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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχει−
ρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλε−
ση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρε−
σης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο
από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις
και πλοία, καθώς επίσης και με εργασίες συντή−
ρησης, επικάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και
υλικών που περιέχουν αμίαντο. .........................................
1
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απο−
γευματινές ώρες των υπαλλήλων του Ελεγκτικού
Συνεδρίου στον Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2013. .............. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 4229/395
(1)
Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρή−
σεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση κα−
τεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιά−
ντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια,
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, κα−
θώς επίσης και με εργασίες συντήρησης, επικάλυ−
ψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που πε−
ριέχουν αμίαντο.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΥΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυ−
βερνητικά όργανα» (Α΄ 137).
2. Το άρθρο 73 παρ. 3 εδάφιο (α) του «ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕ−
ΝΩΝ» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του
ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζομένων» (Α΄ 84).
3. Τις διατάξεις του π.δ. 212/2006 «Προστασία των
εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την ερ−
γασία, 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» (Α΄ 212).

4. Τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελ−
ματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περι−
ορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων»
(Α΄ 32), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4, παρ. 16
του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν
την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιο−
νομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 14).
5. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
6. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 14362/20/18−7−2012
κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ερ−
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας Νικόλαο Παναγιωτόπουλο»
(Β΄ 2166).
7. Τη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας
των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) (άρθρο 26 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.). (Πρα−
κτικό 8/18−12−2012).
8. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο προσδιο−
ρισμός των νομίμων προϋποθέσεων ίδρυσης και λει−
τουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
με την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αμιάντου, όπως
προβλέπεται από το άρθρο 14 του π.δ. 212/2006 και το
άρθρο 73 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη τις προ−
βλέψεις του ν. 3919/2011.
Άρθρο 2
Ορισμοί
Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης, όπου
αναφέρεται:
1. Εργασίες διαχείρισης αμιάντου: νοείται η εκτέλεση
κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιά−
ντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια,
κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, κα−
θώς επίσης και οι εργασίες συντήρησης, επικάλυψης
και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν
αμίαντο, κατά τη διάρκεια των οποίων ενδέχεται να
διαταραχθούν τα αμιαντούχα υλικά με συνέπεια την
αποδέσμευση ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου ερ−
γασίας και του περιβάλλοντος χώρου.
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2. Επιχειρήσεις Αφαίρεσης − Κατεδάφισης Αμιάντου
(Ε.Α.Κ.): νοούνται οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν την
εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αμιάντου και συγκεκριμένα:
α) Ε.Α.Κ. τύπου Α: νοούνται εκείνες οι Ε.Α.Κ. που ασχο−
λούνται με κάθε είδους εργασίες σε όλα τα είδη αμια−
ντούχων υλικών (εύθρυπτα και μη εύθρυπτα).
β) Ε.Α.Κ. τύπου Β: νοούνται εκείνες που ασχολούνται
με εργασίες μόνο σε μη εύθρυπτα αμιαντούχα υλικά.
3. Αμιαντούχα Υλικά: είναι υλικά τα οποία περιέχουν
ίνες αμιάντου.
α) Μη εύθρυπτα αμιαντούχα υλικά: νοούνται τα υλι−
κά που εμφανίζουν χαμηλή δυνατότητα αποδέσμευσης
ινών αμιάντου στον αέρα (αμιαντοτσιμέντο, αμιαντούχα
πλακάκια δαπέδου, αμιαντούχα πλαστικά−ρητίνες−ελα−
στικά, αμιαντούχα επιχρίσματα και βαφές, αμιαντούχα
ασφαλτόπανα).
β) 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 σωληνώσε−
ων – λεβήτων – δεξαμενών και εναλλακτών θερμότητας,
μονωτικές αμιαντόπλακες, αμιαντόχαρτο, αμιαντούχο
χαρτόνι, αμιαντούχες φλάντζες και τσιμούχες, αμιαντού−
χα σχοινιά και κορδόνια, αμιαντούχα υφάσματα).
Τα εργαστήρια που διενεργούν αναλύσεις υλικών με σκο−
πό το χαρακτηρισμό τους ως αμιαντούχα ή μη απαιτείται
να έχουν διαπιστευτεί από το Εθνικό Σύστημα Υποδομών
Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) βάσει του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC
17025 για την ικανότητά τους να διενεργούν δειγματολη−
ψίες και αναλύσεις υλικών, σύμφωνα με τη μέθοδο MDHS
77 «Asbestos in bulk materials. Sampling and identification
by polarized light microscopy (PLM)» του Health and Safety
Executive (HSE) ή σύμφωνα με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο
τουλάχιστον ισοδύναμου αποτελέσματος. Στα πιστοποι−
ητικά ανάλυσης που εκδίδονται μετά τον εργαστηριακό
έλεγχο των υλικών πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια αν
ανιχνεύθηκαν ίνες αμιάντου (συγκέντρωση ινών αμιάντου)
καθώς επίσης και το είδος των ινών αμιάντου.
Η παρούσα απόφαση δεν εφαρμόζεται στις περιπτώ−
σεις που ανιχνεύονται ίχνη αμιάντου (έως 2 ίνες) κατά
την εργαστηριακή ανάλυση του υλικού σύμφωνα με την
παραπάνω μέθοδο ανάλυσης.
4. Αμιαντοτσιμέντο: είναι το μίγμα τσιμέντου και αμιά−
ντου το οποίο όταν είναι σε ξηρή κατάσταση απορροφά
νερό λιγότερο από 30% κατά βάρος. Στο παράρτημα Ι
του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης δίνεται η διαδι−
κασία εργαστηριακού ελέγχου ενός υλικού, που περιέχει
αμίαντο και τσιμέντο, με σκοπό το χαρακτηρισμό του
ως αμιαντοτσιμέντο.
5. Βοηθητικές εργασίες με αμίαντο: είναι οι εργασίες
οι οποίες αφενός συνδέονται με τις εργασίες διαχεί−
ρισης αμιάντου και αφετέρου εκτιμάται ότι κατά τη
διάρκεια εκτέλεσής τους οι εργαζόμενοι δύναται να
εκτεθούν σε σκόνη αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών
[συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση σταθερών
ικριωμάτων, συντήρηση αντλιών τύπου NPU (Negative
Pressure Unit) στο χώρο εκτέλεσης εργασιών διαχεί−
ρισης αμιάντου, καθαρισμός του χώρου εργασίας και
του εξοπλισμού εργασίας, εργασίες αποκλεισμού της
περιοχής που θα εκτελεστούν οι εργασίες διαχείρισης
αμιάντου, συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση μο−
νάδας απορρύπανσης και σύνδεση/αποσύνδεση αυτής

με την αποκλεισμένη περιοχή διαχείρισης αμιάντου.
6. Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας: είναι οι αρμόδι−
ες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως
αυτός ισχύει.
7. Τεχνικός υπεύθυνος Ε.Α.Κ.: όπως προσδιορίζεται
στα άρθρα 4, 5, 6 της παρούσας απόφασης.
