεψης των εργασιών για κάθε δέκα εργαζόµενους. 
 
8. Ο τεχνικός υπεύθυνος της ΕΑΚ, ο τεχνικός ασφάλειας σε κάθε έργο, τα αρµόδια 
πρόσωπα επίβλεψης των εργασιών σε κάθε χώρο εργασίας και οι εργαζόµενοι που 
εκτελούν τις εργασίες σε αµιαντούχα υλικά πρέπει, πριν την ανάληψη των 
καθηκόντων τους, να έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. 
 
 

Άρθρο 5 
Αρµοδιότητες και καθήκοντα του τεχνικού υπεύθυνου των ΕΑΚ 

 
Οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα του τεχνικού υπεύθυνου του άρθρου 4 της 
παρούσας απόφασης είναι οι εξής: 
 
1. Στον τοµέα των κατά νόµο αρµοδιοτήτων του, ο τεχνικός υπεύθυνος: 

α.  Συµµετέχει στη σύνταξη και προσυπογράφει το σχέδιο εργασίας που 
προβλέπεται στο π.δ. 212/2006.  

β. Μεριµνά για την επίβλεψη της καλής λειτουργίας, της χρήσης και της 
συντήρησης του εξοπλισµού της ΕΑΚ. 

γ. Συµµετέχει στη σύνταξη και προσυπογράφει τη µελέτη εκτίµησης του 
επαγγελµατικού κινδύνου που διενεργείται από τον τεχνικό ασφάλειας και το 
γιατρό εργασίας σε κάθε έργο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του 
π.δ. 17/1996 και του άρθρου 3 του π.δ. 212/2006. 

δ. Επιβλέπει την τήρηση του µητρώου εργαζοµένων, που εκτίθενται ή ενδέχεται 
να εκτεθούν σε σκόνη αµιάντου ή σε σκόνη αµιαντούχων υλικών, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 18, παράγραφος 1 του π.δ. 212/2006. 

 
2. Ο τεχνικός υπεύθυνος λαµβάνει γνώση και συµβουλεύει τη διοίκηση της ΕΑΚ για 
θέµατα όπως: 

α.  Τον υπάρχοντα και χρησιµοποιούµενο κατά περίπτωση εξοπλισµό της ΕΑΚ. 
β.  Τις περιπτώσεις συνεργασίας της ΕΑΚ µε αναλυτικά εργαστήρια, µε 

επιχειρήσεις, που διαθέτουν άδεια συλλογής, µεταφοράς και διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων, και λοιπούς εξωτερικούς φορείς καθώς και για τις 
παρεχόµενες από αυτούς υπηρεσίες. 

γ. Τις περιπτώσεις που κατά την άσκηση του έργου των τεχνικών ασφάλειας 
ανακύπτουν ιδιαίτερα προβλήµατα που χρήζουν ειδικής αντιµετώπισης 
προκειµένου να υπάρξει συστηµατική αντιµετώπιση του προβλήµατος. 

 
3. Ο τεχνικός υπεύθυνος συνυπογράφει, τουλάχιστον σε µηνιαία βάση, όλα τα βιβλία 
και τους φακέλους της ΕΑΚ, στα οποία καταγράφονται όλα τα στοιχεία, που 
προβλέπεται να τηρεί η ΕΑΚ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της παρούσας 
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απόφασης, εκτός από τους ατοµικούς ιατρικούς φακέλους των εργαζοµένων στην 
ΕΑΚ. 
 
 

Άρθρο 6 
Ελάχιστος µη εξαντλητικός τεχνικός εξοπλισµός των ΕΑΚ 

 
1. Οι ΕΑΚ προκειµένου να αδειοδοτηθούν πρέπει να έχουν τον ελάχιστο εξοπλισµό 
που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙI του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης. 
 
2. Όταν οι ΕΑΚ δεν συµβάλλονται µε ανεξάρτητους φορείς για τη διενέργεια 
µετρήσεων του επιπέδου έκθεσης των εργαζοµένων σε ίνες αµιάντου κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, τότε πρέπει να διαθέτουν τον ελάχιστο εξοπλισµό 
που περιγράφεται στο παράρτηµα ΙΙI του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης. 
 
3. Ο εξοπλισµός των παραρτηµάτων ΙI και IΙI, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 2, 
πρέπει να ανήκει στις ΕΑΚ. 
 
 

Άρθρο 7 
Ελάχιστα διαθέσιµα Μέσα Ατοµικής Προστασίας των εργαζοµένων στις ΕΑΚ 

 
1. Για να αδειοδοτηθούν οι ΕΑΚ είναι απαραίτητο να έχουν στη διάθεσή τους τα 
Μέσα Ατοµικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που αναφέρονται στο παράρτηµα ΙV του 
άρθρου 14 της παρούσας απόφασης και αφορούν την προστασία των εργαζοµένων 
έναντι του κινδύνου έκθεσης σε ίνες αµιάντου.  
 
2. Η ελάχιστη διαθέσιµη ποσότητα των Μ.Α.Π. του παραρτήµατος ΙV πρέπει να 
υπερκαλύπτει κατά 50% τις ανάγκες των εργαζοµένων. Ως βάση για τον υπολογισµό 
της ελάχιστης διαθέσιµης ποσότητας των Μ.Α.Π. στην αρχική φάση της 
αδειοδότησης των ΕΑΚ θεωρείται ένα συνεργείο τεσσάρων (4) εργαζοµένων. 
 
3. Εκτός των Μ.Α.Π. έναντι του κινδύνου έκθεσης σε ίνες αµιάντου στους 
εργαζόµενους των ΕΑΚ είναι απαραίτητο να χορηγούνται και να χρησιµοποιούνται 
κάθε είδους Μ.Α.Π έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τη φύση της εκάστοτε 
εργασίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/A/19-12-1994). 
 
4. Ο εργοδότης οφείλει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε τα Μ.Α.Π. 
αναπνοής να ελέγχονται καθηµερινώς από το αρµόδιο πρόσωπο επίβλεψης των 
εργασιών σε κάθε βάρδια αν είναι καθαρά και σε καλή κατάσταση πριν δοθούν στους 
εργαζόµενους αλλά και µετά το τέλος της εργασίας. Επίσης, ο έλεγχος των Μ.Α.Π. 
αναπνοής θα πρέπει να γίνεται  µε ευθύνη του εργοδότη και να περιλαµβάνει τη 
µηνιαία οπτική εξέταση, από τον τεχνικό ασφάλειας, της κατάστασης των βαλβίδων 
εισπνοής – εκπνοής, της κατάστασης και της ηµεροµηνίας λήξης των φίλτρων, του 
ρυθµού ροής και της πίεσης της συσκευής παροχής του αέρα για τροφοδοτούµενες 
και αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές, καθώς και πρόσθετους ελέγχους σύµφωνα 
µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Στις περιπτώσεις σοβαρών επισκευών των Μ.Α.Π. 
αναπνοής (αλλαγή βαλβίδων, αντλιών, µπαταριών) και το αργότερο κάθε έξι µήνες 
διενεργείται πλήρης έλεγχος καλής λειτουργίας του εξοπλισµού από τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα του εξοπλισµού, ο οποίος και εκδίδει πιστοποιητικό 
καλής λειτουργίας του.  
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5. α) Η επιλογή των κατάλληλων Μ.Α.Π. αναπνοής γίνεται µετά από εκτίµηση 
κινδύνου, στην οποία αναγράφονται και οι λόγοι για τους οποίους έγινε η επιλογή 
ενός συγκεκριµένου τύπου Μ.Α.Π. αναπνοής.  
β) Τα Μ.Α.Π. αναπνοής πρέπει να φέρουν το σύµβολο “CE” ώστε να είναι σύµφωνα 
µε τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγιεινής. 
γ) Η επιλογή των Μ.Α.Π. αναπνοής πρέπει να βασίζεται: 

- στην έγγραφη γνώµη του τεχνικού ασφάλειας και του γιατρού εργασίας, 
- στο επίπεδο έκθεσης των εργαζοµένων σε ίνες αµιάντου, 
- στο είδος της εργασίας,  
- στη φυσική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του χρήστη,  
- στις τιµές των συντελεστών αναπνευστικής προστασίας των διαφόρων τύπων 

Μ.Α.Π. αναπνοής και τη συνδυαστική δράση µε άλλα Μ.Α.Π.,  
- στη χρονική διάρκεια χρήσης τους,  
- στην άνεση που προσφέρουν στους εργαζοµένους και τους περιορισµούς στις 

κινήσεις τους,  
- στην ανάγκη λεκτικής επικοινωνίας µεταξύ των εργαζοµένων,  
- στους παράγοντες που σχετίζονται µε το περιβάλλον εργασίας (πιθανότητα 

έλλειψης οξυγόνου, παρουσία επικίνδυνων χηµικών παραγόντων, µικροκλίµα 
χώρου εργασίας),  

- στην πιθανότητα διασποράς ινών αµιάντου εκτός της αποκλεισµένης περιοχής 
και στην ανάγκη πρόβλεψης µιας υψηλής, µη αναµενόµενης, µικρής διάρκειας 
έκθεσης σε ίνες αµιάντου. 

