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Eισαγωγή
Είναι γνωστό σε όλους ότι στη χώρα µας ο χρήστης της νοµοθεσίας χάνεται σε ένα κυκεώνα νοµοθετηµάτων, προεδρικών διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων κλπ, που ξεκινούν πολλές δεκαετίες πριν και που συνεχώς τροποποιούνται και συµπληρώνονται.
Πολύ δε περισσότερο όσοι ασχολούνται µε την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας, οι οποίοι έχουν να καλύψουν ένα µεγάλο φάσµα θεµάτων που υπάγονται σε διαφορετικά
υπουργεία.
Ένας παράγοντας για την εφαρµογή της νοµοθεσίας είναι η γνώση της.
Σκοπός του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, µεταξύ άλλων, είναι να
βοηθήσει κάθε εµπλεκόµενο µε την Υ.Α.Ε. στους χώρους εργασίας ώστε τα απαραίτητα µέτρα
να λαµβάνονται σωστά και ολοκληρωµένα, µε στόχο την αποφυγή των εργατικών ατυχηµάτων
και των επαγγελµατικών ασθενειών.
Στα πλαίσια της προσπάθειας αυτής περιλαµβάνεται η έκδοση, το 1994, µιας συλλογής µε τα
πλήρη κείµενα 120 περίπου νοµοθετηµάτων η οποία στη συνέχεια πήρε τη µορφή CD-ROM, µε
επιπλέον µηχανή αναζήτησης.
Τα συνεχή ερωτήµατα όσων ασχολούνται µε την Υ.Α.Ε. για τη νοµοθεσία που ισχύει σε διάφορα
θεµατικά πεδία καθώς και για το χρόνο επανέκδοσης του CD-ROM, µας βεβαιώνει ότι µια κάλυψη του κοµµατιού που λέγεται νοµοθεσία όσο το δυνατό πιο εξαντλητική είναι ένα αναγκαίο
εργαλείο που πρέπει να δωθεί στους τεχνικούς ασφάλειας, τους γιατρούς εργασίας, τους εργοδότες κλπ, ώστε όλοι τους να γνωρίζουν τις απαιτήσεις της ελληνικής νοµοθεσίας και να παίρνουν τα µέτρα που απαιτούνται για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
Ο χρονολογικός κατάλογος, κατά αύξοντα αριθµό φεκ των νοµοθετηµάτων που ακολουθεί είναι
το πρώτο κοµµάτι µιας επίπονης προσπάθειας για τη δηµιουργία του εργαλείου αυτού.
Έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει τουλάχιστο έως ότου ολοκληρωθεί µέσα στους επόµενους µήνες, η διαδικασία δακτυλογράφησης των κειµένων και της παραγωγής του νέου CDROM του ινστιτούτου.
Ο κατάλογος αυτός ξεκίνησε έχοντας σαν αρχικό πυρήνα τα νοµοθετήµατα που περιέχονταν στο
προαναφερθέν CD-ROM και αυτή τη στιγµή είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε στο
διαδίκτυο, καθώς και µερικών ακόµη που υπήρχαν στη συλλογή της βιβλιοθήκης και δεν είχαν
συµπεριληφθεί.
Τα δικά σας ερωτήµατα έδωσαν το έναυσµα για την αναζήτηση θεµάτων που σας απασχολούσαν
και την ανάπτυξη του υπάρχοντος υλικού.
Ακολούθησε αναζήτηση µε χρονολογική σειρά, λέξεις κλειδιά κλπ, στις βάσεις νοµοθεσίας µε
τις οποίες είναι συµβεβληµένο το ινστιτούτο, στις ιστοσελίδες των υπουργείων και άλλων φορέων που παρέχουν πολλές φορές τη σχετική µε αυτούς νοµοθεσία, σε βιβλία που µαζί µε τη θεµατική ενότητα που αναπτύσσουν δίνουν και τη νοµοθεσία που ισχύει.
Η θεµατική ανάλυση του υλικού που ακολουθεί, σε αυτή τη φάση, δεν είναι εξαντλητική.
Έγινε κατά κύριο λόγο βάση του τίτλου των νοµοθετηµάτων και µάλιστα για την αποφυγή πολλών επαναλήψεων, αυτά έχουν καταχωρηθεί στη θεµατική ενότητα που είναι κυρίαρχη σε αυτόν.
Για το λόγο αυτό, ο χρήστης του θεµατικού αυτού καταλόγου δεν θα πρέπει να περιοριστεί µόνο
στη µελέτη του θέµατος που τον ενδιαφέρει αλλά να ανατρέξει και σε εκείνα που έχουν σχέση
µ'αυτό.
Ελπίζουµε ότι ο κατάλογος αυτός θα αποτελέσει οδηγό στα χέρια όλων των ενδιαφεροµένων
και θα βοηθήσει µε τον τρόπο του στην αποτελεσµατικότερη εκτέλεση των καθηκόντων και των
υποχρεώσεων όλων εκείνων που εργάζονται για την Υ.Α.Ε.
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I. Χρονολογικός κατάλογος
1861
1. ΦΕΚ 44/1861/24-8-1861: Νόµος περί µεταλλείων, ορυχείων και λατοµείων.
1910
1. Ν. ΓΦΚ∆ (3524) 13/13 Ιανουαρίου 1910: Περί µεταλλείων.
1911
1. Ν. Γ.π.Λ.∆ της 19/21 Νοεµ. 1911: Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας. Τροποποιηθείς και συµπληρωθείς υπό του Ν. 2193 της 5/13 Ιουν.1920.
1912
1. Β.∆ 24/28 Ιουλίου 1912: Περί καθηκόντων των αποτελούντων το σώµα της Επιθεωρήσεως της
Εργασίας Επιθεωρητών και Εποπτών Εργασίας.
1915
1. Ν. 551/31-12-1914/8-1-1915: Περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων.
1920
1. Ν. 2193/20, (129/Α/13-6-20): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων εργατικών
τινών νόµων.
2. Ν. 2269/20, (145/Α/1-7-20): Περί κυρώσεως της ∆ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Ουασιγκτώνος «περί περιορισµού των ωρών εργασίας εν ταις βιοµηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8 καθ'
ηµέραν και 48 καθ' εβδοµάδα».
3. Ν. 2271/20, (145/Α/1-7-20): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 8 της διεθνούς συµβάσεως εργασίας
«περί καθορισµού κατωτάτου ορίου ηλικίας των ανηλίκων εις τας βιοµηχανικάς εργασίας».
4. Ν. 2272/20, (145/Α/1-7-20): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 6 της διεθνούς Συµβάσεως «περί
νυκτερινής ανηλίκων εν τη βιοµηχανία».
5. Ν 2273/20, (145/Α/1-7-20): Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κιτρίνου) φωσφόρου εις
την βιοµηχανία των πυρείων.
6. Ν. 2274/20, (145/Α/1-7-20): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 3 της διεθνούς συµβάσεως εργασίας
«περί εργασίας των γυναικών προ και µετά τον τοκετόν».
7. Ν. 2275/20, (145/Α/1-7-20): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 4 της διεθνούς συµβάσεως εργασίας
«περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών».
8. Β.∆ 24 Ιουλίου 1920, (191/Α/25-8-20): Περί κωδικοποιήσεως των νόµων «περί ευθύνης προς
αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων».
9. Β.∆ 25-8-1920, (200/Α/5-9-20): Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των
εργατών διατάξεων.
1921
1. Ν. 2654 της 6/16 Αυγ. 1921, (143/Α/16-8-21): Περί απαγορεύσεως της χρήσεως του ανθρακικού µολύβδου λευκού χρώµατος (στουπετσιού), του οξειδίου του µολύβδου (µίνιου) και λιθάργυρου εις οικοδοµικά και άλλα έργα.
2. Β.∆ 17/27-12-21, (243/Α/27-12-21): Περί απαγορεύσεως της χρήσεως του ανθρακικού µολύβδου λευκού χρώµατος (στουπετσιού), του οξειδίου του µολύβδου (µίνιου) του λιθάργυρου και
πάσης άλλης συνθέσεως των οξειδίων τούτων για τον χρωµατισµό οικοδοµών πλοίων και λοιπά.
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1922
1. Ν. 2994/22, (162/Α/31-8-22): Περί κυρώσεως της διεθνούς συµβάσεως της Γ' ∆ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου
(στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς.
1923
1. Β.∆ 16-3/5-4/23, (91/Α/5-4-23): Περί κανονισµού των µέτρων υγιεινής και καθαριότητας των
σταφιδαποθηκών.
2. Β.∆ 13-10/6-11/23, (321/Α/6-11-23): Περί κανονισµού των µέτρων υγιεινής και καθαριότητας
των αποθηκών συσκευασίας σύκων.
1924
1. Β.∆ 30/10/24, (275/Α/3-11-24): Περί κανονισµού όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και αποθήκες σύκων.
1925
1. Ν.∆ της 20-26 Νοεµ. 1925, (20/Α/25): Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν τοις χηµικοίς βιοµηχανίοις.
1927
1. Ν.∆ 13 της 13 Νοεµ. 1927, Περί κυρώσεως του Ν.∆ «περί επεκτάσεως της Ελληνικής Μεταλλευτικής νοµοθεσίας εις Θράκην κ.λπ».
1928
1. Ν. 3518 της 24 Απρ/17 Μαΐου 1928, (80/Α/14-5-28): Περί κυρώσεως του Ν.∆ της 13 Νοεµ.
1927 «περί κυρώσεως του Ν.∆ της 20 Νοεµ. 1925 "Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού
και υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν ταις χηµικαίς βιοµηχανίαις».
2. Π.∆ της 24 Απρ/17 Μαΐου 1928, Περί επεκτάσεως της εφαρµογής του Ν.∆ της 13 Νοεµ. 1927
«περί κυρώσεως του Ν.∆ της 20 Νοεµ. 1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού και
υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν ταις χηµικαίς βιοµηχανίαις» και εις τα εργοστάσια ζυθοποιίας, βυνοποιίας κ.λπ.».
1930
1. Ν. 4651/3-12/5-30: Περί ερµηνείας των διατάξεων περί µεταγραφής µεταλλείων.
2. Ν. 4674/8-12/5-30, (156/A/12-5-30): Περί κυρώσεως του εν Γενεύη την 25 Οκτωβρίου 1921
υπογραφέντος σχεδίου διεθνούς συµβάσεως «περί υποχρεωτικής ιατρικής εκπαίδευσης παίδων
και εφήβων εργαζοµένων επί των πλοίων».
3. Π.∆ της 28/31 Μαΐου 1930, (189/Α/28/31-5-30): Περί υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν
τοις αλευρόµυλοις.
1932
1. Π.∆ 27-6-32, (212/Α/4-7-32): Περί κωδικοποιήσεως και συµπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας διατάξεων.
1933
1. Π.∆ 22/29-12-33, (406/Α/29-12-33): Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων
επί φορητών κλιµάκων.
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1934
1. Π.∆ της 12/17 Ιαν. 1934: Περί κανονισµού ατυχηµάτων εις υπαιθρίους εργασίας.
2. Π.∆ της 7 Φεβρ. 1934, (67/Α/16-2-34): Περί επέκτασης της εφαρµογής του Ν. 3518 «περί κυρώσεως του από 13-11-27 νµθ. ∆ιατάγµατος της 20-11-25», «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος
χηµικού εν ταις χηµικαίς βιοµηχανίαις» και εις τα εργοστάσια σκληρύνσεως λιπών πάσης φύσεως, φαρµακευτικών ειδών κ.λπ.
3. Π.∆ 14-3-1934, (112/Α/22-3-34): Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων
των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.
4. Υ.Α 67288/34, (119/Β/7-9-34): Περί κανονισµού εργασίας υφαλοχρωµατιστών, σφυροκόπων
και λεβητοκαθαριστών.
5. Π.∆ 17-9-1934 (334/Α/4-10-34): Περί λειτουργίας βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων
εν υπογείοις.
6. Ν. 6422/34, (412/Α/34): Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου του ηλεκτρολόγου και µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου µηχανικού, ως και του ναυπηγού. (τροποποιήθηκε-συµπληρώθηκε µε Π.∆ 8/8-3-35 – Β.∆ 11-3-55 – Β.∆ 30-1/5-2-37 – Β.∆12/48 – Β.∆ 323/65)
1935
1. Π.∆ 8/8-3-35: Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.
2. Ν.∆ 25/30 -10- 1935: Περί τροποποιήσεως των περί προστασίας των ασθενών ανέργων εργατών θαλάσσης εµπορικού ναυτικού διατάξεων.
1936
1. Β.∆ 13/2/36, (98/Α/19-2-36): Περί συµπληρώσεως ∆/τος αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
2. Β.∆ 14/8/36, (368/Α/14-8-36): Περί επεκτάσεως των περί 8ώρου διατάξεων και εις άλλας κατηγορίας βιοµηχανιών και βιοτεχνιών
1937
1. Β.∆ της 7/20 Ιαν. 1937, (16/Α/20-1-37): «Περί απαγορεύσεως της χρήσεως του εκ συνθέσεως
µολύβδου λευκού χρώµατος, ως και οργανικών τινών χρωµάτων.» (περιλαµβάνει τους: ÷. Νόµος
6011 της 29 Ιαν./6 Φεβρ. 1934, ÷. Νόµος 6080 της 19/24 Φεβρ. 1934, ÷. Α.Ν. 97 της 31 Αυγ./7 Σεπτ.1936π.).
2. Α.Ν 445/20-1-37, (22/Α/20, 20/25-1-37): Περί τροποποιήσεως, συµπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κινηµατογράφων διατάξεων.
3. Α.Ν 446/37, (23/Α/12/ 25 –1-37): Περί θεάτρων.
4. Β.∆ 30-1/5-2-37, (37/Α/30-1/5-5/37): Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβήτων.