8. Αρμόδιο πρόσωπο επίβλεψης των εργασιών δια−
χείρισης αμιάντου: όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 4,
παρ. 5 της παρούσας απόφασης.
Άρθρο 3
Γενικά
1. Οι Ε.Α.Κ. προκειμένου να αρχίσουν να δραστηριοποι−
ούνται σε εργασίες διαχείρισης αμιάντου είτε ως εργο−
λάβοι είτε ως υπεργολάβοι ολόκληρου ή τμήματος του
έργου, πρέπει να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις
που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση.
2. Οι εργασίες διαχείρισης αμιάντου κατατάσσονται
στην κατηγορία Α΄ του άρθρου 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως
αυτός ισχύει.
Άρθρο 4
Προσωπικό των Ε.Α.Κ.
1. Σε κάθε Ε.Α.Κ. ανεξάρτητα από το λοιπό τεχνικό,
ιατρικό ή υγειονομικό προσωπικό ορίζεται ένας τεχνι−
κός υπεύθυνος, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρού−
σης απόφασης. Ο τεχνικός υπεύθυνος δεν μπορεί να
χρησιμοποιείται σε περισσότερες από μία Ε.Α.Κ., ούτε
μπορεί να είναι ταυτόχρονα επιστημονικός υπεύθυνος
σε Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης
(ΕΞΥΠΠ) ή Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρό−
ληψης (ΕΣΥΠΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
3 του π.δ. 95/1999 «Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπη−
ρεσιών Προστασίας και Πρόληψης» (Α΄102).
2. Σε κάθε έργο εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης αμι−
άντου ορίζεται τεχνικός ασφάλειας και ιατρός εργασίας
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. όπως ισχύουν
και του π.δ. 212/2006. Ο τεχνικός υπεύθυνος της Ε.Α.Κ.,
μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας,
εφόσον διαθέτει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία
προσόντα.
3. Η Ε.Α.Κ. για την αποτελεσματικότερη άσκηση των
καθηκόντων του ιατρού εργασίας εξασφαλίζει κατάλλη−
λα διαμορφωμένο χώρο, απομονωμένο από την περιοχή
που εκτελούνται οι εργασίες διαχείρισης αμιάντου, όπου
τηρούνται και τα απαιτούμενα στοιχεία. Ειδικά για τους
ατομικούς ιατρικούς φακέλους πρέπει να εξασφαλίζεται
το ιατρικό απόρρητό.
4. Η Ε.Α.Κ. στελεχώνεται και από αρμόδιο προσω−
πικό επίβλεψης των εργασιών διαχείρισης αμιάντου.
Στο χώρο εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης αμιάντου
παρευρίσκεται σε όλη τη διάρκεια της βάρδιας τουλά−
χιστον ένα αρμόδιο πρόσωπο επίβλεψης των εργασιών
για κάθε δέκα εργαζόμενους.
5. Ο τεχνικός υπεύθυνος της Ε.Α.Κ., ο τεχνικός ασφά−
λειας και ο ιατρός εργασίας σε κάθε έργο, τα αρμόδια
πρόσωπα επίβλεψης των εργασιών σε κάθε χώρο ερ−
γασίας και οι εργαζόμενοι που εκτελούν τις εργασίες
διαχείρισης αμιάντου πρέπει, πριν την ανάληψη των
καθηκόντων τους, να έχουν εκπαιδευτεί καταλλήλως
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 της παρούσας
απόφασης.
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Άρθρο 5
Προσόντα τεχνικού υπεύθυνου
Ο τεχνικός υπεύθυνος της Ε.Α.Κ. πρέπει:
1. Να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών από τα παρακάτω
ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εσωτερικού ή σχο−
λές του εξωτερικού για τις οποίες παρέχεται ισοτιμία
και αντιστοίχιση:
α) Tμήματα Πολυτεχνικών Σχολών
Πολιτικών μηχανικών, αρχιτεκτόνων μηχανικών, χημικών
μηχανικών, μηχανολόγων μηχανικών, ναυπηγών μηχανο−
λόγων μηχανικών, μηχανολόγων και αεροναυπηγών μη−
χανικών, μηχανολόγων μηχανικών βιομηχανίας, μηχανικών
περιβάλλοντος, μηχανικών παραγωγής και διοίκησης, μηχα−
νικών μεταλλείων−μεταλλουργών, μηχανικών ορυκτών πό−
ρων, ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών
και μηχανικών υπολογιστών, ηλεκτρολόγων μηχανικών και
τεχνολογίας υπολογιστών, μηχανικών διαχείρισης ενερ−
γειακών πόρων, αγρονόμων και τοπογράφων μηχανικών.
β) Τμήματα Πανεπιστημιακών Σχολών
Χημείας, περιβάλλοντος, επιστήμης των υλικών, επι−
στήμης και τεχνολογίας των υλικών, διαχείρισης περι−
βάλλοντος και φυσικών πόρων.
Επιπλέον, σε Ε.Α.Κ. τύπου Β δύναται να ανατεθούν
καθήκοντα τεχνικού υπευθύνου και σε κατόχους τίτλου
σπουδών από τα παρακάτω Τμήματα Ανώτατων Τεχνο−
λογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή πρώην Σχολών
Υπομηχανικών και των ΚΑΤΕΕ ή σχολών του εξωτερι−
κού για τις οποίες παρέχεται ισοτιμία και αντιστοίχιση:
πολιτικών δομικών έργων, πολιτικών έργων υποδομής,
ανακαίνισης και αποκατάστασης κτιρίων, μηχανολο−
γίας, ναυπηγικής, ηλεκτρολογίας, τεχνολογιών αντιρ−
ρύπανσης, φυσικών πόρων και περιβάλλοντος, οικο−
λογίας και περιβάλλοντος, ενεργειακής τεχνολογίας,
τοπογραφίας.
2. Να διαθέτει σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος
όταν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
3. Να διαθέτει σχετική προϋπηρεσία:
• είτε τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στο αντικεί−
μενο της πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου με
ελάχιστη απασχόληση, ως τεχνικός ασφάλειας, 500
ώρες ανά έτος ή 3.000 ώρες συνολικά σε επιχειρήσεις
της κατηγορίας Α΄ ή/και Β΄ του άρθρου 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.,
• είτε διετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε έργα
εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης αμιάντου, που εκτε−
λέστηκαν από επιχειρήσεις του εσωτερικού ή του
εξωτερικού που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις
ή από επιχειρήσεις που διαθέτουν τις προϋποθέσεις
για τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση επικίνδυνων
αποβλήτων.
Η προϋπηρεσία του τεχνικού υπεύθυνου βεβαιώνεται
σύμφωνα με το παράρτημα VΙI του άρθρου 16 της πα−
ρούσας απόφασης.
Άρθρο 6
Αρμοδιότητες και καθήκοντα
του τεχνικού υπευθύνου των Ε.Α.Κ.
Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του τεχνικού υπευ−
θύνου, πέραν των υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας που
μπορεί να προσφέρει, είναι οι εξής:
1. Συμμετέχει στη σύνταξη και προσυπογράφει το
σχέδιο εργασίας που προβλέπεται στο π.δ. 212/2006.