δ) Κατάλληλα Μ.Α.Π. αναπνοής είναι εκείνα που παρέχουν επαρκή προστασία στο 
συγκεκριµένο περιβάλλον εργασίας και ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά του 
προσώπου του συγκεκριµένου χρήστη. Η επαρκής προστασία καθορίζεται από τον 
συντελεστή αναπνευστικής προστασίας που είναι ο λόγος της συγκέντρωσης ινών 
αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας προς την οριακή τιµή επαγγελµατικής 
έκθεσης. Τα Μ.Α.Π. αναπνοής διαθέτουν τον κατάλληλο συντελεστή αναπνευστικής 
προστασίας όταν το επίπεδο έκθεσης των εργαζοµένων που τα χρησιµοποιούν δεν 
ενδέχεται να υπερβεί την οριακή τιµή επαγγελµατικής έκθεσης σε ίνες αµιάντου που 
ορίζεται στο π.δ. 212/2006, άρθρο 8. Στην περίπτωση, που από την εκτίµηση 
κινδύνου προκύπτει η ανάγκη χρήσης Μ.Α.Π. µε υψηλότερο συντελεστή 
αναπνευστικής προστασίας από αυτόν που έχουν τα Μ.Α.Π. που αναφέρονται στο 
παράρτηµα ΙV, ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στους εργαζόµενους και να 
χρησιµοποιούνται, αναλόγως της φύσης της εργασίας και των χαρακτηριστικών του 
χώρου εργασίας, είτε αναπνευστικές συσκευές παροχής πεπιεσµένου αέρα θετικής 
πίεσης µε τροφοδοσία από δίκτυο είτε φορητές αυτόνοµες αναπνευστικές συσκευές 
πεπιεσµένου αέρα θετικής πίεσης. 
 
6. Ο εργοδότης ενηµερώνει τους εργαζόµενους, πριν από τη χρήση των Μ.Α.Π. 
αναπνοής, για τον κίνδυνο εισπνοής ινών αµιάντου καθώς και για την ανάγκη 
χρησιµοποίησης των Μ.Α.Π. αναπνοής. Επίσης, ο εργοδότης οφείλει να λαµβάνει 
όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε οι εργαζόµενοι να γνωρίζουν τη σωστή χρήση των 
Μ.Α.Π. αναπνοής καθώς και ότι δεν πρέπει ποτέ να τοποθετούν τα Μ.Α.Π. αναπνοής, 
που δεν χρησιµοποιούνται, σε ρυπασµένη από ίνες αµιάντου περιοχή. Με ευθύνη του 
εργοδότη τα Μ.Α.Π. αναπνοής, που έχουν χρησιµοποιηθεί, πρέπει να συντηρούνται 
και να αποθηκεύονται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 
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Άρθρο 8 
Εκπαίδευση του προσωπικού των ΕΑΚ 

 
1. Οι ΕΑΚ που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας οποιουδήποτε τύπου (Α ή Β) πρέπει να 
µπορούν να αποδείξουν ότι το προσωπικό τους, που συµµετέχει σε έργα αµιάντου, 
είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο. 
 
2. Τα προγράµµατα εκπαίδευσης του προσωπικού των ΕΑΚ κατηγοριοποιούνται 
ανάλογα µε: 

- το ρόλο που τους ανατίθεται στα έργα αµιάντου (εργαζόµενοι, αρµόδια 
πρόσωπα επίβλεψης εργασιών, τεχνικοί ασφάλειας και τεχνικοί υπεύθυνοι), 

- την εµπειρία σε εργασίες αφαίρεσης ή κατεδάφισης αµιαντούχων υλικών 
(αρχική εκπαίδευση, περιοδική επανεκπαίδευση). 
 
3. Το πρόγραµµα αρχικής εκπαίδευσης είναι υποχρεωτικό για όλους όσους 
συµµετέχουν σε εργασίες µε αµιαντούχα υλικά. 
 
4. Το προσωπικό των ΕΑΚ που δεν συµµετείχε σε εργασίες µε αµιαντούχα υλικά για 
χρονικό διάστηµα δώδεκα µηνών ή περισσότερο υποχρεούται να επαναλάβει το 
πρόγραµµα αρχικής εκπαίδευσης. 
 
5. Ο εργοδότης οφείλει να εκτιµά τις εκπαιδευτικές ανάγκες του προσωπικού και να 
παρέχει προγράµµατα περιοδικής επανεκπαίδευσης τουλάχιστον ανά τριετία.  
 
6. Οι φορείς εκτέλεσης των προγραµµάτων εκπαίδευσης, οι χώροι εκτέλεσής τους, τα 
προσόντα των εκπαιδευτών, οι θεµατικές ενότητες και η χρονική διάρκεια των 
προγραµµάτων, η διαδικασία έγκρισης των προγραµµάτων και ο έλεγχος εκτέλεσής 
τους θα ρυθµιστούν µε σχετική Κανονιστική Πράξη, που θα εκδοθεί από τον 
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.  
 
 

Άρθρο 9 
∆ιενέργεια µετρήσεων – ∆ιαχείριση αποβλήτων αµιάντου 

 
1. Η µέτρηση του επιπέδου έκθεσης των εργαζοµένων σε ίνες αµιάντου κατά τη 
διάρκεια των εργασιών σε αµιαντούχα υλικά διενεργείται είτε από τις ίδιες τις ΕΑΚ 
εφόσον διαθέτουν τον εξοπλισµό που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙI του άρθρου 14 
της παρούσας απόφασης είτε από άλλους φορείς ή άλλα εργαστήρια µε τα οποία 
συµβάλλονται οι ΕΑΚ. Για την αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική αποτύπωση των 
συνθηκών έκθεσης των εργαζοµένων σε ίνες αµιάντου η µέτρηση του επιπέδου 
έκθεσης πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 689/1995, σχετικά µε 
τη δειγµατοληψία του αέρα του εργασιακού περιβάλλοντος, την αποτίµηση των 
αποτελεσµάτων των µετρήσεων και τη συχνότητα της περιοδικής επανάληψης των 
µετρήσεων της συγκέντρωσης των χηµικών παραγόντων στον αέρα του χώρου 
εργασίας. 
 
2. Οι ΕΑΚ ή οι ανεξάρτητοι φορείς µε τους οποίους συµβάλλονται οι ΕΑΚ για τη 
µέτρηση του επιπέδου έκθεσης των εργαζοµένων σε ίνες αµιάντου απαιτείται να 
έχουν διαπιστευτεί από το ΕΣΥ∆ βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 για 
την ικανότητά τους να διενεργούν δειγµατοληψίες και µετρήσεις της συγκέντρωσης 
των ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας σύµφωνα µε τη µέθοδο που 
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συνιστά η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (Π.Ο.Υ.), "Determination of airborne fibre 
number concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical 
microscopy (membrane filter method)", ή σύµφωνα µε οποιαδήποτε άλλη µέθοδο 
ισοδύναµου αποτελέσµατος. Η παραπάνω διαπίστευση από το ΕΣΥ∆ πρέπει να έχει 
χορηγηθεί και στο ανεξάρτητο εργαστήριο που θα διενεργήσει τη µέτρηση της 
συγκέντρωσης ινών αµιάντου στο χώρο εργασίας µετά το πέρας των εργασιών και 
πριν την άρση των τεχνικών µέτρων πρόληψης σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στο 
άρθρο 12 του π.δ. 212/2006.  
 