5. Α.Ν 501/27-2-37, (81/Α/27-2/2-3-37): Περί συµπληρώσεως του Ν. 6422/34.
6. Β.∆ 10-9/14-10-37, (405/Α/10-9/14-10-37): Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών.
1938
1. Β.∆ 19/3/38, (112/Α/19-3-38): Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού
προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ' ειδικότητος, (βιοµηχανιών, εργοστασίων και συνεργείων).
2. Α.Ν 1204/38, (177/Α/29-4-38): Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των µολυβδούχων χρωµάτων.
3. Β.∆ 15-4-38, (180/Α/2-5-38): Περί κανονισµού υγιεινής σφαγείων.
4. Β.∆ 25-5/14-6/38, (224/Α/25-5-38): Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επι16

βλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆' ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς.
5. Β.∆ 3/17-12-38, (473/Α/17-12-38): Περί κανονισµού υγιεινής εργαστηρίων αλλαντοποιίας.
1939
1. Α.Ν 1998/29-9-1939, (420/Α/29-9/3-10/39): Περί σηµάτων.
1945
1. Α.Ν 539/45, (229/Α/6-9-45): Περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ' αποδοχών.
1946
1. Α.Ν 878/46, (24/Α/29-1-46): Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών µηχανοδηγών και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων.
1948
1. Β.∆ 12/12-8-48, (203/Α/12-8-48): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 30/1/1937
διατάγµατος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβήτων».
1949
1. Ν.∆ 1150/49, (249/Α/11-10-49): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 6422/34 «περί
ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου του ηλεκτρολόγου και µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου µηχανικού, ως και του ναυπηγού» και του Α.Ν 878/46» περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων
πρακτικών µηχανικών κ.λπ».
1950
1. Β.∆ 16/17-3-50, (82/Α/16/17-3-50): Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών.
1951
1. Α.Ν 1846/51, (179/Α/1-8-51): Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2. Υ.Α 51949/51, της 10-13/9/51: Περί µέτρων ασφαλείας λειτουργίας λεβήτων και λεβητοστασίων σταθερών εγκαταστάσεων.
3. Υ.Α 48993/5056/51, (207/Β/1-9-/16-10/51): Περί χορηγήσεως επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας
εις εργάτας βιοµηχανίας τσιµέντων.
4. ΦΕΚ 272/Α/5-10-51: Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων.
5. ΦΕΚ 307/Α/27-11-51: Περί τροποποιήσεως ∆ιαταγµάτων από 14-10-1937 «περί διαιρέσεως
των ηλεκτρ/κων εγκαταστάσεων εις ειδικότητας κατηγορίας», από 19-3-38 «περί χορηγήσεως
αδειών και πτυχίων ΣΤ' Ειδικότητος», από 4-11-1949 «περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως
του από 13-2-1948 Β.∆ κ.λ.π».
1952
1. Ν. 6392/52, (83/Α/3-4-52): Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφοροσών τον Ποινικόν και Πειθαρχικόν Κώδικα του Εµπορικού Ναυτικού.
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2. Ν. 2081/52, (109/Α/18/25-4-52): Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 52 διεθνούς συµβάσεως, περί
κανονικών κατ’ έτος αδειών µετ’ αποδοχών.
3. Ν. 2078/52, (116/Α/18/28-4-52): Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 17 διεθνούς συµβάσεως «περί
αποζηµιώσεως των ατυχηµάτων εργασίας».
4. Ν. 2154/52, (161/Α/7/12-6-52): Περί συµπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν 446/37 «περί θεάτρων και άλλων λοιπών ∆ηµοσίων θεαµάτων».
5. Υ.∆ 389966/52, (235/Β/52): Περί υγειονοµικών µέτρων επί των πάσης φύσεως µεταφορικών
µέσων.
1953
1. Ν.∆ 2698/53, (315/Α/10-11-53): Περί διοικήσεως του ΙΚΑ, µεταρρυθµίσεως της περί αυτού νοµοθεσίας, ως και άλλων τινών διατάξεων.
2. Β.∆ 24-11-53, (346/Α/17-12-53): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16-3-50
Β.∆ «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών».
1954
1. Ν.∆ 2954/54, (182/Α/14-8-54): Περί Οργανώσεως Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας παρά το
Υπουργείο Εργασίας και άλλων τινών διατάξεων.
1955
1. Υ.Α 80225/55, (59/Β/11-4-55): Κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
2. Β.∆ 4/11-3-55, (82/Α/4-4-55): Χειρισµός και επίβλεψη ατµολεβήτων.
3. Ν. 3214 της 26/30 Απρ. 1955, (108/Α/30-4-55): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του
Ν. ∆ΚΣΤ του έτους 1912 περί των όρων ιδρύσεως Βιοµηχανικών Εργοστασίων.
4. Ν. 3239/55, (125/Α/18/20-12-57): Περί τρόπου ρυθµίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συνθέσεως Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως
και συµπληρώσεως διατάξεων ενίων εργατικών νόµων.
5. N. 3249/55, (139/Α/1/2-6-55): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 81 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί
επιθεωρήσεως εργασίας εις την Βιοµηχανίαν και το Εµπόριον.
1956
1. Β.∆ 15/17 Μαΐου 1956, (123/Α/17-5-56): Περί κανονισµού θεάτρων – Κινηµατογράφων κ.λπ.
2. Ν.∆ της 13 Οκτ./2-11-1956, (265/Α/2-11-56): Περί επέκτασης της εφαρµογής του Ν. 3518/28
& εις ετέρας βιοµηχανίας.
1957
1. Ν.∆ 3755/57, (182/Α/14/17-9-57): Περί αυξήσεως αναδροµικώς των αποδοχών των µισθωτών,
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 3239/55 και άλλων διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας.
2. Ν.∆ 3789/57, (210/Α/25-9/12-10-57): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας.
3. Υ.Α 32141/57, Περί µέτρων ασφαλείας εις εργοστάσια Χαλυβουργίας.
1958
1. Ν. 3816/58, (32/Α/8-2-58): Περί κώδικα ιδιωτικού νοµικού δικαίου.
2. Β.∆ 2/8-8-1958, (116/Α/8-8-58): Περί της αρµοδιότητας δια την χορήγησιν των αδειών ιδρύσεως (εγκαταστάσεως) επεκτάσεως, διαρρυθµίσεως, ανακαινίσεως και λειτουργίας των βιοµηχανικών εργ/σιων, βιοτεχνικών εργαστηρίων, αποθηκών και πάσης φύσεως µηχ/κών εγκ/σεων, της
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εποπτείας και του τεχνικού ελέγχου των των µελετών των µηχ/κών εγκ/σεων του ∆ηµοσίου και
Νοµ. Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
3. Β.∆ 2/8-8-1958, (116/Α/8-8-58): Περί συµπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16 και 17 του από 163-50 Β.∆ «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων
κ.λπ», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24-11-1953 τοιούτου.
4. Β.∆ 25-5-58, Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και
υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆΄ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς.
1959
1. Υ.Α 50603/59, Περί µέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις εργοστάσια Ελαιουργίας, Σπορελαιουργίας, Υδρογονώσεως Ελαίων, Πυρηνελαιουργίας και Σαπωνοποιίας.
2. Ν.∆ 4020/59, (248/Α/11-11-59): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινων Νόµων.
1960
1. Ν. 4104/60, (147/Α/20-9-60): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί
κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (άρθρο 3, εισφορά επαγγελµατικού κινδύνου).
2. Ν.∆ 4111/60, (163/Α/9-10-60): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των περί Υγειονοµικών Συλλόγων, Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελµάτων, Ασφαλίσεως Υγειονοµικών, Φαρµάκων και των περί ιατρικής εν γένει Αντιλήψεως και ∆ηµόσιας Υγείας.
3. Εγκύκλιος ∆ιαταγή Α.Π.Σ 7600/700 Φ.51.1/6-7-60, Περί υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας.
1961
1. B.∆ 473/61, (119/Α/26-7-61): Περί εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου.
2. Εγκύκλιος 158/12-8-61: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 473 Β.∆/τος, περί εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου.
1963
1. Β.∆ 277/63, της 30 Απρ/22 Μαΐου 1963, (65/Α/22-5-63): Περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεων
και λειτουργίας αυτών.
2. Β.∆ 380/63, (111/Α/13-7-63): Περί κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας Αυτοκινητοστασίων.
1964
1. Υ.ΑΕ Ε1β 301/64, (63/Β/14-2-64): Περί συλλογής αποκοµιδής και διάθεσης απορριµµάτων.
1965
1. Β.∆ 37/65, (10/Α/17-1-66): Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων.
2. Β.∆ 95/65, (25/Α/16-2-65): Περί καθορισµού των προσόντων και των επαγγελµατικών δικαιωµάτων των πτυχιούχων των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών, ειδικότητος ∆οµικών έργων
και σχεδιαστών.
3. Ν. 4458/65, (33/Α/22-27/2/65): Περί βιοµηχανικών περιοχών.
4. Β.∆. 323/65, (80/Α/21-4/7-5-65): Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλµατος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Μηχανολόγου.
5. Β.∆. 328/65, (81/Α/21-4/8-5-65): Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλµατος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου.
6. Υ.Α Ειβ 221/65, (138/Β/24-2-65): Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων.
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1966
1. Ν. 4504/66, (57/Α/8-3-66): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων.
2. Β.∆ 407/66, (105/Α/11-5-66): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των από 13-2-36 «περί
συµπληρώσεως ∆/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ' ειδικότητος παραγωγής, µετατροπής, µεταφοράς, µετασχηµατισµού και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας», από 21-465 «περί διατάξεων τινών αφοροσών εις την άσκησιν επαγγέλµατος υπό των Μέσων Τεχνικών
Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου» από 25-5-58 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆΄
ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς.
3. Υ.Α 18304/672/66, (293/Β/11-5-66): Κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
1967
1. Α.Ν 207/67, (216/Α/4-12-67): Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών
πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών
διατάξεων.
1968
1. Β.∆ 362/68, (117/Α/27-5-68): Περί κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας εργαζοµένων εν τοις
Βυρσοδεψείοις απάσης της Χώρας. (διόρθωση στο 136/Α/68)
2. Β.∆ 464/68, (153/Α/12-7-68): Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζοµένων εις
τα Τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου απάσης της
Χώρας, είτε λειτουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτηµάτων εργοστασιακών ή µεµονωµένων.
3. Β.∆ 590/68, (199/Α/11-9-68): Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τα Εργοστάσια
και Εργαστήρια κατασκευής Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζοµένων.
4. Β.∆ 796/68, (277/Α/27-11-68): Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας
ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων.
5. Ν.∆ 35/68, (284/Α/3-12-68): Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων, εργοστασίων και αποθηκών εκρηκτικών υλών.
6. Β.∆ 889/68, (311/Α/31-12-68): Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρµογήν Κανονισµού «περί
τροποποιήσεως του δια του υπ' αριθ. 36/1967 Β.∆/τος εγκριθέντος Κανονισµού περί σωστικών
µέσων των πλοίων».
7. Β.∆ 890/68, (311/Α/31-12-68): Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων.
8. Β.∆ 891/68, (311/Α/31-12-68): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Β.∆ 407/4/11-5-66
δι' ου ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν τα από 13-2-36, 19-3-38, 25-5-38 και 21-4-65
Β.∆/τα, τα ρυθµίζοντα γενικώς την άσκησιν του επαγγελµατος ηλεκτρολόγου.
1969
1. Ν.∆ 186/69, (86/Α/9-10-5-69): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του ν. 3239/55 ως
ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του Ν.∆ 3755/57.
2. Α.Π ΣΤ/116464/69, (325/Β/28-4/13-5/69): Περί όρων ασφάλειας κατά τη µεταφορά προσώπων
δια φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως.
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1970
1. Β.∆ 464/70, (150/Α/9-7-70): Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας
αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εντός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως και κωµών ή εντός κατοικηµένων εν γένει περιοχών.
2. Β.∆ 465/70, (150/Α/9-7-70): Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας
αντλιών καυσίµων ροής πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών.
3. Β.∆ 466/70, (150/Α/9-7-70): Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών
αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων- λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών
παροχής ακυσίµου ως και προϋποθέσεων χορηγήσεων των προς τούτο απαιτουµένων αδειών.
4. Β.∆ 657/70, (227/Α/24-10-70): Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου παρά
υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.
1971
1. Υ.Α 83752/4165/71, (687/Β/24-8-71): Περί τροποποιήσεως και συµπλήρωσης του κανονισµού
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
1972
1. Β.∆ 749/72, (216/Α/7-12-72): Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρµογήν Κανονισµού περί πυριµάχου προστασίας επιβατηγών πλοίων εκτελούντων πλόας εσωτερικού.
1973
1. Ν.∆ 8/73, (124/Α/9-6-73): Περί «Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού».
2. Ν.∆ 140/73, (221/Α/21-9-73): Περί της υπερωριακής, νυκτερινής και κατ' εξαιρεσίµους ηµέρας
εργασίας του προσωπικού Αυτοµάτου Επεξεργασίας στοιχείων.
3. Ν.∆ 187/73, (261/Α/7-12-73): Περί Κώδικα ∆ηµοσίου Ναυτικού ∆ικαίου.
4. Ν.∆ 210/73, (277/Α/5-10-73): Περί µεταλλευτικού κώδικος.
5. Π.∆ 435/73, (327/Α/14-12-73): Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων.
6. Π.∆ 436/73, (327/Α/14-12-73): Περί χορηγήσεως άδειας ηλεκτροτεχνίτου εις αδειούχους χειριστάς µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών.
7. Υ.Α 6242/185/73, (1525/Β/31-12-73): Περί τροποποιήσεως και συµπλήρωσης του κανονισµού
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
8. Εγγ. Υπ. Εργ. 25493/25-6-73: Ωράριο εργασίας χειριστών ακτινολογικών εργαστηρίων.