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2. Συμμετέχει στη σύνταξη και προσυπογράφει τη μελέ−
τη εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου που διενερ−
γείται από τον τεχνικό ασφάλειας και τον ιατρό εργασίας
σε κάθε έργο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και του άρθρου 3 του π.δ. 212/2006.
3. Μεριμνά για την επίβλεψη της καλής λειτουργίας,
της χρήσης και της συντήρησης του εξοπλισμού της
Ε.Α.Κ.
4. Επιβλέπει την τήρηση του Μητρώου των εργαζομέ−
νων, που εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν σε σκόνη
αμιάντου ή σε σκόνη αμιαντούχων υλικών, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 18 παρ. 1 του π.δ. 212/2006.
5. Συνυπογράφει, τουλάχιστον σε μηνιαία βάση, όλα
τα βιβλία και τους φακέλους της Ε.Α.Κ., στα οποία κατα−
γράφονται όλα τα στοιχεία, που προβλέπεται να τηρεί
η Ε.Α.Κ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 της
παρούσας απόφασης, εκτός των ατομικών ιατρικών φα−
κέλων των εργαζομένων της Ε.Α.Κ..
6. Λαμβάνει γνώση και συμβουλεύει τη διοίκηση της
Ε.Α.Κ. για λοιπά θέματα λειτουργίας της Ε.Α.Κ., τα οποία
ενδεικτικά αφορούν:
α. Τον υπάρχοντα και χρησιμοποιούμενο κατά περί−
πτωση εξοπλισμό της Ε.Α.Κ..
β. Τις περιπτώσεις συνεργασίας της Ε.Α.Κ. με συμ−
βεβλημένους φορείς για τη διενέργεια μετρήσεων συ−
γκέντρωσης ινών αμιάντου και για τη διαχείριση αμια−
ντούχων αποβλήτων και με 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 προβλή−
ματα που χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης προκειμένου
να υπάρξει συστηματική αντιμετώπισή τους.
Άρθρο 7
Ελάχιστος μη εξαντλητικός απαιτούμενος
τεχνικός εξοπλισμός των Ε.Α.Κ.
1. Οι Ε.Α.Κ. πρέπει να έχουν τον ελάχιστο εξοπλισμό
που περιγράφεται στο παράρτημα ΙI του άρθρου 16 της
παρούσας απόφασης.
2. Όταν οι Ε.Α.Κ. 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 δια−
θέτουν τον ελάχιστο εξοπλισμό που περιγράφεται στο
παράρτημα ΙΙI του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης.
3. Ο εξοπλισμός των παραρτημάτων ΙI και IΙI, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2, πρέπει να ανήκει στις
Ε.Α.Κ..
Άρθρο 8
Ελάχιστα διαθέσιμα Μέσα Ατομικής Προστασίας
των εργαζομένων των Ε.Α.Κ.
1. Οι Ε.Α.Κ. πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους, κατ’
ελάχιστον, τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) που
αναφέρονται στο παράρτημα ΙV του άρθρου 16 της πα−
ρούσας απόφασης και αφορούν την προστασία των ερ−
γαζομένων 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 υπο−
λογισμό της ελάχιστης διαθέσιμης ποσότητας των
Μ.Α.Π. θεωρείται ένα συνεργείο τεσσάρων (4) εργα−
ζομένων.
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3. Εκτός των Μ.Α.Π. έναντι του κινδύνου έκθεσης σε
ίνες αμιάντου στους εργαζόμενους των Ε.Α.Κ. 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 Α΄ 220).
4. Η Ε.Α.Κ. 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 κατάστα−
ση 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 της Ε.Α.Κ. και
να περιλαμβάνει τη μηνιαία οπτική εξέταση, από τον
τεχνικό ασφάλειας της κατάστασης των βαλβίδων ει−
σπνοής – 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 πρόσθε−
τους ελέγχους σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευ−
αστή. 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 κατασκευ−
αστή ή τον εισαγωγέα του εξοπλισμού, ο οποίος και
εκδίδει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας του.
5. α) Η επιλογή των κατάλληλων Μ.Α.Π. αναπνοής γί−
νεται μετά από εκτίμηση κινδύνου, στην οποία αναγρά−
φονται 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 υγείας.
γ) Για την επιλογή των Μ.Α.Π. αναπνοής πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη:
— η έγγραφη γνώμη του τεχνικού ασφάλειας, του ια−
τρού εργασίας και του τεχνικού υπεύθυνου,
— το επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων σε ίνες αμι−
άντου,
— το είδος της εργασίας,
— η φυσική κατάσταση και τα χαρακτηριστικά του
προσώπου του χρήστη,
— οι τιμές των συντελεστών αναπνευστικής προστα−
σίας των διαφόρων τύπων Μ.Α.Π. αναπνοής και η συν−
δυαστική χρήση με άλλα Μ.Α.Π.,
— η χρονική διάρκεια χρήσης τους,
— η άνεση που προσφέρουν στους εργαζομένους και
τους περιορισμούς στις κινήσεις τους,
— η ανάγκη λεκτικής επικοινωνίας μεταξύ των εργα−
ζομένων,
— οι παράγοντες που σχετίζονται με το περιβάλλον
εργασίας (πιθανότητα έλλειψης οξυγόνου, παρουσία
επικίνδυνων χημικών παραγόντων, μικροκλίμα χώρου
εργασίας),
— η πιθανότητα διασποράς ινών αμιάντου εκτός της
αποκλεισμένης περιοχής και η ανάγκη πρόβλεψης μιας
υψηλής, μη αναμενόμενης, μικρής διάρκειας έκθεσης
σε ίνες αμιάντου.
δ) Κατάλληλα Μ.Α.Π. αναπνοής είναι εκείνα που πα−
ρέχουν επαρκή προστασία στο συγκεκριμένο περιβάλ−
λον εργασίας και ταιριάζουν στα χαρακτηριστικά του
προσώπου του συγκεκριμένου χρήστη. Η επαρκής προ−

στασία καθορίζεται από τον συντελεστή αναπνευστι−
κής 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 ανα−
πνευστικής 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 συ−
ντελεστή αναπνευστικής προστασίας από αυτόν που
έχουν τα Μ.Α.Π. που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV, η
Ε.Α.Κ. 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 φορη−
τές αυτόνομες αναπνευστικές συσκευές πεπιεσμένου
αέρα θετικής πίεσης.
6. Η Ε.Α.Κ. πριν από τη χρήση των Μ.Α.Π. αναπνοής,
ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον κίνδυνο εισπνο−
ής ινών αμιάντου, καθώς και για την ανάγκη χρησιμοποί−
ησης των Μ.Α.Π. αναπνοής. Επίσης, η Ε.Α.Κ. 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, όταν δεν χρησιμοποιούνται, σε ρυπασμένη
από ίνες αμιάντου περιοχή. Με ευθύνη της Ε.Α.Κ. τα
Μ.Α.Π. αναπνοής, που έχουν χρησιμοποιηθεί, πρέπει να
συντηρούνται και να αποθηκεύονται σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή.