3. Τα αµιαντούχα απόβλητα τοποθετούνται σε ειδικούς κατάλληλους για τη 
µεταφορά αµιαντούχων υλικών σάκους απορριµµάτων τύπου 5H4 που φέρουν την 
ακόλουθη σήµανση και οι οποίοι στη συνέχεια τοποθετούνται σε διαφανείς σάκους 
απορριµµάτων επίσης κατάλληλους για τη µεταφορά αµιαντούχων υλικών. Οι σάκοι 
απορριµµάτων πρέπει να σφραγίζονται µε ισχυρή κολλητική ταινία. Οι σάκοι 
απορριµµάτων πρέπει να φέρουν επισήµανση ευανάγνωστη και ανεξίτηλη που να 
περιέχει τις παρακάτω ενδείξεις: 

α) την ετικέτα που αναφέρεται στην υ.α. 2592/84 (ΦΕΚ 230/Β/29-04-1985), 
άρθρο 3, παράρτηµα ΙΙ. Η ετικέτα 
πρέπει να έχει ύψος (Υ) τουλάχιστον 
5 cm και πλάτος 2,5 cm. Αν τα 
απόβλητα περιέχουν κροκιδόλιθο, η 
έκφραση «περιέχει αµίαντο» του 
ενδεικτικού κειµένου πρέπει να 
αντικαθίσταται ως εξής: «περιέχει 
κροκιδόλιθο/κυανό αµίαντο». Η 
επισήµανση πρέπει να έχει χρώµα 
σαφώς διαφορετικό από το χρώµα 
του σάκου.   
 
 
 

 
β) τις παρακάτω κωδικοποιηµένες πληροφορίες:  

 
 

όπου:  
5Η4  είναι ο κωδικός του πλαστικού 
Υ   υποδηλώνει την καταλληλότητα του σάκου για µεταφορά 

αµιαντούχων υλικών 
β είναι το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος του περιεχοµένου του σάκου                 

 S υποδηλώνει ότι ο σάκος είναι κατάλληλος για µεταφορά στερεών 
 ** είναι τα τελευταία δύο ψηφία του έτους κατασκευής 
 Χ η χώρα προέλευσης 
 αβγδ είναι ο αριθµός πιστοποίησης 
 
4. Όταν το µέγεθος των αµιαντούχων αποβλήτων δεν επιτρέπει την τοποθέτησή τους 
σε σάκους απορριµµάτων τότε πρέπει να τυλίγονται δύο φορές µε φύλλα 
πολυαιθυλενίου βαρέως τύπου πάχους 1.000 gauge (0,25 mm), να σφραγίζονται µε 
ισχυρή κολλητική ταινία και να επισηµαίνονται µε την ετικέτα της παραγράφου 3(α).  
 

u 
n 

5H4/Yβ/S/**/Χ/αβγδ 
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5. Η διαχείριση των αµιαντούχων αποβλήτων, που προκύπτουν από τις εργασίες 
διαχείρισης αµιαντούχων υλικών, διενεργείται είτε από τις ΕΑΚ εφόσον έχουν 
καταχωρηθεί στο µητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που τηρεί η 
αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. (κ.υ.α. 13588/725/2006) είτε 
από ανεξάρτητους φορείς, µε τους οποίους συµβάλλονται οι ΕΑΚ, και οι οποίοι είναι 
καταχωρηµένοι στο παραπάνω µητρώο. 
 
6. Σε κάθε έργο διαχείρισης αµιαντούχων υλικών απαιτείται, πριν την έναρξη των 
εργασιών,  να έχει χορηγηθεί από την αρµόδια αρχή άδεια διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων (κ.υ.α. 13588/725/2006).  
 
 

Άρθρο 10 
Τήρηση στοιχείων 

 
1. Σε κάθε ΕΑΚ ο εργοδότης οφείλει να τηρεί το µητρώο, που δίνεται στο παράρτηµα 
V του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης, για τους εργαζόµενους που εκτίθενται ή 
ενδέχεται να εκτεθούν, κατά την διάρκεια της εργασίας τους,  στη σκόνη αµιάντου ή 
υλικών που περιέχουν αµίαντο, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του π.δ. 212/2006.  
 
2. Το βιβλίο καταχώρησης των αποτελεσµάτων των µετρήσεων που ορίζεται στο 
ν.1568/1985, άρθρο 26, παρ. 3ε σε συνδυασµό µε το π.δ. 212/2006, άρθρο 18, 
παράγραφος 2, πρέπει να τηρείται µε τρόπο που να επιτρέπει τη σύγκριση µεταξύ των 
αποτελεσµάτων των µετρήσεων της συγκέντρωσης ινών αµιάντου στον αέρα του 
χώρου εργασίας, οι οποίες έχουν διεξαχθεί σε διαφορετικές χρονικές περιόδους από 
ενδεχοµένως διαφορετικά πρόσωπα ή φορείς. Η καταχώρηση των αποτελεσµάτων 
των µετρήσεων πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τον πίνακα που δίνεται στο παράρτηµα 
V του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης. 
 
3. Ο ατοµικός ιατρικός φάκελος των εργαζοµένων που εκτίθενται στον αµίαντο κατά 
την εργασία τους, πρέπει να περιλαµβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται 
στο παράρτηµα V του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης.  
 
4. Σε κάθε ΕΑΚ ο εργοδότης οφείλει να τηρεί ενηµερωµένο το βιβλίο προληπτικού 
ελέγχου και συντήρησης για κάθε εξοπλισµό εργασίας που προβλέπεται από την 
κείµενη νοµοθεσία να διαθέτει τέτοιο βιβλίο. Σε κάθε περίπτωση στο βιβλίο 
συντήρησης της µονάδας αρνητικής πίεσης (NPU) και της σκούπας κενού, που 
διαθέτουν φίλτρα HEPA, και αναφέρονται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας 
απόφασης, πρέπει να τηρείται αρχείο των εξαµηνιαίων ελέγχων καλής λειτουργίας µε 
τη µέθοδο του φθαλικού διεστέρα της 2-αιθυλο-εξανόλης (DOP test).  
 
5. Με ευθύνη του εργοδότη τηρείται αρχείο των µηνιαίων και εξαµηνιαίων ελέγχων 
των Μ.Α.Π. αναπνοής σύµφωνα µε το άρθρο 7, παράγραφος 4 της παρούσας 
απόφασης. 
 
 

Άρθρο 11  
∆ιαδικασία αδειοδότησης 

 
1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο σύµφωνα µε το άρθρο 14 του π.δ. 212/2006 
προκειµένου να ιδρύσει ΕΑΚ υποβάλλει αίτηση συνοδευόµενη από σχετική µελέτη 
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και παράβολο 300 € στη Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για έγκριση. Η µελέτη πρέπει 
µεταξύ άλλων να περιλαµβάνει πληροφορίες σχετικές µε τα δικαιολογητικά του 
παραρτήµατος VI του άρθρου 14 της παρούσας απόφασης. 
 
2. Η αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας συνεπικουρούµενη από τη γνωµοδοτική επιτροπή του άρθρου 12 της 
παρούσας απόφασης, εντός 20 εργάσιµων ηµερών, ελέγχει το νοµότυπο και την 
πληρότητα της µελέτης για την επάρκεια του ελάχιστου εξοπλισµού, της στελέχωσης 
και των χώρων και για τις άλλες απαιτούµενες προϋποθέσεις της υπό ίδρυση ΕΑΚ, 
καθώς επίσης και τα εχέγγυα παροχής αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών, έτσι 
όπως όλα τα παραπάνω προκύπτουν από τις σχετικές καταγραφές στην 
υποβαλλόµενη µελέτη, και στη συνέχεια προβαίνει στην έγκριση της µελέτης ή ζητεί 
από τον ενδιαφερόµενο πρόσθετα συµπληρωµατικά στοιχεία και διευκρινήσεις. 
 
3. Η έγκριση της µελέτης σε καµία περίπτωση δεν δίνει το δικαίωµα στην υπό 
αδειοδότηση ΕΑΚ να εκτελεί έργα διαχείρισης αµιαντούχων υλικών. 
 
4. Το ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που του έχει εγκριθεί η παραπάνω 
µελέτη και εφόσον έχει υλοποιήσει τη µελέτη αυτή, υποβάλλει αίτηση 
υπογεγραµµένη από το νόµιµο εκπρόσωπο, συνοδευόµενη από τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά, που περιγράφονται στο παράρτηµα VI του άρθρου 14 της παρούσας 
απόφασης και παράβολο 800 € στην αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για έκδοση συγκεκριµένου τύπου άδειας 
λειτουργίας ΕΑΚ (Α ή Β). 

 
5. Η παραπάνω Γενική ∆ιεύθυνση µετά τον έλεγχο για το νοµότυπο και την 
πληρότητα της αίτησης διαβιβάζει το σχετικό φάκελο στη γνωµοδοτική επιτροπή του 
άρθρου 12 της παρούσας απόφασης εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών. 
 