1974
1. Ν.∆ 181/74, (347/Α/10-11-74): Περί προστασίας από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
2. Ν.∆ 180/74, (347/Α/20-11-74): Περί ρυθµίσεως θεµάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρµογή
του Μεταλλευτικού Κώδικα λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων.
3. Υ.Α Γ1γ/9900/74, (1266/Β/3-12-74): Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων.
1975
1. Ν. 46/75, (105/Α/2-3/6-75): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 της
υπ’ αριθ. 100 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας περί ισότητας της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας.
2. Π.∆ 387/75, (117/Α/16-6-75): Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 5 του άρθρου µόνου του
από 2/8 Αυγούστου 1958 Β∆/τος, «περί συµπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16,17 του από 16-3-50
Β∆/τος, περί διαιρέσεως κατατάξεων και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.,
ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 25-11-53 τοιούτου».
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3. Ν. 61/75, (132/Α/7-7-75): Περί προστασίας των εργαζοµένων εκ των κινδύνων των προερχοµένων εκ της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιον.
4. Π∆ 447/75, (142/Α/17-7-75): Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασιαίς ασχολουµένων µισθωτών. (KΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΟΛΟΣ)
5. Ν. 158/75, (189/Α/8-9-75): Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό τάσιν.
6. Π.∆ 902/75, (287/Α/8-22/12/75): Επίβλεψη µηχανολογικών εγκαταστάσεων.
7. Γ1/2.400/75, (371/Β/26-3-75): Τροποποίηση του Υ.∆ Γ1γ/9.900/74 «περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».
1976
1. Π.∆ 22/76, (6/Α/9-12/1/76): Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισµού και συντήρησης µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
2. Ν. 274/76, (50/Α/6-3-76): Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος.
3. Π.∆ 212/76, (78/Α/6-4-76): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις µεταφορικάς ταινίας και προωθητάς εν γένει. (διόρθωση στο 93/Α/76).
4. Π.∆ 455/76, (169/Α/5-7-76): Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών
αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων κλπ.
5. Π.∆ 460/76, (170/Α/6-7-76): Περί λήψεως µέτρων πυρασφάλειας υπό Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων και αποθηκών.
6. Π.∆ 488/76, (176/Α/12-7-76): Περί τροποποιήσεως του εγκριθέντος δια του Β.∆ 749/72 Κανονισµού «περί πυριµάχου προστασίας επιβατηγών πλοίων εκτελούντων πλόας εσωτερικού».
7. Ν. 486/76, (321/Α/25-11/3-12-76): Περί κύρωσης της υπ' αριθ. 134 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί προλήψεως των εργατικών ατυχηµάτων των ναυτικών».
8. Ν. 492/76, (332/Α/11-12-76): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ
αριθµ. 136 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως
των οφειλοµένων εις το βενζόλιον».
9. Ν. 495/76, (337/Α/18-15-76): Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών µηχανηµάτων και
άλλων τινών ποινικών διατάξεων.
10. Εγκύκλιος Υ.Β.Ε.Τ 22466/28-4-76: Προϋποθέσεις δια την χορήγηση αδείας εγκαταστάσεως
και λειτουργίας δεξαµενών εναποθήκευσης υγραερίων. Όροι και προϋποθέσεις αποθήκευσης
φιαλών υγραερίων.
1977
1. Ν. 549/77, (55/Α/23-2-77): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.
2. Ν. 413/77, (128/Α/12-5-77): Περί αγοράς µεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών.
3. Ν. 616/77, (166/Α/15-6-77): Περί έκδοσης Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων.
4. Ν. 669/77, (241/Α/1-9-77): Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων.
5. Π.∆ 776/77, (250/Α/11-8-77): Περί κυρώσεως Κανονισµού συµπληρωµατικών παροχών µητρότητος υπό του ΟΑΕ∆.
6. Π.∆ 827/77, (267/Α/19-9-77):Τροποποίηση του υπ' αριθ. 22/9-1-76 Π.∆/τος «περί επίβλεψης
της λειτουργίας χειρισµού και συντήρησης µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».
7. Ν. 721/77, (298/Α/6-10-77): Για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων.
8. Π.∆ 922/77, (315/Α/12-10-77): Περί απαγορεύσεως της χρήσης πετρελαίου τύπου Μαζούτ σε
κτιριακές εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις καύσεως.
9. Υ.Α 2912/76, (824/Β/30-8-77): Περί προδιαγραφών υγραερίου.
10. Υ.Α ΣΤ-29900/77, (1318/Β/10-12-77): Περί της διαδικασίας έκδοσης εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχηµάτων.
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1978
1. Π.∆ 17/78, (20/Α/7-1-78): Περί συµπληρώσεως του από 22/29.12.1933 Π.∆/τος «Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων».
2. Π.∆ 95/78, (20/Α/17-2-78): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας συγκολλήσεων.
3. Π.∆ 151/78, (31/Α/25-2-78): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις
θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας.
4. Π.∆ 152/78, (31/Α/25-2-78): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις πιεστήρας δι' εκκέντρου και παροµοίους τοιούτους.
5. Π.∆ 216/78, (47/Α/31-3-78): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις την
µεταφοράν ρευστών-πυρακτωµένων υλών, δια περονοφόρων οχηµάτων.
6. Υ.Α 17483/281/78, (269/Β/28-3-78): Περί κατατάξεως των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων από απόψεως κινδύνου πυρκαγιάς.
7. Υ.Α 17484/282/78, (283/Β/30-3-78): Περί εφαρµοστέων µέτρων Πυροπροστασίας Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών επιχειρήσεων.
8. Υ.Α Α5/2375/78, (689/Β/18-8-78): Περί της χρήσεως κατασιγασµένων αεροσφυρών.
9. Πυρ/κή ∆/ξη 1/78, (1148/Β/30-12-78): Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας σε
εµπορικά καταστήµατα και στους αποθηκευτικούς χώρους.
1979
1. Πυρ/κή ∆/ξη 2/79, (100/Β/3-2-79): Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις τα ξενοδοχειακά καταλύµατα.
2. Π.∆ 422/79, (128/Α/15-6-79): Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους
εργασίας.
3. Υ.Α 416/1759/79, (132/Α/12-2-79): Περί αντικατάστασης του άρθρου 40 του κανονισµού ασθενείας του ΙΚΑ.
4. Ν. 948/79, (167/Α/25-7-79): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ.147 ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας.
5. Ν. 960/79, (194/Α/25-8-79): Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δηµιουργία χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.
6. ΦΕΚ 362/∆/4-7-79: Κανονισµός θερµοµόνωσης.
7. Υ.∆ Α2/οικ 1989/79, (416/Β/3-5-79): Περί απαγορεύσεως του καπνίσµατος στα Νοσηλευτικά
Ιδρύµατα και στις ιδιωτικές Κλινικές.
8. Υ.Α 19846/79, (610/Β/13-7-79): Περί εφοδιασµού των αυτοκινήτων οχηµάτων τρικίκλων µοτοσικλετών µε πυροσβεστήρες.
1980
1. Π.∆ 165/80, (46/Α/26-2-80): Περί όρων και προϋποθέσεων δηµιουργίας χώρων στάθµευσης
αυτοκινήτων σε περιοχές εντός µείζονος περιοχής πρωτευούσης.
2. Π.∆ 306/80, (86/Α/3-4-80): Περί όρων τεµαχισµού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεµαχισµού, αποστεώσεως και παρασκευής µιττωτού.
3. Ν. 1045/80, (95/Α/25-4-80): Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον ∆ιεθνούς Συµβάσεως, περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 και περί άλλων διατάξεων.
4. Π.∆ 379/80, (105/Α/5-5-80): Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ’ αριθ. 455/76 Π.∆
(169/Α).
5. Ν. 1057/80, (152/Α/26-30/6-80): Περί ωραρίου των απασχολούµενων εις υπηρεσίας του ∆ηµοσίου κλπ. λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την µορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή
συνεργείου, ή εις εργασίαν υπαίθρου και άλλων τινών διατάξεων.
6. Π.∆ 778/80, (193/Β/26-8-80): Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών
εργασιών.
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7. Ν. 1082/80, (250/Α/29-10-80): Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συµπληρώσεως
διατάξεων τινων εργατικών νόµων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.
8. Π.∆ 1179/80, (302/Α/30-12-80): Περί προστασίας της υγείας των εργαζοµένων των εκτιθεµένων εις το µονοµερές βινυλοχλωρίδιον κατ εφαρµογήν της οδηγίας υπ αριθ. 78/610 (ΕΕΝ.
197/12.12.78).
9. Υ.Α Αιβ/2055/4-3-80, (338/Β/2-4-80): Γ1/2400/75, (371/Β): Τροποποίηση του Υ.∆ Γ1γ/9900/74.
10. Υ.Α Α2γ/οικ. 3051/80, (475/Β/80): Περί απαγορεύσεως του καπνίσµατος σε κοινούς κλειστούς χώρους.
11. Υ.Α ΒΜ5/30428/80, (589/Β/30-6-80): Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών.
1981
1. Πυρ/κή ∆/ξη 3/81, (20/Β/19-1-81): Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού.
2. Π.∆ 131/81, (40/Α/16-2-81): Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρµογήν Κανονισµού περί επιθεωρήσεως των ανυψωτικών µέσων των πλοίων.
3. Π.∆ 259/81, (72/Α/26-3-81): Περί Κανονισµού ενδιαίτησης Πλοιάρχου και πληρώµατος των
Ελληνικών εµπορικών πλοίων.
4. Π.∆ 269/81, (76/Α/30-3-81): Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας
συσκευών διανοµής υγραερίων (GLP) πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων.
5. Ν. 1181/81, (195/Α/24-7-81): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ
αριθµ. 115 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί προστασίας των εργαζοµένων από τας ιονιζούσας ακτινοβολίας.
6. Π.∆ 1073/81, (260/Α/16-9-81): Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.
7. Π.∆ 1178/81, (291/Α/5-10-81): Περί της µετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών.
8. Ν. 1221/81, (292/Α/5-10-81): Περί τροποποιήσεως και συµπλήρωσης του Ν. 960/79.
9. Π.∆ 1180/81, (293/Α/6-10-81): Περί ρυθµίσεως θεµάτων λειτουργίας βιοµηχανιών-βιοτεχνιών
και πάσης φύσης µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.
10. Π.∆ 1224/81, (303/Α/15-10-81): Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων σχεδίων οικισµών ή εν γένει κατοικηµένων περιοχών.
11. Υ.Α 1413/81, (327/Β/16-2-81) Νοµάρχη Σερρών: περί καθορισµού χρήσεως των νερών του
ποταµού Στρυµώνα, του χειµάρρου Αγ. Ιωάννη, της τάφρου Μπελίτσας και λοιπών αποδεκτών και
ειδικών όρων διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων σε αυτούς.
12. Υ.Α 1472/81, (328/Β/8-6-81) Νοµάρχη Σερρών: περί καθορισµού χρήσεως των νερών των
χειµάρρων Κρουσοβείτη, Λευκώνος, Καµενικίου, Μεγ. Ρεύµατος, Εζόβης και της τάφρου Ζάµπας
και ειδικών όρων διαθέσεως λυµάτων ή υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε αυτούς.
13. Π.∆ 1349/81, (336/Α/21-12-81): Κανονισµός προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων εις τα πλοία.
14. Πυρ/κή ∆/ξη 1α/81, αριθ. 37738/Φ.700.1/1α, (538/Β/11-9-81): Περί τροποποιήσεως της υπ.
αριθ. 1/30-12-78 Πυρ/κής ∆/ξης.
15. Πυρ/κή ∆/ξη 2α/81, αριθ. 37738/Φ.700.1/2α, (538/Β/11-9-81): Περί τροποποιήσεως της 2/79
Πυρ/κής ∆/ξης.
16. Πυρ/κή ∆/ξη 3α/81, αριθ. 37738/Φ.700.1/3α, (538/Β/19-1-81): Περί τροποποιήσεως της 3/191-81 Πυρ/κής ∆/ξης.
17. Κοινή Αποφ 6550/81, (580/Β/23-9-81) Νοµαρχών Σερρών και ∆ράµας: περί καθορισµού χρήσεως των νερών του ποταµού Αγγίτη και των χειµάρρων, τάφρων και διωρύγων που καταλήγουν
σε αυτόν και ειδικών όρων διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων σε αυτούς.
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18. Εγκύκλιος ΙΚΑ 102/21-7-81: Εφαρµογή της 103/52 διεθνούς συµβάσεως για την προστασία
της µητρότητας.
1982
1. Π.∆ 92/82, (12/Α/2-2-82): Περί ρυθµίσεως των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου σταθµεύσεως αυτοκινήτων σε πόλεις ή οικισµούς της χώρας, πληθυσµού άνω των 15000 κατοίκων, ως
και τις εκτός εγκεκριµένου σχεδίου περιοχές.
2. Π.∆ 97/82, (14/Α/11-2-82): Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ' εργατικού ατυχήµατος σε
ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ.
3. N. 1264/82, (79/Α/30-6-82): Για τον εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την
κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων.
4. Ν. 1302/82, (133/Α/29-10-82): Για την επικύρωση της ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας αριθ.
103/1952, για την προστασία της µητρότητας.
5. Π.∆ 672/82, (141/Α/26-11-82): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που εκδόθηκαν σε
εκτέλεση του Ν. 6422/34.
6. Πυρ/κή ∆/ξη 2β/82, (623/Β/25-8-82): Τροποποίηση της 2/3-2-79 Πυρ/κής ∆/ξης.
1983
1. Ν. 1314/83, (2/Α/11-1-83): Περί κυρώσεως της ∆ιεθνούς Σύµβασης για πρότυπα εκπαίδευσης,
έκδοση πιστοποιητικών και τηρήσεως φυλακών των ναυτικών, 1978.