Άρθρο 9
Εκπαίδευση του προσωπικού των Ε.Α.Κ.
1. Το προσωπικό των Ε.Α.Κ. πρέπει να είναι κατάλληλα
εκπαιδευμένο πριν την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης
αμιάντου.
2. Τα προγράμματα εκπαίδευσης του προσωπικού των
Ε.Α.Κ. κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το ρόλο που τους
ανατίθεται στα έργα εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης
αμιάντου (εργαζόμενοι, αρμόδια πρόσωπα επίβλεψης
εργασιών, τεχνικοί ασφάλειας, τεχνικοί υπεύθυνοι), και
την εμπειρία σε εργασίες διαχείρισης αμιάντου (αρχική
εκπαίδευση, περιοδική επανεκπαίδευση).
3. Το πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης είναι υποχρε−
ωτικό για όλους όσους συμμετέχουν σε εργασίες δια−
χείρισης αμιάντου.
4. Το προσωπικό των Ε.Α.Κ. που δεν συμμετείχε σε
εργασίες διαχείρισης αμιάντου για χρονικό διάστημα
δώδεκα μηνών ή περισσότερο υποχρεούται να επανα−
λάβει το πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης.
5. Η Ε.Α.Κ. οφείλει να εκτιμά τις εκπαιδευτικές ανάγκες
του προσωπικού και να παρέχει προγράμματα περιοδι−
κής επανεκπαίδευσης τουλάχιστον ανά τριετία.
6. Οι φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων εκπαίδευ−
σης, οι χώροι εκτέλεσής τους, τα προσόντα των εκπαι−
δευτών, οι θεματικές ενότητες και η χρονική διάρκεια
των προγραμμάτων, η διαδικασία έγκρισης των προ−
γραμμάτων και ο έλεγχος εκτέλεσής τους καθορίζονται
με βάση τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 15616/398/3−8−2010
κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1340).
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Άρθρο 10
Διενέργεια μετρήσεων –
Διαχείριση αποβλήτων αμιάντου
1. Η μέτρηση του επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων
σε ίνες αμιάντου κατά τη διάρκεια των εργασιών διαχεί−
ρισης αμιάντου διενεργείται είτε από τις ίδιες τις Ε.Α.Κ.,
εφόσον διαθέτουν τον εξοπλισμό που αναφέρεται στο
παράρτημα ΙΙI του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης
είτε από άλλους φορείς ή άλλα εργαστήρια με τα οποία
συμβάλλονται οι Ε.Α.Κ.
Για την αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική αποτύπωση
των συνθηκών έκθεσης των εργαζομένων σε ίνες αμιά−
ντου η μέτρηση του επιπέδου έκθεσης πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με το σχετικό πρότυπο που αφορά τη δειγμα−
τοληψία 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.
Επιπλέον, για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης των
εργαζομένων σε ίνες αμιάντου, απαιτείται οι Ε.Α.Κ. ή
οι ανεξάρτητοι φορείς με τους οποίους συμβάλλονται
οι Ε.Α.Κ., να έχουν διαπιστευμένα εργαστήρια από το
Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας (Ε.Σ.Υ.Π.) βάσει
του προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025 για την ικανότη−
τά τους να διενεργούν δειγματοληψίες και μετρήσεις
της συγκέντρωσης των ινών αμιάντου στον αέρα του
χώρου εργασίας, σύμφωνα με τη μέθοδο που 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.
2. Η παραπάνω διαπίστευση από το Ε.ΣΥ.Δ. πρέπει να
έχει χορηγηθεί και στο ανεξάρτητο εργαστήριο που
θα διενεργήσει τη μέτρηση της συγκέντρωσης ινών
αμιάντου στο χώρο εργασίας μετά το πέρας των εργα−
σιών και πριν την άρση των τεχνικών μέτρων πρόληψης
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 12 του
π.δ. 212/2006.
3. Πριν την έναρξη των εργασιών διαχείρισης αμιά−
ντου, απαιτείται να πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις
για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με
το ν. 42042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος
− Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παρα−
γωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την
Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Πε−
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).
4. Τα αμιαντούχα απόβλητα τοποθετούνται σε ειδι−
κούς σάκους απορριμμάτων, κατάλληλους για τη με−
ταφορά αμιαντούχων υλικών τύπου 5H4 που φέρουν
σήμανση ευανάγνωστη και ανεξίτηλη με τις ακόλουθες
ενδείξεις:
α) την ετικέτα που αναφέρεται στο προσάρτημα 7
του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊ−
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Κανονισμός
R.E.A.CH.). Η ετικέτα πρέπει να έχει ύψος (Υ) τουλά−
χιστον 5 cm και πλάτος 2,5 cm. Αν τα απόβλητα πε−
ριέχουν κροκιδόλιθο, η έκφραση «περιέχει αμίαντο»
του ενδεικτικού κειμένου πρέπει να αντικαθίσταται ως
εξής: «περιέχει κροκιδόλιθο/κυανό αμίαντο». Η επισή−
μανση 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 με−
ταφορά αμιαντούχων υλικών
β
είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος του περιεχο−
μένου του σάκου
S
υποδηλώνει ότι ο σάκος είναι κατάλληλος για με−
ταφορά στερεών
**
είναι τα τελευταία δύο ψηφία του έτους κατασκευής
Χ
η χώρα προέλευσης
Αβγδ είναι ο αριθμός πιστοποίησης
Στη συνέχεια, οι ανωτέρω επισημασμένοι σάκοι απορ−
ριμμάτων με τα αμιαντούχα απόβλητα τοποθετούνται
σε διαφανείς σάκους απορριμμάτων επίσης κατάλλη−
λους για τη μεταφορά αμιαντούχων υλικών. Οι σάκοι
απορριμμάτων πρέπει να σφραγίζονται με ισχυρή κολ−
λητική ταινία.
5. Όταν το μέγεθος των αμιαντούχων αποβλήτων δεν
επιτρέπει την τοποθέτησή τους σε σάκους απορριμ−
μάτων 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 4(α).
6. Η διαχείριση των αμιαντούχων αποβλήτων, που προ−
κύπτουν από τις εργασίες διαχείρισης αμιάντου των
Ε.Α.Κ., διενεργείται είτε από τις Ε.Α.Κ., εφόσον έχουν
καταχωρηθεί στο Μητρώο φορέων διαχείρισης επικίν−
δυνων αποβλήτων που τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία Περι−
βάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α., είτε από ανεξάρτητους φορείς,
με τους οποίους συμβάλλονται οι Ε.Α.Κ., και οι οποίοι
είναι καταχωρημένοι στο εν λόγω Μητρώο.
Άρθρο 11
Τήρηση στοιχείων
1. Μητρώο εργαζομένων: Η Ε.Α.Κ. οφείλει να τηρεί,
το προβλεπόμενο στο παράρτημα V του άρθρου 16
της παρούσας απόφασης, Μητρώο εργαζομένων που
εκτίθενται ή ενδέχεται να εκτεθούν, κατά την διάρ−
κεια της εργασίας τους, στη σκόνη αμιάντου ή υλικών
που περιέχουν αμίαντο, σύμφωνα με το άρθρο 18 του
π.δ. 212/2006.