6. Η γνωµοδοτική επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο των συνηµµένων δικαιολογητικών 
σε σύγκριση µε τις σχετικές καταγραφές της εγκεκριµένης µελέτης, 
συµπεριλαµβανοµένου του ελέγχου µε επιτόπια επίσκεψη και γνωµοδοτεί σχετικά 
εντός τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών.  
 
7. Η γνωµοδοτική επιτροπή µεταξύ άλλων ελέγχει: 

α)  τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του τεχνικού υπεύθυνου σύµφωνα µε όσα 
προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, 

β)  τον διαθέσιµο τεχνικό εξοπλισµό σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 6 
της παρούσας απόφασης,   

γ)  τη δυνατότητα συµµόρφωσης του εργοδότη µε τις προβλεπόµενες 
υποχρεώσεις για εκπαίδευση όλων όσων συµµετέχουν σε εργασίες αµιάντου 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 8 της παρούσας απόφασης και στο 
άρθρο 13 του π.δ. 212/2006, 

δ) τη διαπίστευση της ΕΑΚ για να διενεργεί µετρήσεις του επιπέδου έκθεσης 
των εργαζοµένων σε ίνες αµιάντου κατά τη διάρκεια των εργασιών ή τη 
συνεργασία µε ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα καθώς επίσης και τη 
συνεργασία της ΕΑΚ µε ανεξάρτητο διαπιστευµένο φορέα για τη µέτρηση της 
συγκέντρωσης ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας µετά το πέρας 
των εργασιών και πριν την άρση των τεχνικών µέτρων πρόληψης, σύµφωνα 
µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης, 
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ε) την καταχώρηση της ΕΑΚ  στο µητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων 
αποβλήτων που τηρεί η αρµόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε. 
ή τη συνεργασία µε εταιρία που είναι καταχωρηµένη στο παραπάνω µητρώο, 
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας απόφασης, 

στ) το σύστηµα τήρησης στοιχείων, σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στο άρθρο 10 
της παρούσας απόφασης, για:  
i) την εκπαίδευση (αρχική εκπαίδευση και περιοδική επιµόρφωση) όλων 

όσων συµµετέχουν σε εργασίες αµιάντου, 
ii) τις µετρήσεις ελέγχου του περιβάλλοντος και την ιατρική επίβλεψη των 

εργαζοµένων, 
iii) τη µηνιαία και εξαµηνιαία συντήρηση των ΜΑΠ, 
iv) την προγραµµατισµένη συντήρηση του τεχνικού εξοπλισµού σύµφωνα µε 

τις προδιαγραφές του κατασκευαστή. 
 ζ) το ιστορικό σε θέµατα ασφάλειας και υγείας της εργασίας, βάσει των αρχείων 

της Επιθεώρησης Εργασίας, 
i) της ΕΑΚ, 
ii) των υπεργολάβων στους οποίους ανατέθηκε από την ΕΑΚ η εκτέλεση 

έργου ή τµήµατος έργου διαχείρισης αµιάντου και 
iii) των ΕΑΚ στις οποίες εργάστηκε ο τεχνικός υπεύθυνος το τελευταίο έτος, 

 
8. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης, η επιτροπή γνωµοδοτεί στη 
Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Στη γνωµοδότηση αναφέρονται και οι 
απόψεις των µειοψηφούντων µελών της επιτροπής. 
 
9. Η παραπάνω Γενική ∆ιεύθυνση λαµβάνει υπόψη τη γνωµοδότηση της επιτροπής 
και εκδίδει την άδεια ή αιτιολογηµένα απορρίπτει την αίτηση.  
 
10. Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή µέσα σε 
είκοσι ηµέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
 
11. Όταν η αίτηση υποβάλλεται για πρώτη φορά εκδίδεται άδεια για δύο έτη. Στην 
περίπτωση αίτησης για ανανέωση της άδειας η Γενική ∆ιεύθυνση, λαµβάνοντας 
υπόψη µεταξύ άλλων:  

i. τη γνωµοδότηση της επιτροπής του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης,  
ii. τα αποτελέσµατα των ελέγχων που διενεργούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 13 της παρούσας απόφασης,  
iii. τη µη εκτέλεση έργου αµιάντου το τελευταίο έτος ή την εκτέλεση µικρής 

έκτασης έργου αµιάντου που δεν αποδεικνύει την πρόσφατη εµπειρία της 
ΕΑΚ σε έργα διαχείρισης αµιαντούχων υλικών. 

αναστέλλει ή ανανεώνει την ισχύ της άδειας για τρία έτη.  
 
12. Η αίτηση για ανανέωση άδειας, συνοδευόµενη από τυχόν αλλαγές στα 
δικαιολογητικά που προβλέπονται στο παράρτηµα VI, υποβάλλεται στη Γενική 
∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας έως και τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη της 
προηγούµενης. Αν η αίτηση για ανανέωση της άδειας υποβληθεί εκπρόθεσµα, τότε 
αυτή εξετάζεται µόνο για την περίπτωση της διετούς ανανέωσής της. 
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13. Τα παράβολα των παραγράφων 1 και 4 κατατίθενται στον ειδικό λογαριασµό του 
Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) και διατίθενται για την προώθηση 
ενεργειών για θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και την κάλυψη των 
δαπανών λειτουργίας της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου 12. 
 
14. Στην άδεια λειτουργίας που χορηγείται σε κάθε ΕΑΚ αναγράφονται: 

I. Η επωνυµία και τα στοιχεία της ΕΑΚ (ΑΦΜ, ∆.Ο.Υ., στοιχεία νόµιµου 
εκπροσώπου). 

II. Ο τύπος και ο αριθµός της άδειας. 
III. Η ηµεροµηνία λήξης της άδειας. 
IV. Το ονοµατεπώνυµο του τεχνικού υπεύθυνου. 
V. Η επωνυµία, ο αριθµός του πιστοποιητικού διαπίστευσης και ο φορέας 

διαπίστευσης των φορέων, οι οποίοι θα διενεργήσουν τις µετρήσεις της 
συγκέντρωσης ινών αµιάντου στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια των 
εργασιών ή/και µετά το πέρας των εργασιών πριν την άρση των τεχνικών 
µέτρων πρόληψης. Επίσης πρέπει να αναγράφονται οι συγκεκριµένες 
υπηρεσίες που θα παρέχονται από κάθε τέτοιο φορέα.  

VI. Η επωνυµία των φορέων που θα διαχειριστούν τα αµιαντούχα απόβλητα. 
 

15. Η Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας τηρεί µητρώο των 
ΕΑΚ που αδειοδοτεί. 
 
 

Άρθρο 12 
Συγκρότηση γνωµοδοτικής επιτροπής  
∆ιαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων 

 
1. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα του Υπουργείου Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας συγκροτείται οκταµελής επιτροπή από τους φορείς: 

α)  Τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της 
Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 

β)  Τον Προϊστάµενο του Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 

γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
δ)  Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, 
ε)  Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, 
στ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος,  
ζ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, 
η) Έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. 

Οι αποφάσεις της επιτροπής, εφόσον υπάρχει απαρτία, λαµβάνονται κατά πλειοψηφία 
των παρόντων µελών. 
 
2. Οι παραπάνω εκπρόσωποι υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους φορείς µαζί µε 
τους αναπληρωτές τους. 
 
3. Χρέη προέδρου στην επιτροπή ασκεί ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας. 
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4. Η επιτροπή του παρόντος άρθρου λειτουργεί µε τις διαδικασίες, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις των σχετικών περί συλλογικών οργάνων διατάξεων του οργανισµού 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
 
5. Η επιτροπή είναι αµειβόµενη εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις 
και κάθε δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου βαρύνει 
τον ειδικό λογαριασµό του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) σύµφωνα µε τις 
διατάξεις που ισχύουν για αυτό. 
 
6. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της ικανότητας της ΕΑΚ να εκτελέσει µε 
επάρκεια έργα διαχείρισης αµιαντούχων υλικών και η σχετική γνωµοδότηση προς τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Ο έλεγχος διεξάγεται σε κάθε αίτηση της 
ΕΑΚ για αδειοδότηση ή ανανέωση της άδειας.  
  
7. Τρία µέλη της γνωµοδοτικής επιτροπής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 
ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και οι 
εκπρόσωποι των εργαζοµένων και των εργοδοτών επισκέπτονται τους χώρους της 
υπό αδειοδότηση ΕΑΚ και ελέγχουν την πληρότητα και ορθότητα εφαρµογής των 
διατάξεων της παρούσας απόφασης. 
 