2. Ν. 1346/83, (46/Α/14-4-83): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας και ρύθµιση διαφόρων θεµάτων.
3. Π.∆ 329/83, (118/Α/8-9-83 & 140/Α/83): Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ,
70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ.
76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ.
4. Υ.Α ΒΜ5/30058/83, (121/Β/23-3-83): Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως εκτελουµένων έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών.
5. Ν. 1396/83, (126/Α/15-9-83): Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.
6. Π.∆ 372/83, (131/Α/23-9-83): Κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών χορού.
7. Π.∆ 440/83, (164/Α/16-11-83): Περί τροποποιήσεως του Π∆ 455/76 (169/Α/5-7-76), «περί όρων
και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός
αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων».
8. Π.∆ 445/83, (166/Α/17-11-83): Περί του περιορισµού θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου
των Ευρ. Κοινοτήτων 76/769 ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ.
9. Π.∆ 447/83, (166/Α/17-11-83): Αυτόµατες σταθµικές µηχανές διαλογής, ελέγχου και κατατάξεως, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 78/1031/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 5ης ∆εκεµβρίου 1978.
10. Π.∆ 454/83, (171/Α/21-11-83): Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των χρωµάτων, βερνικιών, τυπογραφικών µελανιών, κολλών και συναφών προϊόντων.
11. Π.∆ 455/83, (171/Α/21-11-83): Χορήγηση κατ' εξαίρεση άδειας ναυτολόγησης σε ναυτικούς
που δεν κατέχουν κατάλληλο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας.
12. Π.∆ 457/83, (174/Α/28-11-83): Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού.
13. Π.∆ 522/83, (200/Α/31-12-83): Ταξινόµηση, συσκευασία & επισήµανση των χρωµάτων, βερνικιών, τυπογραφικών µελάνων, κολλών και συναφών προϊόντων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία
77/728/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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14. Π.∆ 529/83, (203/Α/31-12-83): Λήψη µέτρων εκτελέσεως του Κανονισµού 1191/1969 ΕΟΚ, της
26 Ιουν. 1969, του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί των ενεργειών των Κρατών
µελών που αφορούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασµένες µε την έννοια της δηµόσιας υπηρεσίας στον τοµέα των σιδηροδροµικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών µεταφορών».
15. Π.∆ 3/8-9-83, (394/∆/8-9-83): Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων οικοδοµών
16. Πυρ/κή ∆/ξη 1β/83, αριθ. Φ.701.1/1β, (450/Β/4-8-83): Τροποποίηση της 1/30-12-78 Πυρ/κής
∆/ξης.
17. Πυρ/κή ∆/ξη 2γ/83, αριθ. Φ.701.1/2γ, (457/Β/8-8-83): Τροποποίηση της 2/3-2-79 Πυρ/κής
∆/ξης.
18. Πυρ/κή ∆/ξη 3β/83, Φ.701.1/3β, (457/Β/8-8-83): Τροποποίηση της 3/19-1-81 Πυρ/κής ∆/ξης.
19. Υ.Α Α1β/8577/83, (526/Β/8-9-83): Υγειονοµικός έλεγχος των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και
ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστηµάτων τροφίµων ή/ και
ποτών.
1984
1. Ν. 1414/84, (10/Α/2-2-84): Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και άλλες διατάξεις.
2. Ν. 1418/84, (23/Α/29-2-84): ∆ηµόσια έργα και ρύθµιση συναφών θεµάτων.
3. Π.∆ 84/84, (33/Α/6-10-84): Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός, συγχώνευση και µετεγκατάσταση βιοµηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών µέσα στα όρια του ηπειρωτικού τµήµατος του Νοµού Αττικής και νησιών Σαλαµίνας και Αίγινας.
4. Ν. 1428/84, (43/Α/11-4-84): Τροποποίηση του 669/77, εκµετάλλευση λατοµείων.
5. Ν. 1430/84, (49/Α/18-4-84): Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία».
6. Π.∆ 190/84, (64/Α/15-5-84): Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόµενων σε ναυπηγικές εργασίες.
7. Κοινή Αποφ. οικ. 552/84 (115/Β/2-3-84) Νοµαρχών Γρεβενών, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς, Κοζάνης και Πιερίας: καθορισµός ανωτέρας τάξεως χρήσης των νερών του ποταµού
Αλιάκµονα.
8. Ν. 1483/84, (153/Α/8-10-84): Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές
υποχρεώσεις - Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων.
9. Y.A 130646/84, (154/B/19-3-84): Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας.
10. Π.∆ 541/84, (198/Α/4-12-84): «Α……ή τροποποιήσεων 1982 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως περί
ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974» και του Πρωτοκόλλου 1978 που αφορά στη
∆ιεθνή Σύµβαση, περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974.
11. Π.∆ 595/84, (218/Α/31-12-84): Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).
12. Α.Χ.Σ 2592/84, (230/Β/9-4-85): Εναρµόνιση του Ελληνικού ∆ικαίου προς το Κοινοτικό. Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 445/83 (166/Α).
13. Υ.Α οικ. 41633/84 Νοµάρχη Ηµαθίας, (291/Β/10-5-84): Περί των όρων διάθεσης λυµάτων και
υγρών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισµού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων.
14. Υ.Α 22046/84, (853/Β/5-12-84): Κήρυξη εκτελεστής της αριθ. 51/84 αποφάσεως του ∆∆∆∆
Πειραιώς, που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ όλης της χώρας.
15. Υ.Α οικ. 3610/84 Νοµάρχη Ηµαθίας, (912/Β/31-12-84): Περί των όρων διάθεσης λυµάτων και
υγρών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισµού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων.
16. Υ.Α ΙΙ-5η/Φ/17402/84, (931/Β/31-12-84): Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.
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1985
1. Ν. 1515/85, (18/Α/18-2-85): Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της
ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
2. Π.∆ 283/85, (106/Α/85): Ποινικός Κώδικας. (άρθρο 337, προσβολή της γεννετήσιας αξιοπρέπειας)
3. Κοινή Απόφ. οικ. 5340/85, (142/Β/18-3-85) Νοµαρχών Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης και Πέλλας:
Ειδικοί όροι διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων και καθορισµός της ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του ποταµού Λουδία.
4. Υ.Α 279/85, (146/Β/18-3-85): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π∆ 329/83, «ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών».
5. Ν. 1561/85, (148/Β/3-9-85): Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της
ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
6. Ν. 1568/85, (177/Α/18-12-85): Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.
7. Υ.Α 470/85, (183/Β/4-4-85): Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός
ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23/ΕΟΚ
93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220/30-8-93) της 22-7-93.
8. Ν. 1575/85, (207/Α/3-12-85): Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών.
9. Ν. 1577/85, (210/Α/18-12-85): Γενικός οικοδοµικός κανονισµός.
10. Ν. 1579/85, (217/Α/23-12-85): Ρυθµίσεις για την εφαρµογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες διατάξεις.
11. Π.∆ 609/85, (223/Α/24-12-85): Κατασκευή δηµοσίων έργων.
12. Υ.Α Α2 στ/1539/85, (280/Β/13-5-85): Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσµού
και των εργαζοµένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε
συµµόρφωση προς τις οδηγίες 80/836 Ευρατόµ. Της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/Ευρατόµ. της
3ης Σεπτεµβρίου 1984.
13. Υ.Α Ε.Υ 1998/85, (513/Β/18-7-86): Τροποποίηση και συµπλήρωση των Π∆ 329/83, 454/83, για
εναρµόνιση του Ελληνικού στο Κοινοτικό ∆ίκαιο.
14. Υ.Α 96400/85, (573/Β/24-9-85) Νοµάρχη Χαλκιδικής: περί των όρων διάθεσης λυµάτων και
υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του νοµού Χαλκιδικής.
15. Υ.Α Α5/3010/85, (593/Β/2-10-85): Περί µέτρων προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θόρυβο
µουσικής των Κέντρων ∆ιασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων.
16. Υ.Α 71560/3053/85, (665/Β/1-11-85): ∆ιάθεση των χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16-6-75.
17. Υ.Α 72751/3054/85, (665/Β/1-11-85): Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροτριφαινυλίων σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συµβουλίων
της 20-3-1978 και 6-4-1976.
18. Υ.Α 34628/85, (799/Β/31-12-85): Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας,
διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίµων
των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών.
19. Υ.Α 193066/85, (831/Β/31-12-85): Εµποτιστικά ξύλου CCA και CCB.
1986
1. ΦΕΚ 53/Β/20-2-86: Ποιότητα του πόσιµου νερού, σε συµµόρφωση προς την 80/778 οδηγία
του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15-7-80.
2. Ν. 1594/86, (65/Α/19-5-86): Κύρωση της 133 ∆.Σ.Ε. για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των
πλοίων.
3. Π.∆ 213/86, (87/Α/7-7-86): Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.
4. Ν. 1637/86, (107/Α/18-7-86): Κύρωση της 92 ∆.Σ.Ε για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των
πλοίων.
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5. Π.∆ 289/86, (129/Α/22-8-86): Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων σε χώρους εργασίας
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
6. Π.∆ 307/86, (135/Α/29-8-86): Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
7. Π.∆ 316/86, (139/Α/18-9-86): Περί τροποποιήσεως διατάξεων του Π∆ 455/76 (169/Α/5-7-76)
«περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων».
8. Ν. 1648/86, (147/Α/2-10-86): Προστασία πολεµιστών, αναπήρων και θυµάτων πολέµων και µειονεκτούντων προσώπων.
9. Ν. 1650/86, (160/Α/16-10-86): Για την προστασία του περιβάλλοντος.
10. Y.A 2923/161/86, (176/Β/14-4-86): Ηλεκτρολογικό υλικό σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. Εναρµόνιση των οδηγιών 76/117/ΕΟΚ της 18-12-75 & 79/196/ΕΟΚ της 6-2-79 του Συµβουλίου των Ε.Κ
(ΕΕ Ν 24/45/30-1-76 & ΕΕ Ν 43/20/20-2-79).
11. Υ.Α 49541/1424/86, (444/Β/9-7-86): Στερεά απόβλητα σε συµµόρφωση µε την οδηγία
75/442/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975.
12. Υ.Α 56206/1613/86, (570/Β/9-9-86): Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου Οδηγίες ΕΟΚ 79/113-81/1051-85/405.
13. Υ.Α 1310/86, (605/Β/23-9-86): Τροποποίηση και συµπλήρωση του άρθρου 2 της αποφάσεως
Α.Χ.Σ µε την οποία τροποποιείται και συµπληρώνεται το Π.∆ 445/83 (166/Α/17-11-83) «περί του
περιορισµού θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρ. Κοινοτήτων 76/769 ΕΟΚ και
79/663/ΕΟΚ».
14. Υ.Α 3021/19-6-86, (847/Β/4-12-86): Περιορισµός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών
που απαιτούνται από τις κείµενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από
Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου Τοµέα.
1987
1. Ν. 1682/87, (14/Α/16-2-87): Μέσα και όργανα πολιτικής. Προγραµµατικές συµφωνίες και αναπτυξιακές συµβάσεις ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, τροποποίηση του Ν 1262/1982 και άλλες διατάξεις.
2. Π.∆ 44/87, (15/Α/17-2-87): Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των µηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών
καυσίµων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εµπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων.
3. Π.∆ 94/87, (54/Α/22-4-87): Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.
4. Π.∆ 132/87, (73/Α/25-5-87): Τροποποίηση του Π.∆ 213/86 για την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας.
5. Υ.Α 2459/87, (77/Β/15-2-88): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 329/83.
6. ΦΕΚ 114/Β/9-9-87: Κώδικας Τροφίµων & Ποτών.
7. Υ.Α 452/87, (115/Β/16-3-87): Επαύξηση του χρόνου άδειας των αναπήρων εργαζοµένων.
8. Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 98/87, (135/Α/28-7-87): Οριακή τιµή ποιότητας της ατµόσφαιρας σε µόλυβδο.
9. Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου 99/87, (135/Α/28-7-87): Οριακές και κατευθυντήριες τιµές
ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια.
10. Π.∆ 315/87, (149/Α/25-8-87): Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας
(Ε.Υ.Α.Ε.) σε εργοτάξια οικοδοµών και εν γένει τεχνικών έργων.
11. Π.∆ 232/87, (166/∆/6-3-87): Πολεοδοµικό διάταγµα Κατηγορίες και περιεχόµενο χρήσεων γης.
12. ΑΠΟΦΑΣΗ - MSC 10(54) - 1987, (178/Β/29-4-87): Υιοθέτηση τροποποιήσεων του ∆ιεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισµό των πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα.
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13. Υ.Α 8355/87, (187/Β/6-4-87): Όροι λειτουργίας εγκαταστάσεων απολίπανσης επιφανειών που
λειτουργούν σε καταστήµατα επιφανειακής επεξεργασίας µετάλλων στην Ευρύτερη περιοχή της
Αθήνας.
14. Κ.Υ.Α 8356/87, (187/Β/4-4-87): Μείωση εκποµπών καύσης µέσω µέτρων εξοικονόµησης καυσίµου σε Βαφεία- Φινιριστήρια Υφανσίµων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
15. ΠΥΣ 144/87, (197/Α/11-11-87): Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που
προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ'αυτό κι ειδικότερα καθορισµός
οριακών τιµών ποιότητας του νερού σε κάδµιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCH).
16. Ν.1739/87, (201/Α/20-11-87): ∆ιαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις.
17. Ν. 1741/87, (225/Α/18-12-87): Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τη ∆ιεθνή οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων ADR.
18. Π.∆ 499/87, (238/Α/31-12-87): ∆ιακίνηση και διαµονή στην Ελλάδα των εργαζοµένων υπηκόων των Κρατών µελών της Ε.Ε.