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2. Βιβλίο καταχώρισης των αποτελεσμάτων των με−
τρήσεων που ορίζεται στον Κ.Ν.Υ.Α.Ε., άρθρο 38 παρ.
3 (ε), σε συνδυασμό με το π.δ. 212/2006 άρθρο 18 παρ.
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 πρό−
σωπα ή φορείς. Η καταχώριση των αποτελεσμάτων των
μετρήσεων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τον πίνακα
που δίνεται στο παράρτημα V του άρθρου 16 της πα−
ρούσας απόφασης.
3. Ατομικός ιατρικός φάκελος των εργαζομένων που
εκτίθενται στον αμίαντο κατά την εργασία τους. Πρέπει
να περιλαμβάνει τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέ−
ρονται στο παράρτημα V του άρθρου 16 της παρούσας
απόφασης.
4. Βιβλίο προληπτικού ελέγχου και συντήρησης: Κάθε
Ε.Α.Κ. οφείλει να τηρεί ενημερωμένο το βιβλίο προλη−
πτικού ελέγχου και συντήρησης για κάθε εξοπλισμό
εργασίας που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία
να διαθέτει τέτοιο βιβλίο.
Σε κάθε περίπτωση στο βιβλίο συντήρησης της μο−
νάδας αρνητικής πίεσης (NPU) και της σκούπας κενού,
που διαθέτουν φίλτρα HEPA, και αναφέρονται στο πα−
ράρτημα ΙΙ του άρθρου 16 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. Αρχείο μηνιαίων και εξαμηνιαίων ελέγχων των Μ.Α.Π.
αναπνοής: Με ευθύνη της Ε.Α.Κ. τηρείται αρχείο των
μηνιαίων και εξαμηνιαίων ελέγχων των Μ.Α.Π. αναπνοής
σύμφωνα με το άρθρο 8, παράγραφος 4 της παρούσας
απόφασης.
6. Μητρώο εκπαίδευσης προσωπικού. Κάθε Ε.Α.Κ. οφεί−
λει να τηρεί ενημερωμένο Μητρώο με τα απαραίτητα
στοιχεία του εκπαιδευμένου προσωπικού.
Άρθρο 12
Διαδικασία ελέγχου νομίμων προϋποθέσεων
1. Δικαίωμα σύστασης ΕΑΚ έχουν: Κάθε φυσικό ή νομι−
κό πρόσωπο, τηρώντας μεταξύ άλλων τα προβλεπόμενα
από το π.δ. 212/2006.
2. Για την άσκηση της δραστηριότητας Ε.Α.Κ. τύπου Α
ή Β απαιτείται αναγγελία έναρξης άσκησής της, η οποία
υποβάλλεται στη Γενική Διεύθυνση Συνθηκών και Υγιει−
νής της Εργασίας (ΓΔΣΥΕ) του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
3. Η αναγγελία υλοποιείται σε δύο στάδια:
• Α−Στάδιο: Αρχική αίτηση − Δήλωση πρόθεσης ίδρυ−
σης και λειτουργίας ΕΑΚ.
• Β−Στάδιο: Τελική αίτηση − Δήλωση έναρξης δρα−
στηριότητας.
και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο φάκελο του κάθε
σταδίου με τα νόμιμα δικαιολογητικά για την πιστοποί−
ηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων.
4. Ο φάκελος κάθε σταδίου περιλαμβάνει τα δικαι−
ολογητικά του παραρτήματος VI του άρθρου 16 της
παρούσας απόφασης, συνοδευόμενος από το σχετικό
αποδεικτικό καταβολής του αντίστοιχου παραβόλου.

5. Η αναγγελία μπορεί να υλοποιηθεί σε μία φάση,
εφόσον υποβληθεί φάκελος με όλα τα νόμιμα δικαι−
ολογητικά για την πιστοποίηση της συνδρομής των
νόμιμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία
της ΕΑΚ, σύμφωνα με το Παράρτημα VI του άρθρου 16
της παρούσας απόφασης.
6. Η άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας εξαρτάται
αποκλειστικά από τη διαρκή τήρηση των απαιτήσεων
της παρούσης απόφασης, και εν γένει της σχετικής νο−
μοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων,
και ως εκ τούτου είναι απεριόριστα ανακλητή.
7. Η άσκηση της δραστηριότητας ΕΑΚ δεν μπορεί να
εκχωρηθεί σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
Μετά την υποβολή φακέλου Α−Σταδίου μαζί με το
αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 300€, η ΓΔΣΥΕ
συνεπικουρούμενη από τη γνωμοδοτική επιτροπή του
άρθρου 14 της παρούσας απόφασης ελέγχει το νομό−
τυπο και την πληρότητα των δικαιολογητικών για την
επάρκεια του ελάχιστου εξοπλισμού, τη στελέχωση, των
χώρων και για των άλλων απαιτούμενων προϋποθέσεων
της υπό δραστηριοποίηση Ε.Α.Κ., καθώς επίσης και τα
εχέγγυα παροχής αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών,
έτσι όπως όλα τα παραπάνω προκύπτουν από τις σχε−
τικές καταγραφές. Στη συνέχεια προβαίνει σε σχετική
έγκριση ή ζητεί από τον ενδιαφερόμενο πρόσθετα συ−
μπληρωματικά στοιχεία και διευκρινίσεις.
9. Η έγκριση αυτή σε καμία περίπτωση δεν δίνει το
δικαίωμα για την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αμι−
άντου.
10. Εντός δέκα ημερολογιακών ημερών μετά την έγκρι−
ση, υποβάλλεται από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στη
ΓΔΣΥΕ ο φάκελος του Β − Σταδίου με όλα τα απαραίτη−
τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στο παράρτημα
VI του άρθρου 16 της παρούσας απόφασης, συνοδευό−
μενος από το αποδεικτικό καταβολής παραβόλου 800€.
11. Η ΓΔΣΥΕ, συνεπικουρούμενη από τη γνωμοδοτική
επιτροπή, προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο του φα−
κέλου και διενεργεί έλεγχο με επιτόπια επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις της υπό δραστηριοποίηση Ε.Α.Κ., και
εφόσον το κρίνει αναγκαίο και στους συμβεβλημένους
φορείς που τυχόν συνεργάζεται η Ε.Α.Κ. για τη διενέρ−
γεια μετρήσεων συγκέντρωσης ινών αμιάντου ή/και για
τη διαχείριση αμιαντούχων αποβλήτων.
12. Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί ο εν λόγω
φάκελος δεν δύνανται να εκτελούνται εργασίες δια−
χείρισης αμιάντου.