8. Στις διαδικασίες της παραγράφου 7 συµµετέχουν και εκπρόσωποι των αρµόδιων 
Επιθεωρήσεων Εργασίας. 

 
 

Άρθρο 13 
Έλεγχος καλής λειτουργίας των ΕΑΚ 

 
1. Τα Κέντρα Πρόληψης Επαγγελµατικού Κίνδυνου του Σώµατος Επιθεώρησης 

Εργασίας:  
α) Ελέγχουν την τήρηση των όρων λειτουργίας των ΕΑΚ και την εφαρµογή των 

µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων στους χώρους που 
εκτελούνται έργα διαχείρισης αµιαντούχων υλικών. 

β)  Γνωστοποιούν στη Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας τους ελέγχους 
που διενεργούν στις ΕΑΚ επισυνάπτοντας αντίγραφα των δελτίων ελέγχων, 
που κοινοποιήθηκαν στις ΕΑΚ, καθώς επίσης και αντίγραφα των εκθέσεων 
αυτοψίας, οι οποίες συντάχθηκαν στις περιπτώσεις σοβαρών εργατικών 
ατυχηµάτων σε έργα αµιάντου, που οφείλονταν σε έλλειψη µέτρων 
ασφάλειας. 

γ)  Υποβάλλουν στην αρµόδια Γενική ∆ιεύθυνση του Υπουργείου Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας το πρώτο δίµηνο κάθε νέου έτους ετήσια έκθεση 
για καθεµία ΕΑΚ που ασκεί δραστηριότητα στην περιοχή της αρµοδιότητάς 
τους. 

 
2. Αν από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστώνονται παραβάσεις της εργατικής 

νοµοθεσίας τα αρµόδια όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας ενηµερώνουν τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και όπου το θεωρούν αναγκαίο 
προτείνουν την ανάκληση της άδειας της ΕΑΚ. 
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3. Έλεγχο των ΕΑΚ για θέµατα τήρησης των όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας 
τους διενεργεί επίσης η Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας 
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. Για το σκοπό αυτό 
οι αρµόδιοι υπάλληλοι της Γενικής ∆ιεύθυνσης έχουν δικαίωµα πρόσβασης τόσο 
στις εγκαταστάσεις των ΕΑΚ και στους χώρους που εκτελούνται εργασίες 
διαχείρισης αµιαντούχων υλικών όσο και στους συµβεβληµένους φορείς που 
αναφέρονται στην άδεια λειτουργίας. 

 
4. Αν από τους ελέγχους του παρόντος άρθρου διαπιστωθούν επανειληµµένες 

παραβάσεις στη λειτουργία των ΕΑΚ και στην εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας 
και υγείας των εργαζοµένων στους χώρους, που εκτελούνται εργασίες σε 
αµιαντούχα υλικά, η Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, µετά από αιτιολογηµένη 
εισήγηση της γνωµοδοτικής επιτροπής του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης 
και ύστερα από προηγούµενη πρόσκληση του εργοδότη της ΕΑΚ για παροχή 
γραπτών εξηγήσεων, µπορεί να επιβάλλει την προσωρινή ή οριστική αναστολή 
της ισχύος της άδειας λειτουργίας των ΕΑΚ. Η άδεια λειτουργίας των ΕΑΚ 
µπορεί επίσης να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί αν υπάρξουν αλλαγές στη νοµική 
υπόσταση των ΕΑΚ ή αν αντικατασταθεί ο τεχνικός υπεύθυνος. Πριν από την 
επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων µπορεί να χορηγηθεί εύλογη 
προθεσµία µέχρι τριάντα (30) ηµερών για σχετική συµµόρφωση. 

 
5. Κατά της απόφασης ανάκλησης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή µέσα σε είκοσι 

µέρες από την κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον του Υπουργού Απασχόλησης 
και Κοινωνικής Προστασίας. 

 
 

Άρθρο 14 
Παραρτήµατα 

 
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης τα παρακάτω 
παραρτήµατα: 
 
α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αναφέρεται στο άρθρο 2, παράγραφος 5 το οποίο 
περιλαµβάνει τη διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου ενός υλικού, που περιέχει 
αµίαντο και τσιµέντο, µε σκοπό το χαρακτηρισµό του ως αµιαντοτσιµέντο. 
β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 1 (Ελάχιστος µη 
εξαντλητικός τεχνικός εξοπλισµός των ΕΑΚ) το οποίο περιλαµβάνει τον ελάχιστο 
τεχνικό εξοπλισµό για τις εργασίες διαχείρισης αµιαντούχων υλικών. 
γ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2 (Ελάχιστος µη 
εξαντλητικός εξοπλισµός των ΕΑΚ) το οποίο περιλαµβάνει τον ελάχιστο 
απαιτούµενο εξοπλισµό για µέτρηση και δειγµατοληψία ινών αµιάντου στον αέρα του 
χώρου εργασίας.  
δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV που αναφέρεται στο άρθρο 7 (Ελάχιστα διαθέσιµα Μέσα 
Ατοµικής Προστασίας των εργαζοµένων στις ΕΑΚ). 
ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V που αναφέρεται στο άρθρο 10 (Τήρηση στοιχείων). 
στ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ που αναφέρεται στο άρθρο 11 (∆ιαδικασία αδειοδότησης)  το 
οποίο περιλαµβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας 
λειτουργίας των ΕΑΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
Μέθοδος ανάλυσης υλικών που περιέχουν αµίαντο και τσιµέντο µε σκοπό το 

χαρακτηρισµό τους ως αµιαντοτσιµέντο 
 
Για τον εργαστηριακό χαρακτηρισµό ενός υλικού ως αµιαντοτσιµέντο πρέπει να 
ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία ελέγχου: 
 
1. Το προς έλεγχο δείγµα του υλικού πρέπει να έχει εµβαδόν επιφάνειας 

τουλάχιστον 9cm2 (3cm x 3cm). 
2. Το δείγµα πρέπει να είναι καθαρό χωρίς βαφές, ρητίνες ή άλλα υλικά εµποτισµού. 
3. Αρχικώς το δείγµα ξηραίνεται για τουλάχιστον 12 ώρες στους 50-110οC και σε 

κάθε περίπτωση µέχρι η µεταβολή του βάρους σε δύο συνεχόµενες ζυγίσεις, µε 
τουλάχιστον µία ώρα διαφορά, να είναι µικρότερη από το 1% του µέσου όρου των 
δύο αυτών ζυγίσεων. 

4. Πριν από κάθε ζύγιση πρέπει το δείγµα να αποκτά τη θερµοκρασία του 
περιβάλλοντος και στη συνέχεια να τοποθετείται σε προζυγισµένο πλαστικό σάκο 
µε δυνατότητα αεροστεγούς κλεισίµατος. Το βάρος του δείγµατος προκύπτει µετά 
την αφαίρεση του βάρους του πλαστικού σάκου. 

5. Η ακρίβεια της ζύγισης πρέπει να είναι τουλάχιστον ±0,001 g.  
6. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ξήρανσης, το δείγµα εµβαπτίζεται 

πλήρως σε δοχείο µε νερό στη θερµοκρασία περιβάλλοντος για τουλάχιστον 15 
λεπτά της ώρας και µέχρι να µην εµφανίζονται νέες φυσαλίδες αέρα στην 
επιφάνεια του δείγµατος. 

7. Αν κατά τη διάρκεια εµποτισµού του δείγµατος µε νερό, παρατηρείται 
αποσάθρωση του δείγµατος, τότε το υλικό δεν χαρακτηρίζεται ως 
αµιαντοτσιµέντο. 

8. Αν το δείγµα κατά τη διάρκεια εµποτισµού µε νερό παραµένει άθικτο, τότε µετά 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας εµποτισµού µε νερό, το δείγµα αποσύρεται από 
το δοχείο µε νερό και τοποθετείται σε απορροφητικό χαρτί για τουλάχιστον ένα 
λεπτό για κάθε πλευρά του ώστε να αποµακρυνθεί η περίσσεια νερού από την 
επιφάνειά του. 

9. Στη συνέχεια το εµποτισµένο µε νερό δείγµα ζυγίζεται αφού προηγουµένως 
τοποθετηθεί εκ νέου σε προζυγισµένο πλαστικό σάκο µε δυνατότητα αεροστεγούς 
κλεισίµατος. Το βάρος του δείγµατος και σε αυτή την περίπτωση προκύπτει µετά 
την αφαίρεση του βάρους του πλαστικού σάκου. 