19. ΦΕΚ 291/Β/9-6-87: Συσκευές πίεσης και µέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών σε συµµόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ.
20. Υ.Α 130879/87, (341/Β/25-6-87): Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισµό
της συγκέντρωσης βενζολίου στην ατµόσφαιρα των χώρων εργασίας.
21. Υ.Α 92477/87, (436/Β/19-8-87): Απαγόρευση της θέσεως στην κυκλοφορία και της χρησιµοποιήσεως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισµένες δραστικές ουσίες.
22. Υ.Α 92870/87, (436/Β/19-8-87): Απαγόρευση του Captafol.
23. Υ.Α 131325/87, (467/Β/28-8-87): Σύσταση µικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα.
24. Υ.Α 1232/87, (501/Β/16-9-87): Τροποποίηση και συµπλήρωση των παραρτηµάτων του Π.∆
329/83 µε το οποίο έγινε η εναρµόνιση της Εθνικής µας Νοµοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία
67/548/ΕΟΚ.
25. Υ.Α 1517/87, (559/Β/23-10-87): Συµπλήρωση του παραρτήµατος 1 του Π∆ 445/83 σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου ΕΟΚ 85/610/ΕΟΚ.
26. Υ.Α 13178/87, (601/Β/10-11-87): Σύσταση µικτών επιτροπών ελέγχου στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας-Κερατσινίου- Περάµατος- Σαλαµίνος.
27. Υ.Α 19338/1944/87, (624/Β/24-11-87): Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση.
28. Υ.Α 19339/1945/87, (624/Β/24-11-87): Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες
από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο.
29. Υ.Α 19340/1946/87, (639/Β/27-11-87): ∆οχεία αερίου υπό πίεση συγκολλητά από µη κεκραµένο χάλυβα.
30. Υ.Α Α5α/5333/87, (721/Β/18-12-87): Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστηµάτων κλπ. πλυντηρίων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αµιγών σιδηρωτηρίων ρουχισµού ∆ηµοσίας χρήσεως.
31. Πυρ/κή ∆/ξη 4/87, (724/Β/22-12-87): Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών εις οικόπεδα και λοιπούς
ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται κοντά σε κατοικηµένες περιοχές.
32. Π.∆ από 3-8-87, (749/∆/10-8-87): Καθορισµός ειδικών όρων ως προς τη δόµηση και διαµόρφωση των χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ. αριθ. 697/79 και 1339/81.
33. Αποφ. Νοµάρχη Κιλκίς ΤΥ/3019/2-9-87: Περί καθορισµού χρήσης νερών αποδεκτών και
ανωτάτων ορίων ρυπαντών.
1988
1. Π.∆ 70α/88, (31/Α/17-2-88): Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την
εργασία.
2. Π.∆ 71/88, (32/Α/17-2-88): Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων.
3. Π.∆ 78/88, (34/Α/25-2-88): Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας
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συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων καθώς
και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.
4. ΠΥΣ 25/88, (52/Α/22-3-88): Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε
διοξείδιο του αζώτου και τροποποίηση των µε αριθ. 98 και 99/10-7-87 Πράξεων του Υπουργικού
Συµβουλίου.
5. Ν. 1767/88, (63/Α/6-4-88): Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση
της 135 διεθνούς σύµβασης εργασίας.
6. Ν. 1772/88, (91/Α/17-5-88): Τροποποίηση του Ν. 1577/85 γενικός κτιριοδοµικός κανονισµός.
7. Π.∆ 250/88, (106/Α/23-5-88): Μείωση εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου που καταβάλλεται
στο ΙΚΑ από την επιχείρηση «ΛΥ∆ΙΑ Α.Ε».
8. Π.∆ 252/88, (106/Α/23-5-88): Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ηλεκτρολόγου.
9. Υ.Α 18187/272/88, (126/Β/3-3-88): Καθορισµός µέτρων και περιορισµών για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες.
10. Π.∆ 294/88, (138/Α/21-6-88): Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/1985 «Υγιεινή και ασφάλεια των
εργαζοµένων».
11. Π.∆ 374/88, (168/Α/12-8-88): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 71/88 «κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων». (∆ιόρθωση στο ΦΕΚ 59/Α/28-3-88).
12. Υ.Α 26854/553/88, (196/Β/6-4-88): Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπογείων
νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών.
13. Υ.Α Β 6467/608/88, (214/Β/21-4-88): Τροποποίηση της 470/1985 κοινής Υ.Α των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών «ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός
ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23 ΕΟΚ (183/Β).
14. Υ.Α 7755/160/88, (241/Β/22-4-88): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.
15. Υ.Α Β 10451/929/88, (370/Β/9-6-88): Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους.
16. Υ.Α Γ/20/81568/899/88, (403/Β/17-6-88): Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική
στάθµη και τη διάταξη εξάτµισης των µοτοσυκλετών και συναφείς διατάξεις.
17. Υ.Α 5662/88, (464/Β/7-7-88) Νοµάρχη Πιερίας: τροποποίηση διάθεσης λυµάτων και υγρών
βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες: α) θαλάσσια περιοχή νοµού Πιερίας β) Αλιάκµονα ποταµό και καθορισµός των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών στο νοµό Πιερίας.
18. Υ.Α ΙΙ-7086/Φ5.2/88, (550/Β/3-5-88): Συµπλήρωση της Υ.Α 34628/85 «καθορισµός τεχνικών
προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίµων των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών».
19. Υ.Α 69613/12296/88, (587/Β/24-8-88) Καθορισµός αποζηµίωσης εκπροσώπων εργαζοµένων
και του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας που συµµετέχουν στις µικτές επιτροπές ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε επιτροπές ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάµατος- Σαλαµίνας.
20. Υ.Α 83345/28-7-88, (599/Β/24-8-88): Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης προφυλάξεων και διάταξης.
21. Υ.Α 59388/3363/88, (638/Β/31-8-88): Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης
των διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86.
22. Υ.Α 18173/88, (664/Β/30-8-88): Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων
ανελκυστήρων.
23. Υ.Α 1146/88, (669/Β/12-9-88): Έγκριση εφαρµογής των αρχών της ορθής πρακτικής και
έλεγχος της εφαρµογής τους κατά τις δοκιµασίες των χηµικών ουσιών –χηµικών προϊόντων.
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24. Υ.Α 13151/88, (711/Β/28-9-88): Τήρηση βιβλίου ηµερήσιας παρουσίας απασχολούµενου προσωπικού στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάµατος-Σαλαµίνας.
25. Υ.Α 88555/3293/88, (721/Β/4-10-88): Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου,
των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α.
26. Υ.Α 69001/1921/88, (751/Β/18-10-88): Για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης
θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών.
27. Υ.Α 1228/88, (753/Β/19-10-88): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 329/83 ταξινόµηση,
συσκευασία.
28. Υ.Α 47943/88, (807/Β/3-11-88): Όροι λειτουργίας εγκαταστάσεων απολίπανσης επιφανειών
που λειτουργούν σε καταστήµατα επιφανειακής επεξεργασίας µετάλλων στην ευρύτερη περιοχή
της Αθήνας.
1989
1. Α.Χ.Σ 1285/89, (58/Β/31-1-90): Έναρξη Οδηγίας 88/320/ΕΟΚ για την επιθεώρηση και τον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ).
2. Υ.Α 130048/89, (59/Β/31-1-89): Καθορισµός της θητείας των µελών των µικτών επιτροπών
ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα.
3. Υ.Α 3046/304/89, (59/∆/3-2-89): Κτιριοδοµικός Κανονισµός.
4. Π.∆ 143/89, (69/Α/7-3-89): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Β.∆/τος 465/70 (150/Α) «περί
όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων ροής πρατηρίων
κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει
περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» και Π.∆ 1224/81.
5. Ν. 1836/89, (79/Α/14-3-89): Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης
και άλλες διατάξεις.
6. Ν. 1837/89, (85/Α/23-3-89): Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες
διατάξεις.
7. Π.∆ 175/89, (85/Α/23-3-89): Ινστιτούτο Ερεύνης Νοσηµάτων Θώρακος.
8. Υ.Α 4873/438/89, (96/Β/10-2-89): Παράταση ισχύος των διατηρούµενων διατάξεων του Ν.
∆/τος 8/1973 (περί Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού).
9. Π.∆ 225/89, (106/Α/2-5-89): Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα.
10. Υ.Α 3329/89, (132/Β/21-2-89): Κανονισµοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών.
11. Π.∆ 368/89, (163/Α/16-6-89): Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας.
12. Π.∆ 369/89, (164/Α/14-6-89): Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των Νοµαρχιών.
13. Υ.Α Β 6342/863/89, (223/Β/27-3-89): Ασφάλεια παιχνιδιών
14. Π.∆ 532/89, (223/Α/6-10-89): Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆ 252/88
και Β.∆ 25/5-14/6/38 περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ηλεκτρολόγου.
15. Υ.Α 2048842/6017/0022/89, (455/Β/12-6-89): Χορήγηση ειδικού επιδόµατος σε προσωπικό
των Κέντρων Πληροφορικής του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆.
16. ΑΠ 12502/206/89, (466/Β/13-6-89): Τροποποίηση της αποφ. ΑΠ Β 10451/929/88 «όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως
και όροι διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους».
17. Υ.Α 130558/89, (471/Β/12-6-89): Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων στα µηχανογραφικά
Κέντρα του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.
18. Υ.Α ΓΧΚ 1197/89, (567/Β/6-9-90): Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων
παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ.
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19. Υ.Α 1801/89, (569/Β/2-8-89): Υποχρέωση τήρησης βιβλίου Ηµερησίων ∆ελτίων Απασχολουµένου Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδοµικών και τεχνικών έργων.
20. Υ.Α ∆13/763/89, (596/Β/11-8-89): Εγκαταστάσεις σε κτίρια-Αποθήκευση και ∆ιανοµή αερίων
για ιατρική χρήση.
21. Υ.Α 2078920/9085/0022/89, (800/Β/11-10-89): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε
υπαλλήλους των ΟΤΑ.
22. Υ.Α 131099/89, (930/Β/29-12-89): Προστασία των εργαζόµενων από τους κινδύνους που διατρέχει η υγεία τους µε την απαγόρευση ορισµένων ειδικών παραγόντων και /ή ορισµένων δραστηριοτήτων.
23. Υ.Α 3232/41/89, Συγκρότηση εννεαµελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου -Περάµατος-Σαλαµίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων
αερίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα.
24. Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας 140120/24-7-89: Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης.
1990
1. Π.∆ 7/90, (4/Α/15-1-90): Ιατρική εξέταση νεαρών προσώπων για την απασχόληση σε βαριές,
ανθυγιεινές ή επικίνδυνες εργασίες.
2. Π.∆ 30/90, (11/Α/5-2-90): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Π∆ 525/1983 «είσοδος
και διαµονή αλλοδαπών στην Ελλάδα…..» (Α 203/31.12.1983) και του Π∆ 499/1987 (∆ιακίνηση και
διαµονή στην Ελλάδα των εργαζοµένων υπηκόων των Κρατών µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οικογενειών τους) (238/Α/31.12.1987).
3. Π.∆ 31/90, (11/Α/5-2-90): Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων
εκτέλεσης Τεχνικών Έργων.
4. Π.∆ 38/90, (14/Α/26-1-90): Υγειονοµικές προδιαγραφές και υγειονοµικοί όροι που πρέπει να
πληροί το θερµικά επεξεργασµένο γάλα στις συναλλαγές µεταξύ της Ελλάδος και των άλλων
Κρατών µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.), σε συµµόρφωση προς την 85/397 Οδηγία
ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Αυγούστου 1985.
5. Ν. 1876/90, (27/Α/8-3-90): Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις.
6. Π.∆ 70/90, (31/Α/14-3-90): Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες.
7. ΠΥΣ 73/90, (90/Α/11-7-90): Kαθορισµός των κατευθυντηρίων και οριακών τιµών ποιότητας των
νερών από απορρίψεις ορισµένων επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος Α του άρθρου 6 της αριθ. 144/2-11-87 πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου.
8. Ν. 1892/90, (101/Α/31-7-90): Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
9. Π.∆ 468/90, (180/Α/20-12-90): Όροι και προϋποθέσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.
10. Υ.Α ∆7/Φ1/4817/90, (188/Β/21-3-90): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων και λατοµείων.
11. Υ.Α 2024216/2802/00022/90, (265/Β/10-4-90): Είδη ατοµικής προστασίας των Εργαζοµένων
στα εργαστήρια των υπηρεσιών Περ/ντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
12. Υ.∆ Γ.Υ. οικ4508/90, (327/Β/21-5-90): Απαγόρευση καπνίσµατος στις πτήσεις των εσωτερικών
αερογραµµών.
13. Υ.Α οικ. Β 13352/2635/90, (437/Β/16-7-90): Αερόφερτος θόρυβος οικιακών συσκευών.
14. Υ.Α οικ. Β 13353/2636/90, (442/Β/20-7-90): Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε
εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια.
15. Αστυν. ∆ιάταξη Αρ.28 ΥΑ Φ1/18/30-7-90, (548/Β/30-8-90): Ενδείξεις στη συσκευασία κάθε
είδους προϊόντος πλην τροφίµων.
16. Υ.Α 61371/90, (603/Β/18-9-90): Περί καθορισµού ωρών λειτουργίας και βαθµού έντασης των
µεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ. των συνδυασµών και των υποψηφίων
κατά την προεκλογική περίοδο των εκλογών.
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17. Υ.Α ∆1∆4/Φ7.1/30330/90, (609/Β/21-9-90): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Υπουργείου Προεδρίας.
18. Υ.Α 130627/90, (620/Β/27-09-90): Καθορισµός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών
για την απασχόληση ανηλίκων.