13. Η γνωμοδοτική επιτροπή μεταξύ άλλων ελέγχει:
α) τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του τεχνικού
υπεύθυνου σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο
5 της παρούσας απόφασης,
β) τον διαθέσιμο τεχνικό εξοπλισμό σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης,
γ) τη δυνατότητα συμμόρφωσης της Ε.Α.Κ. με τις
προβλεπόμενες υποχρεώσεις για εκπαίδευση όλων
όσων συμμετέχουν σε εργασίες διαχείρισης αμιάντου,
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 9 της πα−
ρούσας απόφασης και στο άρθρο 13 του π.δ. 212/2006,
δ) τη διαπίστευση της Ε.Α.Κ. για να διενεργεί μετρή−
σεις του επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων σε ίνες
αμιάντου κατά τη διάρκεια των εργασιών ή τη συνεργα−
σία με ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, καθώς επίσης
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και τη συνεργασία της Ε.Α.Κ. με ανεξάρτητο διαπιστευ−
μένο 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
10 της παρούσας απόφασης,
ε) την καταχώριση της Ε.Α.Κ. στο Μητρώο φορέων δι−
αχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που τηρεί η αρμόδια
Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. ή τη συνεργασία
της με φορέα που είναι καταχωρημένος στο παραπάνω
Μητρώο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 10
της παρούσας απόφασης,
στ) το σύστημα τήρησης στοιχείων, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο άρθρο 11 της παρούσας απόφασης,
για:
i) Μητρώο εργαζομένων
ii) την εκπαίδευση (αρχική εκπαίδευση και περιοδι−
κή επιμόρφωση) όλων όσων συμμετέχουν σε εργασίες
αμιάντου,
iii) τις μετρήσεις ελέγχου του περιβάλλοντος και την
ιατρική επίβλεψη των εργαζομένων,
iv) τη μηνιαία και εξαμηνιαία συντήρηση των Μ.Α.Π.,
v) την προγραμματισμένη συντήρηση του τεχνικού
εξοπλισμού σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατα−
σκευαστή.
14. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της αξιολόγησης,
η επιτροπή γνωμοδοτεί στη ΓΔΣΥΕ. Στη γνωμοδότηση
αναφέρονται και οι απόψεις των μειοψηφούντων μελών
της επιτροπής.
15. Η ΓΔΣΥΕ λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση της
επιτροπής και κατά περίπτωση εκδίδει βεβαίωση συν−
δρομής νομίμων προϋποθέσεων εκτέλεσης εργασιών
διαχείρισης αμιάντου ή αιτιολογημένα απαγορεύει την
άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας.
16. Αν ακολουθηθεί η διαδικασία της παραγράφου
5 του παρόντος άρθρου, οι σχετικές διαδικασίες των
παραγράφων 8 έως 15 του παρόντος άρθρου επισπεύ−
δονται, χωρίς την έκδοση της ενδιάμεσης έγκρισης που
αναφέρεται στις παραγράφους 8 και 9 του παρόντος
άρθρου.
17. Η ΓΔΣΥΕ δύναται εντός τριών (3) μηνών από τη
λήψη της αναγγελίας (υποβολής του φακέλου Α−Σταδίου
ή της ταυτόχρονης κατάθεσης των φακέλων Α και
Β σταδίων) να απαγορεύει την έναρξη άσκησης της
δραστηριότητας Ε.Α.Κ. στην περίπτωση που δεν συ−
γκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή
δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα
στοιχεία. Στην περίπτωση απαγόρευσης της άσκησης
δραστηριότητας Ε.Α.Κ. μπορεί να ασκηθεί προσφυγή
μέσα σε είκοσι ημέρες από την κοινοποίηση της από−
φασης ενώπιον του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο οποίος και αποφασίζει μετά
από αιτιολογημένη γνώμη του Συμβουλίου Υγείας και
Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.).
18. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν πλήρη δικαιο−
λογητικά, η ΓΔΣΥΕ συνεπικουρούμενη από την Γνωμοδο−
τική Επιτροπή ζητά συμπληρωματικά στοιχεία. Στην πε−
ρίπτωση αυτή τα χρονικά διαστήματα που αναφέρονται
στην παράγραφο 17 του παρόντος άρθρου καθώς και
το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 3 του
ν. 3919/2011 παρατείνονται αναλογικά σε συνάρτηση με
την ημερομηνία παράδοσης στη ΓΔΣΥΕ των εκάστοτε
ζητούμενων συμπληρωματικών στοιχείων.
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19. Τα αναφερόμενα παράβολα της παρούσης από−
φασης κατατίθενται στον ειδικό λογαριασμό του Ανω−
τάτου Συμβουλίου Εργασίας (Α.Σ.Ε.) του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και
διατίθενται για την προώθηση ενεργειών για θέματα
ασφάλειας και υγείας της εργασίας και την κάλυψη
των δαπανών λειτουργίας της γνωμοδοτικής επιτροπής
του άρθρου 14.
20. Στη βεβαίωση νομίμων προϋποθέσεων που εκδίδε−
ται για κάθε Ε.Α.Κ. αναγράφονται μεταξύ άλλων:
I. Η επωνυμία και τα στοιχεία της Ε.Α.Κ.
II. Ο τύπος της Ε.Α.Κ.
III. Το ονοματεπώνυμο του τεχνικού υπευθύνου.
IV. Η επωνυμία των φορέων που θα διαχειριστούν τα
αμιαντούχα απόβλητα.
V. Η επωνυμία των φορέων που θα διενεργούν δειγ−
ματοληψίες και μετρήσεις της συγκέντρωσης ινών αμι−
άντου.
21. Οι Ε.Α.Κ. που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις
λειτουργίας καταχωρούνται σε Μητρώο που τηρεί η
ΓΔΣΥΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι−
σης και Πρόνοιας και κατάλογός τους αναρτάται στην
ιστοθέση του Υπουργείου.
Άρθρο 13
Μεταβολή Στοιχείων Ε.Α.Κ. –
Τροποποίηση Βεβαίωσης συνδρομής
νομίμων προϋποθέσεων
Η Ε.Α.Κ., μετά την έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νο−
μίμων προϋποθέσεων εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης
αμιάντου, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη ΓΔΣΥΕ
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
σε κάθε περίπτωση μεταβολής:
1. των στοιχείων της Ε.Α.Κ. (καταστατικό, επωνυμία,
έδρα, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου),
2. του τεχνικού υπευθύνου της Ε.Α.Κ.,
3. του τεχνικού εξοπλισμού ή/και των ηλεκτροκίνητων
μονάδων φιλτραρίσματος που διαθέτει η Ε.Α.Κ., σύμ−
φωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη ΓΔΣΥΕ.
Η Ε.Α.Κ. υποχρεούται να κοινοποιήσει στη ΓΔΣΥΕ τα
τεχνικά χαρακτηριστικά, τα τιμολόγια αγοράς και τους
σειριακούς αριθμούς του νέου εξοπλισμού.
4. του φορέα που διενεργεί τις μετρήσεις του επιπέ−
δου έκθεσης των εργαζομένων σε ίνες αμιάντου κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης αμιάντου
από την Ε.Α.Κ., καθώς και του φορέα (ανεξάρτητο εργα−
στήριο) που διενεργεί τις μετρήσεις της συγκέντρωσης
ινών αμιάντου στους χώρους εργασίας μετά το πέρας
των εργασιών και πριν την άρση των τεχνικών μέτρων
πρόληψης.