10. Το επί της εκατό ποσοστό του νερού που απορροφήθηκε από το δείγµα προκύπτει 
από τον τύπο: 

 
 
 
 
 
11. Αν το επί της εκατό ποσοστό του νερού που απορροφήθηκε από το δείγµα είναι 

λιγότερο από 30 (<30%) τότε το υλικό χαρακτηρίζεται ως αµιαντοτσιµέντο. 
 

 
 
 

100x
δείγµατοςξηρούΒάρος

δείγµατοςξηρούΒάροςδείγµατοςυγρούΒάρος −
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
Ελάχιστος τεχνικός εξοπλισµός των ΕΑΚ 

 

Τύπος 
άδειας Εξοπλισµός 

Α 

1. Μονάδα αρνητικής πίεσης (Negative Pressure Unit, NPU) που να διαθέτει: 
- φίλτρο HEPA (µε απόδοση τουλάχιστον 99,995%), 
- διάταξη µε την οποία να βεβαιώνεται ότι η παροχή του αέρα δεν είναι 

µικρότερη της κανονικής, 
- αεροστεγές κάλυµµα για τη µεταφορά της όταν δεν χρησιµοποιείται µε 

τυπωµένη την επισήµανση που ορίζεται στην Υ.Α. 2592/84, άρθρο 3, 
παράρτηµα ΙΙ, 

- δυνατότητα ρύθµισης της παροχής αέρα από 400 m3/h έως 4.000 m3/h. 
Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα ρύθµισης της παροχής αέρα τότε πρέπει 
να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις µονάδες NPU µε παροχή: 1) έως 500 
m3/h, 2) από 500 έως 2.500 m3/h, 3) από 2.500 έως 4.000 m3/h. Σε κάθε 
περίπτωση η µονάδα NPU πρέπει να είναι σε θέση: 1) να ανανεώνει τον 
αέρα της εγκλεισµένης περιοχής, όπου γίνονται οι εργασίες αφαίρεσης 
αµιάντου, τουλάχιστον οχτώ (8) φορές την ώρα και 2) να επιτυγχάνει 
διαφορά πίεσης µεταξύ του εξωτερικού χώρου και της εγκλεισµένης 
περιοχής τουλάχιστον 5 Pascals. 

2. Μία συναρµολογούµενη µονάδα απορρύπανσης τριών περιοχών, βρώµικη-
καταιονισµού-καθαρή, (3 stage decontamination unit) που να διαθέτει:  
- µονάδα αρνητικής πίεσης που να ανανεώνει τουλάχιστον 30 φορές την 

ώρα τον αέρα στη βρώµικη περιοχή, που επικοινωνεί µε το χώρο 
εργασίας,  

- σύστηµα διαχείρισης και διύλισης ζεστού νερού στην περιοχή 
καταιονισµού, όπου διεξάγεται ο ατοµικός καθαρισµός των 
εργαζοµένων και 

- οι εσωτερικές διαστάσεις κάθε τµήµατος της µονάδας να είναι 
τουλάχιστον 1m x 1m x 2m (ύψος). 

Η µονάδα απορρύπανσης πρέπει να είναι σε θέση να συναρµολογηθεί στο 
χώρο εργασίας πριν την έναρξη των εργασιών και να ικανοποιεί τις ανάγκες 
τουλάχιστον δύο συνεργείων των πέντε εργαζοµένων. Η ροή του αέρα στη 
µονάδα απορρύπανσης πρέπει να είναι από την καθαρή περιοχή προς τη 
βρώµικη. 

3. Μία µονάδα έγχυσης µε σύστηµα πολλαπλών βελόνων (Wetstrip Injection 
System), οι οποίες να µπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση 10-15 cm, να 
έχουν τη δυνατότητα αυτόνοµης ρύθµισης της παροχής και να συνδέονται 
µε εύκαµπτο σωλήνα µεταξύ τους και µε την αντλία έγχυσης χαµηλής 
πίεσης (<3,4 bar ή 50 psi). 

4. Ένα σύστηµα διαβροχής (πιεστικό υγρό) χαµηλής πίεσης (<3,4 bar ή 50 
psi). 

5. ∆ύο σκούπες κενού µε φίλτρο τύπου HEPA (µε απόδοση τουλάχιστον 
99,995%) και µία σκούπα κενού για καθάρισµα σε υγρές επιφάνειες. 

6. Μία µονάδα δηµιουργίας καπνού. 
7. Φύλλα πολυαιθυλενίου βαρέως τύπου πάχους 1000 gauge (0,25 mm) και 

σάκους απορριµµάτων τύπου 5H4 µε τυπωµένη την κατάλληλη σήµανση 
και διαφανείς σάκους απορριµµάτων τύπου 5H4 . 
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Β 

1. Ένα σύστηµα διαβροχής (πιεστικό υγρό χαµηλής πίεσης <3,4 bar ή 50 psi). 
2. ∆ύο σκούπες κενού µε φίλτρο τύπου HEPA (µε απόδοση τουλάχιστον 

99,995%) και µία σκούπα κενού για καθάρισµα σε υγρές επιφάνειες. 
3. Φύλλα πολυαιθυλενίου βαρέως τύπου πάχους 1000 gauge (0,25 mm) και 

σάκους απορριµµάτων κόκκινους µε τυπωµένη την κατάλληλη σήµανση και 
διαφανείς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ 
Ελάχιστος εξοπλισµός των ΕΑΚ για τη διενέργεια µετρήσεων της συγκέντρωσης 

ινών αµιάντου στον αέρα των χώρων εργασίας 
 
Α.  Εξοπλισµός για δειγµατοληψία 
  Ο εξοπλισµός για τη δειγµατοληψία πρέπει να διαθέτει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που ορίζει η µέθοδος της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας για τη 
µέτρηση ινών αµιάντου. 
 

1. ∆ύο όργανα αναρρόφησης του αέρα (αντλίες παροχής 1 – 4 L/min). 
2. Σύστηµα ρύθµισης παροχής (ροόµετρο) 
3. Πέντε κεφαλές δειγµατοληψίας για ίνες αµιάντου (θήκες φίλτρου ανοικτού 

τύπου, µε κυλινδρικό τοίχωµα που προεξέχει από την επιφάνεια του φίλτρου 
33 - 44 mm και αφήνει εκτεθειµένη κυκλική ζώνη του φίλτρου διαµέτρου 20 
mm τουλάχιστον). 

4. Φίλτρα τύπου µεµβράνης, αποτελούµενα από µίγµα εστέρων κυτταρίνης ή 
νιτροκυτταρίνης µε διάµετρο 25mm, πόρους διαστάσεων 0,8 – 1,2 µm και 
τυπωµένα τετραγωνίδια (κάναβο) και οι αντίστοιχες βάσεις στήριξής τους 
(pads). 

 
Β.  Εξοπλισµός για µέτρηση των ινών αµιάντου 
 Ο εξοπλισµός της οπτικής µικροσκοπίας αντίθεσης φάσης (phase-contrast optical 
microscopy, PCM) για τη µέτρηση των ινών αµιάντου πρέπει να διαθέτει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά που ορίζει η προτεινόµενη µέθοδος από την Παγκόσµια Οργάνωση 
Υγείας. 
 

1. Εξατµιστής ακετόνης για τη διαφανοποίηση των φίλτρων (hot block method). 
2. ∆ιοπτικό µικροσκόπιο αντίθεσης φάσης µε τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: 

- φωτισµός KOEHLER 
- η διάταξη που βρίσκεται κάτω από την τράπεζα του µικροσκοπίου πρέπει 

να περιλαµβάνει έναν συµπυκνωτή τύπου ΑΒΒΕ ή αχρωµατικό 
συµπυκνωτή αντίθετης φάσης (phase contrast) ενσωµατωµένο µέσα σε 
διάταξη εστίασης και κέντρωσης. Η κεντροθέτηση της αντίθεσης φάσης 
πρέπει να είναι ανεξάρτητη από το µηχανισµό κεντροθέτησης του 
συµπυκνωτή, 

- ισοεστιακός αχρωµατικός αντικειµενικός φακός θετικής αντίθεσης φάσης 
µε µεγέθυνση x40 µε αριθµητικό άνοιγµα µεταξύ 0,65 και 0,70 και 
δακτυλιακή απορρόφηση φάσης µεταξύ 65 και 85%, 

- αντισταθµιστικοί προσφθάλµιοι µε µεγέθυνση x12,5. Τουλάχιστον ένας 
από τους φακούς αυτούς πρέπει να µπορεί να δεχθεί δίκτυο 
σταυρονηµάτων (graticule) και να είναι δυνατό να εστιάζεται, 

- κυκλικό δίκτυο σταυρονηµάτων τύπου Walton-Beckett G-22 για 
προσοφθάλµιο, µε φαινόµενη διάµετρο στο επίπεδο του αντικειµένου 
100µm ± 2µm, όταν χρησιµοποιούνται ο αντικειµενικός και ο 
προσοφθάλµιος που προδιαγράφονται. Η φαινόµενη διάµετρος ελέγχεται 
µε τη βοήθεια µικροµέτρου που τοποθετείται πάνω στην τράπεζα του 
µικροσκοπίου. 