19. Υ.Α 69269/5387/90, (678/Β/25-10-90): Για κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες-Περιεχόµενο µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλ. Μελετών (Ε.Π.Μ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε το ν. 1650/86.
20. Υ.Α 75308/5512/90, (691/Β/2-10-90): Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των
Έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 1650/86.
21. Υ.Α 34458/90, (846/Β/31-12-90): Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και
λοιπών βιοµηχανιών πετρελαίου.
22. Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας 130427/26-6-90: Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης.
1991
1. Υ.Α Φ1-14 Εµπορίου της 4-1-91, (20/Β/28-1-91): Ενδείξεις στη συσκευασία κάθε είδους προϊόντος πλην τροφίµων.
2. Π.∆ 38/91, (21/Α/21-2-91): Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες.
3. Υ.Α 263/91, (22/Β/28-1-91): Τροποποίηση της Υ.Α αριθ. 7755/160/1988 «περί λήψεως µέτρων
πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών κατά το άρθρο 3».
4. Π.∆ 85/91, (38/Α/18-3-91): Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
5. Υ.Α 1251/91, (67/Β/24-1-92): Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις Π.∆ 329/83 σε συµµόρφωση
προς την οδηγία της Επιτροπής 91/325/ΕΟΚ που αφορά επικίνδυνες ουσίες.
6. Υ.Α 765/91, (81/Β/21-2-91): Περί καθορισµού των οριακών τιµών στάθµης θορύβου των υδραυλικών πτύων µε καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών –εκσκαφέων.
7. Υ.Α 766/91, (83/Β/21-2-91): Καθορισµός οριακών τιµών στάθµης θορύβου των χαρτοκοπτικών
µηχανών.
8. Π.∆ 296/91, (104/Α/91): ∆ιαδικασία προώθησης της εφαρµογής των ∆ιεθνών κανόνων εργασίας.
9. Π.∆ 326/91, (117/Α/19-7-91): Περί τροποποιήσεως του Π.∆ 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων κλπ».
10. Ν. 1959/91, (123/Α/1-8-91): Για τις οδικές µεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις.
11. Ν. 1963/91, (138/Α/20-9-91): Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων της φαρµακευτικής νοµοθεσίας και άλλες διατάξεις.
12. Υ.Α 8243/1113/91, (138/Β/8-3-91): Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και
µείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου.
13. Π.∆ 416/91, (152/Α/11-10-91): Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆ 78/88 (34/25-2-88) «καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών».
14. Π.∆ 436/91, (159/Α/25-10-91): Τροποποίηση και συµπλήρωση των π.δ 368/89 «Οργανισµός
Υπουργείου Εργασίας (163/Α)» και 369/89 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των Νοµαρχιών
(164/Α)».
15. Π.∆ 443/16-10-91, (163/Α/30-10-91): Προδιαγραφές Υγείας και Υγιεινής στην παραγωγή και
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διάθεση στην αγορά προϊόντων αυγών σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 89/437/ΕΟΚ &
89/662/ΕΟΚ.
16. Π.∆ 499/91, (180/Α/28-11-91): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 31/90 (11/A/5-2-90)
«επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».
17. Ν. 1975/91, (184/Α/4-12-91): Παραµονή εργασία απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις.
18. Υ.Α 20133361/1499/0022/91, Χορήγηση ειδικής οικονοµικής παροχής σε υπαλλήλους του οργανισµού Ύδρευσης Θεσ/νίκης (Ο.Υ.Θ).
19. Υ.Α 55648/2210/91, (323/Β/13-5-91): Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδάτινου
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά
απόβλητα.
20. Υ.Α 10399 Φ 5.3/361/91, (359/Β/28-5-91): Καθορισµός της οριακής τιµής στάθµης θορύβου
των πυργογερανών σε συµπλήρωση της Υ.Α αριθ. 69001/1921/18-10-88.
21. Υ.Α 58185/2474/91, (360/Β/28-5-91): Περί τροποποιήσεως και συµπλήρωσης του Π.∆ 71/88
«κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων (Α/32 διόρθωση Α/59)».
22. Υ.Α 94227/91, (378/Β/10-6-91): «Κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας µεσολάβησης και
διαιτησίας».
23. Υ.Α 11733/91, (384/Β/10-6-91): «Περί µέτρων καταπολέµησης του θορύβου που εκπέµπεται κατά τις δοκιµές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστηµάτων συναγερµού οχηµάτων».
24. Υ.Α 7376/91, (386/Β/10-6-91): Λήψη µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις
ανάµειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών.
25. Πυρ/κή ∆/ξη 5/91, (387/Β/11-6-91): Καθορισµός της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων πυρασφάλειας.
26. Υ.Α 12479 Φ17/414/91, (431/Β/24-6-91): Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις
87/404/ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ του συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης.
27. Υ.Α 15233/91, (487/Β/4-7-91): Συµµόρφωση µε την οδηγία 90/396/Ε01 του Συµβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου.
28. Υ.Α ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ιορθώσεις σφαλµάτων, (513/∆/29-7-91): ∆ιόρθωση σφάλµατος στην Υ.Α
58185/2474/91 ΥΠΕΧΩ∆Ε, (360/∆/28-5-91).
29. Υ.Α 14632 (ΦΟΡ) 1416/91, (539/Β/19-7-91): Έγκριση Κανονισµών Ακτινοπροστασίας.
30. Υ.Α 71961/3670/91, (541/Β/19-7-91): Καθορισµός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης
των σχεδίων των π.δ που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/86.
31. Υ.Α 81160/861/3-7-91, (574/Β/25-7-91): Μέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών αερίων ρύπων από ντηζελοκινητήρες προοριζοµένους να τοποθετηθούν σε οχήµατα σε συµµόρφωση µε
την οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συµβουλίου 3ης ∆εκεµβρίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
32. Υ.Α Υπ. ∆ηµ. Τάξης & Βιοµηχανίας 29-7-91, (578/Β/29-7-91): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας
σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.
33. Υ.Α 1282/91, (669/Β/13-11-92): Τροποποίηση και συµπλήρωση της 1285/89 αποφ. ΑΧΣ σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 90/18/ΕΟΚ η οποία αφορά στην επιθεώρηση και στον έλεγχο της
ορθής εργαστηριακής πρακτικής.
34. Υ.Α 2052005/4637/0022/91, (673/Β/91): Χορήγηση επιδόµατος ραδιενέργειας στους υπαλλήλους της Υ.Ε.Ε. Υπ. Οικονοµικών που υπηρετούν στο ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
35. Υ.Α 2052381/4683/0022/91, (679/Β/91): Χορήγηση ειδικού επιδόµατος στο Νοσηλευτικό Προσωπικό των Κέντρων Υγείας και περιφερειακών Ιατρείων που ανήκουν στα Νοσοκοµεία.
36. Υ.Α 509/91 (Γ.Χ.Κ., ΑΧΣ), της 14-10-91, (885/Β/30-10-91): Συµπλήρωση της 1197/89 σε συµµόρφωση µε την 90/492/ΕΟΚ που αφορά ταξινόµηση συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων
παρασκευασµάτων.
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37. Υ.Α ΓΧΚ 508/91, (886/Β/30-10-91): Συµπλήρωση της απόφασης 1197/89 του ΓΚΧ, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/155/ΕΟΚ που αφορά στα επικίνδυνα παρασκευάσµατα και επικίνδυνες
ουσίες.
38. Υ.Α 130709/91, (879/Β/29-10-91): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας (ειδικών γυαλιών) σ'
όλους τους εργαζόµενους στα µηχανογραφικά κέντρα του ∆ηµοσίου,. Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
39. Υ.Α Α.Χ.Σ 1100/91, (1008/Β/12-12-91): Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 2592/84 «περί περιορισµού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 89/677/ΕΟΚ».
40. Υ.Α 2039708/3491/0022/91, Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των
Ο.∆.∆.Υ.
1992
1. Π.∆ 125/92, (56/Α/8-4-92): Τροποποίηση των Β.∆ 465/70 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων
σχεδίων πόλεων και κωµών ή εκτός κατωκοιµένων εν γένει περιοχών και κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά οδών (150/Α) και Π.∆ 1224/81 όπως τροποποιήθηκαν µε το Π.∆.
143/89 (69/Α)».
2. Π.∆ 157/92, (74/Α/12-5-92): Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και
Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και
Ασφάλεια των εργαζοµένων» (177/Α) στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.
3. Ν. 2052/92, (94/Α/5-6-92): Μέτρα για την αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις.
4. Ν. 2071/92, (123/Α/15-7-92): «Εκσυγχρονισµός και οργάνωση Συστήµατος Υγείας.»
5. Π.∆ 317/92, (160/Α/25-9-92): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Α.Ν 1998/1939 «περί σηµάτων» σύµφωνα µε την οδηγία 89/104/ΕΟΚ.
6. Ν. 2084/92, (165/Α/7-10-92): Αναµόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
7. Ν. 2094/92, (182/Α/25-11-92): Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
8. Υ.Α Υ6/11228/92, (322/Β/6-4-93): Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την αντίστοιχη
Κοινοτική στον Τοµέα του καθορισµού αρχών και κατευθυντηρίων γραµµών που αφορούν τους
κανόνες καλής παρασκευής φαρµάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. (άρθρο 5 και
κεφ. 2, προσωπικό)
9. Υ.Α 1872/92, (370/Β/9-6-92): Ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την τήρηση Βιβλίου Απασχολουµένου Προσωπικού στα οικοδοµικά και τεχνικά έργα.
10. Υ.Α οικ. 17252/92, (395/Β/19-6-92): Καθορισµός δεικτών και ανωτάτων επιτρεποµένων ορίων
θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα.
11. Υ.Α 3011222/318/92, (477/Β/07-07-92): Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας Χηµικού
Ναυτιλίας.
12. Υ.Α 28340/2440/92, (532/Β/18-8-92): Περί µέτρων για τον περιορισµό της ηχορύπανσης που
προέρχεται από µοτοσικλέτες σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 78/1015/ΕΟΚ, 87/56/ΕΟΚ,
89/235/ΕΟΚ. Αποδεκτές ηχητικές στάθµες, εγκρίσεις τύπου ΕΟΚ, µέθοδοι µέτρησης κλπ..
13. Υ.Α 28433/2448/92, (542/Β/2-7-92): Μέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών αερίων οχηµάτων µε κινητήρα σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 99/76/ΕΟΚ, 88436/ΕΟΚ,
89/458/ΕΟΚ, 89/491/ΕΟΚ και 91/441/ΕΟΚ.
14. Υ.Α οικ. Β. 19849/4370/29-9-92, (599/Β/30-9-92): Τροποποίηση της Κ.Υ.Α Β.13353/2636/207-90 (442/Β) «ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε
εύφλεκτα αέρια».
15. Υ.Α 18951 Φ.109.1/92, (614/Β/12-10-92): Άρνηση σε πολίτη από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να
λάβει γνώση διοικητικών εγγράφων.
16. Υ.Α 400/92, (669/Β/13-11-92): Τροποποίηση του Π.∆ 329/83 σύµφωνα µε την οδηγία
91/410/ΕΟΚ.
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1993
1. Π.∆ 28/93, (9/Α/5-2-93): Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις
περιφερειακές υπηρεσίες διανοµαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και ∆ηµοσίων Έργων.
2. Π.∆ 2115/93, (15/Α/15-2-93): Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν.
1428/84 «εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις».
3. Υ.Α Α4/6457/93, (20/Β/22-1-93): Χορήγηση της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας.
4. Π.∆ 77/93, (34/Α/18-3-93): Για την Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και
βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆/τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
5. Π.∆ 95/93, (40/Α/22-3-93): Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
6. ΥΑ 3022115/1230/93, (59/Β/28-1-94): Αναπροσαρµογή παραβόλων χορηγήσεως-ανανεώσεως
και ανακλήσεως άδειας Χηµικών Ναυτιλίας.
7. Υ.Α 1154/93, (93/Β/23-2-93): Τροποποίηση του παρ/τος Ι του Π.∆. 445/83 «περί περιορισµών
θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 91/659/ΕΟΚ».
8. Π.∆ 230/93, (94/Α/15-6-93): Καθορισµός του απαιτούµενου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών.
9. Υ.Α Υ 1β/6020/93, (94/Β/23-2-93): Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας
καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών
Αερολιµένων- Τροποποίηση και συµπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α1β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιατάξεως.
10. Ν. 2150/93, (98/Α/16-6-93): Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας.
11. Ν. 2166/93, (137/Α/24-8-93): Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθµίσεις στην έµµεση
και άµεση φορολογία και άλλες διατάξεις.
12. Y.A 10537/93, (139/Β/11-3-93): Καθορισµός αντιστοιχίας κατάταξης βιοµηχανικών βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της 69269/90 απόφασης µε την αναφερόµενη στις πολεοδοµικές και άλλες
διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαµηλή µέση και υψηλή όχλησης.
13. Π.∆ 335/93, (143/Α/2-9-93): Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που
τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92).
14. Ν. 2168/93, (147/Α/3-9-93): Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές
ύλες, εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις.
15. Π.∆ 377/93, (160/Α/15-9-93): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ
και 91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές.
16. Υ.Α 98728/7722/93, (167/∆/2-3-93): Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης
αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια.
17. Π.∆ 419/93, (178/Α/20-9-93): Αποδοχή τροποποιήσεως 1987 της ∆ιεθνούς Σύµβασης «για την
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο ∆ιεθνή Κώδικα για την
κατασκευή και τον εξοπλισµό των πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα (Κώδικας I.B.C.).
18. Υ.Α Β 4373/1205/93, (187/Β/23-3-93): Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την
89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας.
19. Υ.Α 58751/2370/93, (264/Β/15-2-93): Καθορισµός µέτρων και όρων για τον περιορισµό της
ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.