Η Ε.Α.Κ. υποχρεούται να κοινοποιήσει την επωνυμία, τα
στοιχεία και το πιστοποιητικό διαπίστευσης του φορέα,
καθώς επίσης και το συμφωνητικό ή συμβόλαιο της
μεταξύ τους συνεργασίας.
5. της καταχώρισης της Ε.Α.Κ. (ή του συμβαλλόμενου
με την Ε.Α.Κ. φορέα) στο Μητρώο φορέων διαχείρισης
επικίνδυνων αποβλήτων που τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία
Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α.
Η Ε.Α.Κ. γνωστοποιεί στη ΓΔΣΥΕ τα στοιχεία του νέου
φορέα με τον οποίο συνεργάζεται.

6568

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Μετά την υποβολή του φακέλου με τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, η ΓΔΣΥΕ συνεπικουρούμενη από τη
γνωμοδοτική επιτροπή, προβαίνει στην απαραίτητη
αξιολόγηση του φακέλου, διενεργεί έλεγχο με επιτό−
πια επίσκεψη εφόσον κρίνεται σκόπιμο, και εκδίδει νέα
βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, τρο−
ποποιώντας την προηγούμενη εκδοθείσα, ή αιτιολο−
γημένα απαγορεύει την άσκηση της δραστηριότητας
της Ε.Α.Κ.
Άρθρο 14
Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής −
Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων
1. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουρ−
γείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
συγκροτείται οκταμελής επιτροπή αποτελούμενη από:
α) Τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Συνθη−
κών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργα−
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
β) Τον Προϊστάμενο του Κέντρου Υγιεινής και Ασφά−
λειας της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινω−
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας,
δ) Έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας
Εργατών Ελλάδας,
ε) Έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων
και Βιομηχανιών,
στ) Έναν εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδος,
ζ) Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών,
η) Έναν εκπρόσωπο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλ−
λόγου.
2. Οι αποφάσεις της επιτροπής, εφόσον υπάρχει απαρ−
τία, λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών.
3. Χρέη προέδρου στην επιτροπή ασκεί ο Προϊστάμε−
νος της ΓΔΣΥΕ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
4. Οι παραπάνω εκπρόσωποι υποδεικνύονται από τους
αντίστοιχους φορείς μαζί με τους αναπληρωτές τους.
5. Η επιτροπή εξακολουθεί να συνεδριάζει με σύνθεση
και ορισμό μελών όπως έχουν καθορισθεί μετά την έκ−
δοση της κ.υ.α 21017/84/24−6−2009 (Β΄ 1287) και πριν την
έκδοση της παρούσας απόφασης, πλην των περιπτώσε−
ων που κάποιος φορέας προτείνει την αντικατάσταση
των μελών που τον εκπροσωπούν.
6. Η επιτροπή του παρόντος άρθρου λειτουργεί με
τις διαδικασίες, τους όρους και τις προϋποθέσεις των
σχετικών περί συλλογικών οργάνων διατάξεων του ορ−
γανισμού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας.
7. Η επιτροπή είναι αμειβόμενη εφόσον τούτο προβλέ−
πεται από τις κείμενες διατάξεις και κάθε δαπάνη που
προκαλείται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου
βαρύνει τον ειδικό λογαριασμό του Ανωτάτου Συμβου−
λίου Εργασίας (ΑΣΕ) σύμφωνα με τις διατάξεις που
ισχύουν για αυτό.
8. Έργο της επιτροπής είναι ο έλεγχος της συνδρομής
των νομίμων προϋποθέσεων της Ε.Α.Κ. να εκτελέσει με
επάρκεια εργασίες διαχείρισης αμιάντου και η σχετική
γνωμοδότηση προς τη ΓΔΣΥΕ.

9. Ο προβλεπόμενος έλεγχος με επιτόπια επίσκεψη
του άρθρου 12 της παρούσας απόφασης διενεργείται
από τρία μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής και συγκε−
κριμένα έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τους εκπρο−
σώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών. Κατά
την επίσκεψη ελέγχεται η πληρότητα και η ορθότητα
εφαρμογής των σχετικών διατάξεων.
10. Στις διαδικασίες της παραγράφου 9 συμμετέχει
και εκπρόσωπος της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας.
Άρθρο 15
Έλεγχος καλής λειτουργίας των Ε.Α.Κ. –
Υποχρεώσεις προς τις αρμόδιες αρχές
1. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.):
α) Ελέγχουν την τήρηση των προϋποθέσεων λειτουρ−
γίας των Ε.Α.Κ. και την εφαρμογή των μέτρων ασφά−
λειας και υγείας των εργαζομένων στους χώρους που
εκτελούνται εργασίες διαχείρισης αμιάντου.
β) Γνωστοποιούν στη ΓΔΣΥΕ στοιχεία για διενερ−
γηθέντες ελέγχους και σοβαρά εργατικά ατυχήματα
στις ΕΑΚ.
2. Αν από τους παραπάνω ελέγχους διαπιστώνονται
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας τα αρμόδια
όργανα της Επιθεώρησης Εργασίας, ενημερώνουν τη
ΓΔΣΥΕ και όπου το θεωρούν αναγκαίο προτείνουν την
απαγόρευση της άσκησης δραστηριότητας της Ε.Α.Κ.
για την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αμιάντου.
3. Η ΓΔΣΥΕ συνεπικουρούμενη από την γνωμοδοτική
επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο της καλής λειτουργίας
των Ε.Α.Κ. και της τήρησης συνδρομής των νομίμων
προϋποθέσεων, τουλάχιστον ανά τριετία. Για το σκοπό
αυτό τα μέλη της γνωμοδοτικής επιτροπής έχουν δικαί−
ωμα πρόσβασης τόσο στις εγκαταστάσεις των Ε.Α.Κ. και
στους χώρους που εκτελούνται εργασίες διαχείρισης
αμιάντου, όσο και στους συμβεβλημένους φορείς (και
εργαστήρια) που συνεργάζεται η Ε.Α.Κ. για τη μέτρηση
συγκέντρωσης ινών αμιάντου ή/ και για τη διαχείριση
αμιαντούχων αποβλήτων.
4. Αν από τους ελέγχους του παρόντος άρθρου δια−
πιστωθούν επανειλημμένες παραβάσεις στη λειτουργία
των Ε.Α.Κ. και στην εφαρμογή των μέτρων ασφάλειας
και υγείας των εργαζομένων στους χώρους που εκτε−
λούνται εργασίες διαχείρισης αμιάντου, η ΓΔΣΥΕ συνε−
πικουρούμενη από την γνωμοδοτική επιτροπή καλεί την
Ε.Α.Κ. για παροχή γραπτών εξηγήσεων. Στην περίπτωση
διαπίστωσης ότι δεν εξακολουθούν να τηρούνται οι νό−
μιμες προϋποθέσεις δραστηριότητας της ΕΑΚ μπορεί να
επιβάλλεται η απαγόρευση της συνέχισης της άσκησης
των δραστηριοτήτων Ε.Α.Κ.