 
Εκτός από τη µικροσκοπία αντίθεσης φάσης είναι επιτρεπτό να χρησιµοποιηθεί:  

- µικροσκοπία σάρωσης ηλεκτρονίων (SEM), 
- µικροσκοπία διέλευσης ηλεκτρονίων (TEM). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 
Ελάχιστα διαθέσιµα Μέσα Ατοµικής Προστασίας για προστασία από ίνες 

αµιάντου των εργαζοµένων στις ΕΑΚ 
 
 

Τύπος 
άδειας Μέσα Ατοµικής Προστασίας για προστασία από ίνες αµιάντου 

  

Α 

1. Ηλεκτροκίνητες µε µπαταρία µονάδες φιλτραρίσµατος και παροχής αέρα σε 
συνδυασµό µε µάσκες ολόκληρου προσώπου και φίλτρα τύπου P3. 

 
2. Μάσκες ηµίσεως προσώπου µε φίλτρα τύπου P3 ή φιλτρόµασκες τύπου P3. 
 
3. Γυαλιά τύπου µάσκας τύπου 5. 
 
4. Φόρµες µίας χρήσης (CE κατηγορία 3, τύπος 5) µε ενσωµατωµένη κουκούλα 

µε λάστιχο για στεγανοποίηση γύρω στο πρόσωπο. 

Β 

1. Μάσκες ηµίσεως προσώπου µε φίλτρα τύπου P3 ή φιλτρόµασκες τύπου P3. 
 
2. Γυαλιά τύπου µάσκας τύπου 5. 
 
3. Φόρµες µίας χρήσης (CE κατηγορία 3, τύπος 5) µε ενσωµατωµένη κουκούλα 

µε λάστιχο για στεγανοποίηση γύρω στο πρόσωπο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Τήρηση στοιχείων 

 
1. Μητρώο των εργαζοµένων 
 

ΜΗΤΡΩΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ 
 ΣΕ ΙΝΕΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ 

ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: 
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Ηµεροµηνία: 

Υπογραφή: 

 
Α. ΦΥΣΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  

• Αφαίρεση αµιάντου και υλικών µε αµίαντο (πχ κοπή, διάτρηση, µετακίνηση, στοίβασµα 
κτλ) 

• Συντήρηση /επισκευή υλικών µε αµίαντο (πχ βαφή, καθαρισµός, τρίψιµο κτλ) 
• Μεταφορά των αποβλήτων 
• Επεξεργασία και καταστροφή των αποβλήτων 
• Άλλη (περιγράψτε): 

Β. ΑΜΙΑΝΤΟΥΧΟ ΥΛΙΚΟ, ΕΙ∆ΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 
─ ΤΥΠΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 

• Αµίαντος ψεκασµένος (πχ σε τοίχους, οροφές και κατασκευαστικά στοιχεία) 
• Μονώσεις: πχ αµιαντόπλακα, χύµα υλικό, insulation board κλπ (περιγράψτε)   
• Άλλα υλικά εύθρυπτα: φατνώµατα, υφάσµατα από αµίαντο, κουτιά, τσόχες κ.λπ. 

(περιγράψτε) 
• Αµιαντοτσιµέντο 
• Κατασκευαστικά στοιχεία από αµίαντο – βινύλιο (π.χ. πλακάκια) 
• Άλλα υλικά µη εύθρυπτα: στόκοι, µπογιές, συγκολλητικά, ασφαλτούχα υλικά κ.λπ. 

(περιγράψτε) 
─ ΕΙ∆ΟΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ 

• χρυσότιλος  • τρεµολίτης 
• κροκιδόλιθος • γρουνερίτης 
• ανθόφυλλος • ακτινολίτης  

                                                 
1 Σύµφωνα µε τις δραστηριότητες που δίνονται στην ακόλουθη παράγραφο A. 
2 Σύµφωνα µε την παράγραφο B που ακολουθεί. 
3 Καθηµερινή έκθεση εκφραζόµενη σε ίνες/cm3. 
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2. Βιβλίο καταχώρησης αποτελεσµάτων µετρήσεων 
 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ         
ΙΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Επωνυµία εταιρίας  

∆ιεύθυνση έργου  

Αριθµός εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο  

Αριθµός δείγµατος 1ο 2ο 3ο 4ο      5ο 

Φορέας δειγµατοληψίας 
(Αναλυτικά στοιχεία του προσώπου ή της 
εταιρίας που διενήργησε τη δειγµατοληψία) 

     

Ηµεροµηνία      

Θέση εργασίας      

Αριθµός εργαζοµένων σε  
παρόµοια θέση εργασίας      

Ώρα έναρξης      ∆ιάρκεια 
δειγµατοληψίας Ώρα λήξης      

Ατοµική δειγµατοληψία 
(Ονοµατεπώνυµο 
εργαζόµενου) 

     Είδος 
δειγµατοληψίας 

Στατική δειγµατοληψία      

Αρχή δειγµατοληψίας      
Παροχή αντλίας 

Τέλος δειγµατοληψίας      

∆ε
ιγ

µα
το
λη
ψ
ία

 

Στοιχεία αντλίας και κεφαλής δειγµατοληψίας      

Φορέας ανάλυσης 
(Αναλυτικά στοιχεία του εργαστηρίου που 
διενήργησε την ανάλυση των δειγµάτων) 

     

Μέθοδος ανάλυσης      

Αριθµός εξετασθέντων οπτικών πεδίων για κάθε 
φίλτρο      

∆ιάµετρος οπτικού πεδίου µικροσκοπίου      

∆ιάµετρος φίλτρου      

Αριθµός µετρηθέντων ινών αµιάντου ανά φίλτρο      

Α
νά
λυ
ση

 δ
ει
γµ
άτ
ω
ν 

Συγκέντρωση ινών αµιάντου (ίνες/cm3)      

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ:  Χρονικά σταθµισµένη έκθεση 
(ίνες/cm3)      

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

Για τις συνθήκες δειγµατοληψίας 
(π.χ. εργασίες σε εσωτερικό ή 
εξωτερικό χώρο, ρεύµατα αέρα, 
διακοπές εργασιών)   
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3.  Ελάχιστες απαιτήσεις για την τήρηση του ατοµικού ιατρικού φακέλου των 
εργαζοµένων που εκτίθενται σε σκόνη αµιάντου 

 
 
 

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΜΙΑΝΤΟ 

Στοιχεία του εργαζόµενου 

Ονοµατεπώνυµο   ∆ιεύθυνση  

Πατρώνυµο  Τηλέφωνο  

Φύλο  

Ηµεροµηνία γέννησης  
Αριθµός µητρώου 
ασφαλιστικού φορέα  

 

Α. Επαγγελµατικό Ιστορικό 

Χρόνος Απασχόλησης Έκθεση στον 
αµίαντο Επιχείρηση ∆ραστηριότητα Επάγγελµα 

Από  
(έτος έναρξης) 

Έως ∆ιάρκεια 
(µήνες) ΝΑΙ ΟΧΙ 

        

        

        

        

        
        

 

Β. Καπνιστική συνήθεια   

    1. ∆εν καπνίζω ούτε κάπνισα ποτέ             

 Αριθµός ετών Είδος καπνίσµατος 
(τσιγάρο, πούρο, πίπα, κτλ) 

Συχνότητα 
(Αριθµός τσιγάρων/ηµέρα) 

   2. Καπνίζω καθηµερινά                                  

   3. Κάπνιζα καθηµερινά στο παρελθόν           

  Ηµεροµηνία που σταµάτησα το κάπνισµα      __/__/___ 

 

Γ. Ιατρικό Ιστορικό 

α.  Συµπτωµατολογία ΝΑΙ ΟΧΙ 

       1. Βήχας   

       2. Πτύελα   
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       3. Βαθµός δύσπνοιας 0    1     2     3   4   

0. Απουσία δύσπνοιας εκτός από την πραγµατοποίηση εντατικής άσκησης. 
1. ∆ύσπνοια στο γρήγορο βάδισµα ή στο ανέβασµα µε ελαφρά κλίση 
2. Αδυναµία να ακολουθήσει τον ίδιο ρυθµό που έχουν άτοµα της ίδιας ηλικίας, ή πρέπει να 

ξεκουραστεί στο βάδισµα µε κανονικό ρυθµό. 
3. Πρέπει να ξεκουραστεί στο βάδισµα 100 µέτρων ή λίγων λεπτών σε ανωφέρεια 

4.    ∆ύσπνοια που τον εµποδίζει να βγει από το σπίτι ή εµφανίζεται σε απλές δραστηριότητες π.χ. κατά την ένδυση ή αφαίρεση 
ενδυµάτων. 