20. Υ.Α 11294/93, (264/Β/15-4-93): Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων
αποβλήτων από βιοµηχανικούς λέβητες, ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που λειτουργούν µε καύσιµο µαζούτ, ντίζελ ή αέριο.
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21. Υ.Α Υ1/2990/93, (328/Β/6-5-93): Περί απαγόρευσης της χρήσης πλακών ή άλλων υλικών που
περιέχουν αµίαντο στους κλιβάνους έψησης άρτου κ.λπ τροφίµων.
22. Υ.Α 11535/93, (328/Β/6-5-93): Επιτρεπόµενα είδη καυσίµων στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές
και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών µονάδων και µέτρα για τις
ανοικτές εστίες καύσης.
23. Υ.Α Ζ/3378/93, (356/Β/17-5-93): Προϋπόθεσης, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου ή ιδιώτες.
24. Κ.Υ.Α 10315/93, (369/Β/24-5-93): Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών
εστιών καύσης για τη θέρµανσης κτιρίων και νερού.
25. Υ.Α ∆3/14858/93, (477/Β/1-7-93): Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης,
εµφιάλωσης, διακίνησης, και διανοµής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού
σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες.
26. Υ.Α 2040831/93, (497/Β/7-7-93): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του
Μηχανικού εξοπλισµού των Νοµαρχιακών Ταµείων.
27. Υ.Α 25006/2234/93, (523/Β/13-7-93): Για τιµές αποδεκτής ηχοστάθµης οχηµάτων-συµµόρφωση µε διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ-άρθρο 2, από 1-10-96 απαγόρευση κυκλοφορίαςΑντικατάσταση της Απ. Γ20/81567/898/1988 (403/Β).
28. Υ.Α 77119/4607/93, (532/Β/6-7-93): Τροποποίηση και συµπλήρωση της ΚΥΑ 18187/272/1988
«καθορισµός µέτρων και περιορισµών για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης
έκτασης που περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες (126/Β)». (καταργήθηκε µε
την Υ.Α 59/97/590/00, (405/Β/00).
29. Υ.Α 3116.3/8/93, (563/Β/28-7-93): Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά-∆ραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάµατος- Σαλαµίνας.
30. Υ.Α 81813/5428/93, (647/Β/30-8-93): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 71/88 «κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων».
31. Υ.Α 15177/93, (665/Β/1-9-93): Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.
32. Υ.Α 14165/93, (673/Β/2-9-93): Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.
33. Υ.Α 2054482/6210/0022/93, (718/Β/16-9-93): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Οργανισµού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.
34. Υ.Α 16440/Φ.10.4/445/93, (756/Β/28-9-93): Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά
συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών
σκαλωσιών.
35. Υ.Α 2059037/6566/0022/93, (761/Β/30-9-93): Χορήγηση ειδικού επιδόµατος στους εργαζόµενους στον οργανισµό αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.
36. ΑΠ. Υ7/5282/93, (784/Β/6-10-93): Χορήγηση της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας.
37. Υ.Α Φ 21/2361/93, (819/Β/7-10-93): Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας.
38. Υ.Α 194/93, (963/Β/31-12-93): Είδη ατοµικής προστασίας των Τεχνικών και Υγειονοµικών
Επιθεωρητών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας.
1994
1. Π.∆ 36/94, (26/Α/28-2-94): Μέτρα προστασίας ανηλίκων.
2. Π.∆ 41/94, (31/Α/10-3-94): Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1989 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 που αναφέρονται στο ∆ιεθνή Κώδικα για την
κατασκευή και τον εξοπλισµό των πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα Κώδικας IBC.
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3. Ν. 2208/94, (71/Α/11-5-94): Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1988 που αναφέρεται στη ∆ιεθνή Σύµβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974.
4. Αποφ. ∆Υ/22374/91/94, (82/Β/10-2-94) Νοµάρχη Θεσσαλονίκης: όροι διάθεσης των λυµάτων
και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισµός της ανώτερης τάξεως χρήσεως των υδάτων τους στο νοµό Θεσσαλονίκης.
5. Ν. 2218/94, (90/Α/13-6-94): Ίδρυση νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για
την πρωτοβάθµια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις.
6. Π.∆ 148/94, (99/Α/4-7-94): Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή και τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και όροι ίδρυσης και λειτουργίας κουρείων και κοµµωτηρίων.
7. Υ.Α 1737/Φ17.4/32/94, (101/Β/16-5-94): Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης.
8. Π.∆ 169/94, (106/Α/6-6-94): Ρύθµιση θεµάτων πλοηγών και µηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων.
9. Ν. 2224/94, (112/Α/6-7-94): Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευοµένων από
αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις. (άρθρα 24-25, Κυρώσεις ∆ιοικητικές-Ποινικές για
παράβαση διατάξεων Υγιεινής & Ασφάλειας.).
10. Υ.Α 3131.2/01/94, (119/Β/23-2-94): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης
µε αριθ. 53 περί τροποποίησης του άρθρου 8 παραγρ. 1 πρώτο εδάφιο του αριθ. 50 ΕΚΛΘ (334/Β)
«περί µέτρων ασφάλειας κατά τις διενεργούµενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύµα
υγρών ουσιών, υγροποιηµένων αερίων που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια και των καταλοίπων
τους από/ σε βυτιοφόρα οχήµατα».
11. Π.Υ.Σ 255/94, (123/Α/21-7-94): Συµπλήρωση του παραρτήµατος του άρθρου 6 της 73/90 (90/Α)
«καθορισµός των κατευθυντηρίων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος Α του άρθρου 6
της αριθ. 144/2-11-87 πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου».
12. Ν. 2231/94, (139/Α/31-8-94): Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας,
Εθνικού Συµβουλίου ∆ιαπίστευσης και άλλες διατάξεις.
13. Υ.Α 200937/972/0022/94, (152/Β/4-3-94): Καθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας που συµµετέχουν στις µικτές Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάµατος- Σαλαµίνας.
14. Π.∆ 323/94, (173/Α/24-10-94): Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1991 της ∆ιεθνούς Σύµβασης
για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 που αναφέρονται στα Κεφάλαια ΙΙ2,ΙΙΙ, ΙV, V, VI,και VII αυτής.
15. Π.∆ 334/94, (176/Α/25-10-94): Προϊόντα δοµικών κατασκευών.
16. Υ.Α 1023/2/34α/94, (178/Β/17-3-94): Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστηµάτων Εκµισθώσεως Μοτοποδηλάτων και Ποδηλάτων
17. Π.∆ 346/94, (183/Α/31-10-94): Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από
Ελληνικούς λιµένες και µεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία σύµφωνα µε την οδηγία
93/75/ΕΟΚ.
18. Π.∆ 355/94, (189/Α/15-11-94):Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 που αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση των
οδηγών οχηµάτων που µεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εµπορεύµατα.
19. Π.∆ 395/94, (220/Α/19-12-94): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 89/655/EOK.
20. Π.∆ 396/94, (220/Α/19-12-94): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση
από τους εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση
προς την οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK.
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21. Π.∆ 397/94, (221/Α/19-12-94): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα
των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/EOK.
22. Π.∆ 398/94, (221/Α/19-12-94): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/270/EOK.
23. Π.∆ 399/94, (221/Α/19-12-94): Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/EOΚ.
24. Π.∆ 415/94, (236/Α/29-12-94): Περί χρόνου ειδίκευσης Ιατρών για απόκτηση ειδικότητας.
25. Υ.Α 2013361/1499/0022/94, (254/Β/8-4-94): Χορήγηση ειδικής οικονοµικής παροχής σε
υπαλλήλους του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.).
26. Υ.Α 3009/2/21-γ/94, (301/Β/21-4-94): Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας
διαµετακόµισης όπλων πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειµένων καθώς και
ασφαλούς πραγµατοποίησης αυτής.
27. Υ.Α Φ. 124/62/Β2 1219/94, (312/Β/22-4-94): Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ 71/88.
28. Y.A 54229/2498/94, (312/Β/12-4-94): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆/τος 71/1988
«κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων» (Α/32 διόρθωση Α/59), όπως ισχύει.
29. Υ.Α 3312.20α/02/94, (371/Β/19-5-94): Υποχρεώσεις πλοιάρχων, ναυτικών πρακτόρων και
πλοιοκτητών για έξοδα συντήρησης και επαναπατρισµού αλλοδαπών ναυτικών που εισέρχονται
παράνοµα στη χώρα.
30. Υ.Α 3131.2/09/1004/94, (448/Β/14-6-94): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Πειραιά
µε αριθ. 179 «περί παραλαβής και µεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήµατα».
31. Υ.Α 8881/94, (450/Β/16-6-94): Τροποποίηση της 4373/1205/1993 απόφασης για τα µέσα ατοµικής προστασίας, σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες του Συµβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
32. Υ.Α 2014056/1563/0022/94, (473/Β/24-6-94): Χορήγηση ειδικής οικονοµικής παροχής σε
υπαλλήλους του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.)
33. Υ.Α 2041120/4624/0022/94, (481/Β/24-6-94): Χορήγηση επιδόµατος ειδικών συνθηκών εργασίας στο προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου.
34. Υ.Α 2041405/4678/0022/94, (535/Β/7-7-94): Τροποποίηση απόφασης για χορήγηση ειδών
ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισµού των Νοµαρχιακών Ταµείων.
35. Υ.Α 1011/22/19-∆/94, (546/Β/12-7-94): Για καθορισµό χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων
διασκέδασης και συναφών καταστηµάτων.
36. Υ.Α 125455/94, (565/Β/20-7-94): Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των τύπων των αυτοκινούµενων αγροτικών µηχανηµάτων.
37. Υ.Α 2048404/5248/0022/94, (569/Β/22-7-94): Περί χορηγήσεως ειδικού επιδόµατος σε προσωπικό του Υ.Ε.Θ.Α.
2. Υ.Α ΑΧΣ 782/94, (620/Β/95): Τροποποίηση του Κώδικα τροφίµων & ποτών.
38. Υ.Α 2037721/4314/0022/94, (627/Β/16-8-94): Αύξηση ειδικής οικονοµικής παροχής υπαλλήλων του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.).
39. Υ.Α ∆Υ7/2351/94, (639/Β/24-8-94): Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την οδηγία
90/385/ΕΟΚ/20-6-90 που αφορά στα Ενεργά Εµφιτεύσιµα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
40. Υ.Α ∆Υ7/οικ. 2480/94, (679/Β/13-9-94): Εναρµόνιση της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς την
οδηγία 93/42/ΕΟΚ/14-6-93 του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα
41. Υ.Α 94649/8682/94, (688/Β/13-9-94): Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα σε συµµόρφωση µε τις
διατάξεις της Οδηγίας της 89/336/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
42. Υ.Α ΑΧΣ 775/94, (702/Β/95): Τροποποίηση του Κώδικα τροφίµων & ποτών.
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43. Υ.Α 378/94, (705/Β/20-9-94): Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση
αυτών σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
67/548/ΕΟΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
44. Υ.Α 1661/94, (786/Β/20-10-94): Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων της ΚΥΑ
10537/93 (139/Β/11-3-93).
45. Υ.Α 2059729/6388/0022/94, (798/Β/24-10-94): Kαθορισµός αµοιβής από 1.1.1991 των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των εκπροσώπων του Tεχνικού Eπιµελητηρίου Eλλάδας που συµµετέχουν στις µικτές Eπιτροπές Eλέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε Eπιτροπές
Eλέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά-∆ραπετσώνας-Kερατσινίου-Περάµατος-Σαλαµίνας.
46. Υ.Α 90461/2193/94, (843/Β/11-11-94): Συµπλήρωση του παραρτήµατος του άρθρου 12 της ΚΥΑ
55648/2210/91 «µέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα».
47. Υ.Α 3131.1/9/94, (858/Β/18-11-94): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 5 «για
τις υποβρύχιες δραστηριότητες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή».
48. Υ.Α 3131.1/10/94, (858/Β/18-11-94): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 6
«τροποποίηση ορισµένων διατάξεων του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 3 για τις λεµβουχικές εργασίες».
49. Υ.Α 95209/94, (871/Β/23-11-94): Μεταβίβαση αρµοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
για ορισµένες δραστηριότητες και έργα της πρώτης (α) κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων
του άρθρου 3 του Ν.1650/94 στους Νοµάρχες.
50. ΦΕΚ 923/Β/14-12-94: Τροποποίηση της Β 6342.863/24-3-89 (223/Β) ΚΥΑ «για την ασφάλεια
παιχνιδιών».
51. Υ.Α ΥΓ/7841/94, (924/Β/14-12-94): ∆ιάθεση λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων στις θαλάσσιες περιοχές των νήσων Σάµου, Ικαρίας και Φούρνων.
52. Υ.Α 152/94, (956/Β/22-12-94): Τροποποίηση της ΑΧΣ 1197/89 περί ταξινόµησης επισήµανσης
και συσκευασίας των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την οδηγία του Συµβουλίου 92/32/ΕΟΚ.
53. Υ.Α 14761/Φ17.4/305/94, (962/Β/23-12-94): Αναγνώριση της BUREAU VERITAS GREECE ως
φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης.
54. Υ.Α 6441/Φ17.4/148/94, (962/Β/23-12-94): Αναγνώριση της AE ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ
ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης
55. Υ.Α 14362/Φ17.4/300/94, (962/Β/23-12-94): Αναγνώριση της TUV ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα
ελέγχου δοχείων πίεσης.
56. Υ.Α 15258/Φ17.4/326/94, (962/Β/23-12-94): ∆υνατότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου δοχείων πίεσης σε Ελληνικές βιοµηχανίες από τις Εταιρείες BUREAU VERITAS, TUV RWDVκαι TUV
BAYERN eV.