Κατά της απόφασης απαγόρευσης μπορεί να ασκη−
θεί προσφυγή μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την
κοινοποίηση της απόφασης ενώπιον του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ο οποί−
ος και αποφασίζει μετά από αιτιολογημένη γνώμη του
Σ.Υ.Α.Ε..
5. Πέραν της τήρησης των προϋποθέσεων της πα−
ρούσας απόφασης, οι Ε.Α.Κ. ελέγχονται σύμφωνα με
τις διατάξεις του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. καθώς και με την εκάστοτε
ισχύουσα εργατική νομοθεσία.
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6. Οι Ε.Α.Κ. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους
υποβάλλουν στη ΓΔΣΥΕ, έκθεση πεπραγμένων του προ−
ηγούμενου ημερολογιακού έτους. Στην έκθεση αυτή
περιλαμβάνονται όλα τα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία
από τα οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητα της Ε.Α.Κ.
Άρθρο 16
Παραρτήματα
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης τα παρακάτω παραρτήματα:
1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αναφέρεται στο άρθρο 2, παρά−
γραφος 3 το οποίο περιλαμβάνει τη διαδικασία εργα−
στηριακού ελέγχου ενός υλικού, που περιέχει αμίαντο
και τσιμέντο, με σκοπό το χαρακτηρισμό του ως αμι−
αντοτσιμέντο.
2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 7, παρά−
γραφος 1 (Ελάχιστος μη εξαντλητικός τεχνικός εξοπλι−
σμός των Ε.Α.Κ.) το οποίο περιλαμβάνει τον ελάχιστο τε−
χνικό εξοπλισμό για τις εργασίες διαχείρισης αμιάντου.
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3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 7, πα−
ράγραφος 2 (Ελάχιστος μη εξαντλητικός εξοπλισμός
των Ε.Α.Κ.) το οποίο περιλαμβάνει τον ελάχιστο απαι−
τούμενο εξοπλισμό για μέτρηση και δειγματοληψία ινών
αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας.
4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV που αναφέρεται στο άρθρο 8 (Ελά−
χιστα διαθέσιμα Μέσα Ατομικής Προστασίας των ερ−
γαζομένων στις Ε.Α.Κ.).
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V που αναφέρεται στο άρθρο 11 (Τή−
ρηση στοιχείων).
6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ που αναφέρεται στο άρθρο 12 (Δι−
αδικασία ελέγχου νομίμων προϋποθέσεων), το οποίο
περιλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την
επιβεβαίωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέ−
σεων λειτουργίας των Ε.Α.Κ.
7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII που αναφέρεται στο άρθρο 5 (προ−
σωπικό των Ε.Α.Κ.), το οποίο αναφέρει ενδεικτικούς
τρόπους απόδειξης της προϋπηρεσίας του τεχνικού
υπευθύνου.
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Άρθρο 17
Κυρώσεις
1. Σε περίπτωση παραβάσεων των διατάξεων της πα−
ρούσας απόφασης επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις
του άρθρου 71 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. Μετά την επιβολή κύρωσης
κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 71 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. δεν
επιβάλλεται κύρωση κατά την παράγραφο 1 του άρθρου
αυτού για την ίδια παράβαση.
2. Ως προς την ποινική ευθύνη για παραβάσεις του
παρόντος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72
του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
3. Οι διοικητικές κυρώσεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 71 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. δεν επιβάλλονται εφόσον
ο φερόμενος ως παραβάτης αποδείξει ότι έχει ήδη κα−
ταδικαστεί ή αθωωθεί με τελεσίδικη απόφαση ποινικού
δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται
με το παράπτωμα, το οποίο αφορούν οι διοικητικές
κυρώσεις.
4. Ο έλεγχος της εφαρμογής του παρόντος ανατίθεται
στα αρμόδια όργανα, τα οποία καθορίζονται από το
άρθρο 69 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
Άρθρο 18
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει με τη δημοσίευ−
σή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταρ−
γείται η απόφαση υπ’ αριθμ. 21017/84/24−6−2009 (Β΄ 1287).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΦΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΛΥΚΟΥΡΕΤΖΟΣ

F
Αριθμ. οικ. 4122/298
(2)
Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευ−
ματινές ώρες των υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνε−
δρίου στον Ο.Α.Ε.Δ. για το έτος 2013.
OΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ − ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2224/94 «Ρύθμιση
θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων κλπ»
(ΦΕΚ 112/Α΄).
2. Τις διατάξεις του ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του
ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α΄).

3. Τις διατάξεις του αρθρ. 20 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ
226/Α΄/27−10−11) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μι−
σθολόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012/2015».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της
Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα» (ΦΕΚ 98/Α΄).
5. Το υπ’ αριθμ. οικ. 2/78400/0022/14−11−2011 έγγραφο
του Υπ. Οικονομικών «Παροχή οδηγιών για την εφαρ−
μογή των διατάξεων του Δευτέρου Κεφαλαίου του
ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθο−
λόγιο − βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες δι−
ατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δη−
μοσιονομικής στρατηγικής 2012/2015» (ΑΔΑ: 4577Η−5ΕΤ)
6. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται
δαπάνη ύψους περίπου 5.270,4€ σε βάρος του υπό έγκρι−
ση προϋπολογισμού του Οργανισμού Απασχολήσεως
Εργατικού Δυναμικού οικονομικού έτους 2013. Η δαπάνη
θα καλυφθεί από την πίστωση που έχει προβλεφθεί
στον υπό έγκριση προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ οικονομι−
κού έτους 2013 με τα στοιχεία ΚΑΕ 0261 «Αποζημίωση
για υπερωριακή εργασία» ύψους 7.000.000,00€.
7. Το υπ’ αριθμ. Β149124/20−12−2012 έγγραφο του
Ο.Α.Ε.Δ. με το οποίο μας διαβιβάστηκε η υπ’ αριθμ.
3727/55/18−12−2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβου−
λίου του ΟΑΕΔ.
8. Το υπ’ αριθμ. 721/18−12−2012 έγγραφο του Προέδρου
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. Τις ανάγκες του Ο.Α.Ε.Δ. για αντιμετώπιση επειγου−
σών, έκτακτων και εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών.
10. Το από 15−1−2013 έγγραφο του Ο.Α.Ε.Δ. που αφορά
την ανάληψη δέσμευσης, αποφασίζουμε:
1. Διαπιστώνουμε τις επείγουσες υπηρεσιακές ανά−
γκες που επιβάλλουν την υπερωριακή απασχόληση
πέντε (5) υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου που
απασχολούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ.
και εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόλησής τους για
το έτος 2013 κατά τις απογευματινές ώρες και έως της
22ας νυκτερινής ώρας, μέχρι 20 ώρες το μήνα για τον
κάθε υπάλληλο και συνολικά για 1.200 ώρες.
2. Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο
της πραγματικής υπερωριακής απασχόλησης ορίζεται
ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2013
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Δ΄

110 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

30 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 €
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά
τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά
και θα επιστρέφονται.
• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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