β. Ευρήµατα σπιροµετρικού ελέγχου1 

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………… 

γ. Ακτινογραφίες2 

Ακτινογραφία θώρακα (ή CT Θώρακα - Αξονική τοµογραφία  εάν τα αποτελέσµατα δεν είναι σαφή): 

Σε περίπτωση ευρηµάτων συµβατών µε την αµιάντωση, θα χρησιµοποιηθεί η ∆ιεθνής κατηγοριοποίηση του ∆ιεθνούς 
Γραφείου Εργασίας του 1980. 

δ . Κλινική εξέταση 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ε. Αποτελέσµατα των εξετάσεων που πραγµατοποιήθηκαν 

Χωρίς παθολογικά ευρήµατα              

Αµιάντωση              Ευρήµατα παθολογικά που σχετίζονται µε τον αµίαντο 

Ίνωση του υπεζωκότος που προκαλεί λειτουργικές 
διαταραχές  
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Πλευριτική συλλογή              

Ατελεκτασία               

 

Υπεζωκοτικές πλάκες (ίνωσης)                

Νεοπλασίες µε πιθανή σχέση µε τον αµίαντο Μεσοθηλίωµα του υπεζωκότα              

στ. Αλλαγή θέσης εργασίας 

Λόγω κατάστασης υγείας                                                                 

Λόγω βεβαρηµένου εργασιακού περιβάλλοντος                                                                                                                           

ζ. Ευρήµατα περιοδικού κλινικού και εργαστηριακού ελέγχου 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

η. Οι ιατρικές εξετάσεις έγιναν : 

α.  Ηµεροµηνία διενέργειας των εξετάσεων: 
 

 β. Φορέας που τις διενήργησε: 

 Ηµεροµηνία και Υπογραφή: 

1Ο σπιροµετρικός έλεγχος γίνεται µία φορά ανά έτος 

2Οι ακτινογραφίες θώρακος γίνονται ανά τριετία 
  (Προσαρτώνται αντίγραφα από τις αντίστοιχες ακτινοδιαγνωστικές γνωµατεύσεις ή εκθέσεις). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας λειτουργίας των ΕΑΚ 

 
1. Επωνυµία, ΑΦΜ και έδρα της ΕΑΚ. 
2. Στοιχεία του νόµιµου εκπροσώπου (Ονοµατεπώνυµο, ΑΦΜ και Α∆Τ). 
3. ∆ιεύθυνση, τηλέφωνο, fax και e-mail. 
4. Στοιχεία τεχνικού υπεύθυνου, τυπικά και ουσιαστικά προσόντα. 
5. Περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά του ελάχιστου υποχρεωτικού 

εξοπλισµού σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV. 
6. Περιγραφή και τεχνικά χαρακτηριστικά του τυχόν πρόσθετου εξοπλισµού 

επιπλέον του ελάχιστου υποχρεωτικού εξοπλισµού της προηγούµενης 
παραγράφου. 

7. Για τον εξοπλισµό των παραγράφων 5 και 6 θα επισυνάπτονται τα στοιχεία 
που αποδεικνύουν την κατοχή του εξοπλισµού αυτού (τιµολόγια αγοράς ή 
άλλα ισότιµα αποδεικτικά). 

8. Συµβόλαια, συµβάσεις, συµφωνητικά ή άλλα στοιχεία µε τα οποία 
αποδεικνύεται ποιος θα διαχειριστεί τα απόβλητα αµιάντου που θα 
προκύψουν από τις εργασίες διαχείρισης αµιαντούχων υλικών. 

9. Συµβόλαια, συµβάσεις, συµφωνητικά ή άλλα στοιχεία µε τα οποία 
αποδεικνύεται ποιος θα διενεργεί τις δειγµατοληψίες και τις µετρήσεις της 
συγκέντρωσης ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας µετά το πέρας 
των εργασιών και πριν την άρση των τεχνικών µέτρων πρόληψης σύµφωνα µε 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 2 του Π.∆. 212/2006. 

10. Συµβόλαια, συµβάσεις, συµφωνητικά ή άλλα στοιχεία µε τα οποία 
αποδεικνύεται ποιος θα διενεργεί τις δειγµατοληψίες και τις µετρήσεις της 
συγκέντρωσης ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας κατά τη 
διάρκεια των εργασιών, όταν η ΕΑΚ δεν διαθέτει τον εξοπλισµό του 
παραρτήµατος ΙΙΙ και δεν διενεργεί τις µετρήσεις µε δικά της µέσα. 

11. Πιστοποιητικά διαπίστευσης των φορέων που διενεργούν µετρήσεις της 
συγκέντρωσης ινών αµιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας. 

 
Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας των ΕΑΚ, κάθε µεταβολή των παραπάνω 
στοιχείων πρέπει να γνωστοποιούνται εντός πέντε (5) ηµερών στη Γενική ∆ιεύθυνση 
Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας. 
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Άρθρο 15 
Κυρώσεις 

 
 
1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα, προµηθευτή που 

παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, 
επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη πράξη του αρµόδιου Προϊσταµένου Κέντρου 
Πρόληψης Επαγγελµατικού Κινδύνου ή του ελέγξαντος Ειδικού Επιθεωρητή 
Εργασίας και ύστερα από προηγούµενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή 
εξηγήσεων οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 2224/1994 (ΦΕΚ Α’ 
112), όπως τελικώς ισχύει, µετά την τροποποίησή του µε τα άρθρα 4 του ν. 
3227/2004 (ΦΕΚ Α’ 31), 3 του ν. 3385/2005 (ΦΕΚ Α’ 210) και 8 του ν. 
3762/2009 (ΦΕΚ Α’ 75), µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της 
κ.υ.α. 88555/3293/30.9.88 που κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 
Α’ 79). Ως προς τη διαδικασία επιβολής προστίµου εφαρµόζεται το άρθρο 16 
παράγραφος 2 σε συνδυασµό µε την παράγραφο 6 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ Α’ 
205) όπως ισχύει µετά το άρθρο 66 παράγραφος 1 του ν. 2717/1999 (ΦΕΚ Α’ 97) 

 
 
2. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα, προµηθευτή που 

παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι 
ποινικές κυρώσεις των άρθρων 25 παράγραφος 1 και 27 παράγραφος 1 του ν. 
2224/1994 (ΦΕΚ Α’ 112) και του άρθρου 17 παράγραφος 1 του ν. 2639/1998 
(ΦΕΚ Α’ 205), όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 παράγραφος 2 του ν. 
3385/2005 (ΦΕΚ Α’ 210). Κάθε εργοδότης που παραβαίνει µε πρόθεση τις 
διατάξεις του παρόντος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων τιµωρείται 
µε φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) µηνών ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον 
εννιακοσίων (900) ευρώ ή και µε τις δύο αυτές ποινές. Κάθε κατασκευαστής ή 
παρασκευαστής, εισαγωγέας ή προµηθευτής, που παραβαίνει µε πρόθεση τις 
διατάξεις του παρόντος για την υγεία και ασφάλεια των εργαζοµένων τιµωρείται 
µε ποινή φυλάκισης ή µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον διακοσίων ενενήντα τριών 
(293) ευρώ ή και µε τις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση παράβασης των 
διατάξεων από αµέλεια οι παραπάνω δράστες τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρις 
ενός (1) έτους ή µε χρηµατική ποινή. 
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Άρθρο 16 
Έναρξη ισχύος 

 
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει τρεις µήνες µετά τη δηµοσίευσή της στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
 
Η ισχύς της απόφασης αυτής για τα έργα διαχείρισης αµιαντούχων υλικών, που 
βρίσκονται σε εξέλιξη κατά τη δηµοσίευσή της, αρχίζει έξι µήνες µετά τη 
δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
  
 
 
                        Η                                                                              Ο 
              ΥΠΟΥΡΓΟΣ                                                          ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 
 
 
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ – ΠΕΤΡΑΛΙΑ                       ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ 
  
 
 
 
 
 
                      Ο 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΣ 