57. Υ.Α 20769/6285/94, (977/Β/30-12-94): Τροποποίηση της 12479/Φ17/414/31-5-91 (431/Β) Κ.Υ.Α
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Αναπληρωτή Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, για
τα απλά δοχεία πίεσης σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 93/68/ΕΟΚ για τη χρήση της σήµανσης CE (EEL 220/30-8-93).
58. Υ.Α 13659/Φ17.4/286/94, (981/Β/30-12-94): ∆υνατότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου δοχείων πίεσης σε Ελληνικές βιοµηχανίες από την Εταιρεία Technishe Uberwachungw-Verein
Osterreich (TUV Αυστρίας).
59. Υ.Α 16717/5052/94, (992/Β/30-12-94): Τροποποίηση της αριθ. 470/1985 απόφασης, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220/30-8-93) της 22-7-93.
60. Εγκύκλιος 17/59862/1687/21-4-94: Οδηγίες για την εφαρµογή διατάξεων της ΚΥΑ
69269/5387/90.
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1. ΦΕΚ 6/Α/1995: ∆ιορθώσεις σφαλµάτων στα Π∆ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94
(221/Α), 398/94 (221/Α), 399/94 (221/Α).
2. Υ.Α 58/95, (5/Β/11-1-95): Μερική ανάκληση απόφασης διάθεσης υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων και λυµάτων στο Σαρωνικό Κόλπο.
3. Υ.Α 377/96/95, (18/Β/16-1-95): Τρόπος, όργανα και διαδικασία είσπραξης και απόδοσης στο
ΕΤΕΡΠΣ των εσόδων από πρόστιµα που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9,
του άρθρου 3 του Ν. 2242/94.
4. Ν. 2289/95 (27/Α/8-2-95): Εκµετάλλευση-έρευνα Υδρογονανθράκων.
5. Π.∆ 48/95, (36/Α/20-2-95): Τροποποίηση του Π.∆ 38/91 «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή
θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων».
6. Π.∆ 59/95, (46/Α/27-2-95): Τροποποίηση διατάξεων Π.∆ 335/93 (143/Α), που αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή µε αέρια
καύσιµα, ως προς την επίθεση και τη χρήση της σήµανσης CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/εοκ
της 22ας Ιουλίου 1993.
7. Π.∆ 88/95, (53/Α/8-3-95): Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου του Π.∆ 296/91 «διαδικασία
προώθησης της εφαρµογής των διεθνών κανόνων εργασίας».
8. Υ.Α 2006402/481/0022/95, (62/Β/31-1-95): Χορήγηση ειδικού επιδόµατος στο προσωπικό των
κέντρων πληροφορικής του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆.
9. Υ.Α 2005651/422/0022/95, (63/Β/31-1-95): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους της Επιτροπής ∆ηµοσίων Κήπων και ∆ενδροστοιχιών.
10. Π.∆ 105/95, (67/Α/10-4-95): Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και
υγείας στην εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK.
11. Υ.Α 2004722/377/0022/95, (72/Β/3-2-95): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας στο προσωπικό του (Ο.Α.Θ).
12. Υ.Α 2254/230/Φ 6.9/94, (73/Β/3-2-95): Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γοµωτή και πυροδότη διατρηµάτων µε εκρηκτικές ύλες.
13. Π.∆ 136/95, (84/Α/12-5-95): Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1992 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα όπως αυτές υιοθετήθηκαν µε τις αποφάσεις
MSC 24(61) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας MSC του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού
ΙΜΟ.
14. Π.∆ 137/95, (86/Α/15-5-96): Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/88/ΕΟΚ.
15. Υ.Α 3131.1/4/95, (95/Β/13-2-95): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 8 «τροποποίηση ορισµένων διατάξεων του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή».
16. Π.∆ 186/95, (97/Α/30-5-95): Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK.
17. Υ.Α Β3380/737/95, (134/Β/1-3-95): Τροποποίηση της αριθ. 15233/91 απόφασης σχετικά µε τις
συσκευές αερίου, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.
18. Υ.Α 1311/95, (151/Β/7-3-95): Χαρακτηρισµός των νερών της θαλάσσιας περιοχής «Βατάτσα»
Ν. Θεσπρωτίας στη θέση Βάλτος Ραγίου- Κεστρίνης Ιονίου Πελάγους και καθορισµός όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά.
19. Υ.Α 3131.1/07/95, (153/Β/7-3-95): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 8 «για τα
µέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούµενες στις εγκαταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικίνδυνων υγρών χηµικών χύµα και υγροποιηµένων αερίων χύµα που
µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια».
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20. Ν. 2331/95, (173/Α/24-8-95): Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από
εγκληµατικές δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις – Ολοµέλεια Αρείου Πάγου – ∆ιαιτησίες και άλλες διατάξεις». ( άρθρο 20)
21. Υ.Α 2015043/1485/0022/95, (185/Β/17-3-95): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Ειδικού Ταµείου µονίµων Οδοστρωµάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ).
22. Ν. 2336/95, (189/Α/12-9-95): Κυρώσεις για παρεµπόδιση ελέγχου. Ρύθµιση θεµάτων εποπτευοµένων οργανισµών του Υπ. Εργασίας.
23. Π∆ 376/95, (206/Α/5-10-95): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την προώθηση βελτιωµένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύµφωνα µε την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31/3/92.
24. Υ.Α ∆ΙΚ∆/Φ.1/2/8794/95, (245/Β/31-3-95): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του ΥΠΠΚ.
25. Υ.Α 60740/1027/95, (246/Β/3-4-95): Επαγγελµατική κατάρτιση οδηγών οχηµάτων µεταφοράς
επικίνδυνων εµπορευµάτων.
26. Ν. 2364/6-12-95, (252/Α/6-12-95): Σύσταση του Σώµατος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασµού. Εισαγωγή, µεταφορά, εµπορία και διανοµή φυσικού αερίου.
27. Π.∆ 455/95, (268/Α/29-12-95): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία
93/15/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου1993, σχετικά µε την εµπορία και τον έλεγχο των
εκρηκτικών υλών εµπορικής χρήσεως.
28. Υ.Α 3131.2/15/95, (422/Β/16-5-95): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Κυλλήνης µε
αριθ. 8 «περί απαγορεύσεως του καπνίσµατος στα επιβατηγά πλοία».
29. Υ.Α 2026696/2869/0022/95, (427/Β/17-5-95): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας στο προσωπικό του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσ/νικης (Ο.Υ.Θ).
30. Υ.Α 47/95, (431/Β/17-5-95): Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ 508/91 «περί καθορισµού και
καθορισµού λεπτοµερών κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τις επικίνδυνες ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 της οδηγίας του
συµβουλίου 88/379/ΕΟΚ σε εναρµόνιση µε την Οδηγία της Επιτροπής 93/112/Ε.Κ».
31. Υ.Α 1251/95, (510/Β/13-6-95): Καθορισµός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων
της ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης στην Κοινότητα Αβάντα- Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.
32. Υ.Α 10328/2063/95, (516/Β/14-6-95): Τροποποίηση της 2923/161/21-2-86 κοινής απόφασης
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας ∆ηµόσιας Τάξης & Τεχνολογίας για το ηλεκτρολογικό υλικό προς
χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 94/26/ΕΟΚ της Επιτροπής
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
33. Υ.Α 2027302/2928/0022/95, (532/Β/20-6-95): Καθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας που συµµετέχουν στις µικτές επιτροπές ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε επιτροπές ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική
ζώνη Περάµατος-Σαλαµίνας.
34. ΦΕΚ 537/Β/21-6-95: ∆ιόρθωση σφάλµατος στην Α.Χ.Σ 47/95 (431/Β).
35. Υ.Α 2039900/4374/0022/95, (539/Β/21-5-95): Χορήγηση επιδόµατος ειδικών συνθηκών εργασίας στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του ∆ηµοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.∆.).
36. Υ.Α 21631/95, (541/Β/21-6-95): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα
ή δραστηριότητες της πρώτης α΄ κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών της χώρας, εξαιρουµένης της περιφέρειας Αττικής
37. Υ.Α 5905/Φ.15/839/95, (611/Β/12-7-95): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.
38. Υ.Α 170/95, (621/Β/14-7-95): Εικοστή προσαρµογή στην τεχνική Πρόοδο της Οδηγίας
67/548/Ε.Ε.Κ περί προσεγγίσεως των Νοµοθετικών και ∆ιοικητικών ∆ιατάξεων που αφορούν την
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών, σε εναρµόνιση προς την οδηγία 93/101/Ε.κ (EEL της 15-1-94) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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39. Υ.Α Οικ. 13147/∆ΠΠΠ010/47/95, (652/Β/26-7-95): Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου βιοµηχανικών προϊόντων.
40. Υ.Α 28240 Φ. 701.2, Πυρ/κή ∆/ξη 3γ/95, (717/Β/18-8-95): Τροποποίηση της 3/19-1-81 Πυρ/κής
∆/ξης «περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού».
41. Υ.Α 24635/95, (755/Β/31-8-95): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένες δραστηριότητες της πρώτης α΄ κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών της χώρας, εξαιρουµένης της περιφέρειας Αττικής.
42. Υ.Α 73537/1438/95, (781/Α/12-9-95): ∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες.
43. Υ.Α 77921/1440/95, (795/Β/14-9-95): Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δηµόσιες αρχές
για πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον.
44. Κ.Υ.Α 82743/95, (811/Β/20-9-95): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης α΄ κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς
Γραµµατείς των Περιφερειών της χώρας, εξαιρουµένης της περιφέρειας Αττικής.
45. Κ.Υ.Α 82742/95, (821/Β/25-9-95): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης α΄ κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 στους Γενικούς
Γραµµατείς των Περιφερειών της χώρας, εξαιρουµένης της περιφέρειας Αττικής.
46. Υ.Α 31780/2522/95, (912/Β/6-11-95): Συµπλήρωση της ΚΥΑ 33976/3189/93 (822/Β) µε την
οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 28433/2448/92 (542/Β) που αφορά τα µέτρα για τον περιορισµό των
εκποµπών αερίων ρύπων των οχηµάτων µε κινητήρα, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της
οδηγίας 93/59/ΕΕ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993.
47. Πυρ/κή ∆/ξη 3δ/95, (959/Β/22-11-95): Τροποποίηση της 3/19-1-81 Πυρ/κής ∆/ξης «περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού.
48. Υ.Α 3131.1/20/95, (978/Β/28-11-95): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 10
«για τις καταδυτικές εργασίες».
49. Υ.Α 88548/3675/95, (995/Β/1-12-95): Ορισµός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως φορέα ελέγχου δεξαµενών (βυτίων) οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία ADR.
50. Υ.Α 2074505/8801/0022/95, (1003/Β/6-12-95): Τροποποίηση-Συµπλήρωση της Κ.Υ.Α
2026696/2869/0022/5-5-95 «χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσ/νίκης (Ο.Υ.Θ)».
51. Υ.Α 88740/1883/95, (1008/Β/11-12-95): Καθορισµός µέτρων και όρων για τη σκόπιµη ελευθέρωση των γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών στο περιβάλλον.
52. Υ.Α 3131.2/49/95, (1012/Β/11-12-95): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Κυλλήνης µε
αριθ. 8 «περί µέτρων ασφάλειας κατά τις διενεργούµενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύµα υγρών ουσιών, υγροποιηµένων αερίων που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια και των καταλοίπων τους από/ σε βυτιοφόρα οχήµατα».
53. Α.Χ.Σ 364/95, (1014/Β/11-12-95): Τροποποίηση του παραρτήµατος Ι του Π.∆ 445/1983 «περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών- Μελών
που αφορούν περιορισµούς της διάθεσης στην αγορά και της χρήσεως ορισµένων επικινδύνων
ουσιών και παρασκευασµάτων, σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 94/60/Ε.Κ. (Ε.Ε. L 365 της
31.12.1994) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
54. Υ.Α 32787/2597/95, (1028/Β/13-12-95): Τροποποίηση της 19846/79 (610/Β) απόφασης του
Υπουργού Συγκοινωνιών, «περί εφοδιασµού των αυτοκινήτων οχηµάτων και τρικύκλων και µοτοσικλετών µε πυροσβεστήρες».
55. Υ.ΑΕ 1218.34/95, (1029/Β/14-12-95): Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992 του διεθνή κώδικα για την κατασκευή και εξοπλισµό πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα κώδικας ΙΒC.
56. Υ.Α 95267/1893/95, (1030/Β/14-12-95): Καθορισµός µέτρων και όρων για τη περιορισµένη
χρήση γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών.
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57. Υ.Α ∆Γ 33/95, (1044/Β/20-12-95): Έκδοση ∆ελτίου Ταξινόµησης Γεωργικού µηχανήµατος σε
µεταχειρισµένα γεωργικά µηχανήµατα.
58. Εγκύκλιος 130329/3-7-95: Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά
το θέρος.
1996
1. Υ.Α 3131.1/11/96, (5/Β/14-1-97): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 13 «αντικατάσταση άρθρου 12 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή».
2. Π.∆ 16/96, (10/Α/18-1-96): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK.
3. Π.∆ 17/96, (11/Α/18-1-96): Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.
4. Π.∆ 18/96, (12/Α/18-1-96): Τροποποίηση του Π.∆/τος 377/93 «σχετικά µε τις µηχανές σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες του Συµβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ».
5. Αστυνοµική ∆ιάταξη 3/96, (15/Β/12-1-96): Περί µέτρων τήρησης της κοινής ησυχίας.
6. Π.∆ 32/96, (23/Α/12-2-96): Τροποποίηση του Π.∆/τος 355/94 «προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 που αφορά την
επαγγελµατική κατάρτιση των οδηγών οχηµάτων που µεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εµπορεύµατα».
7. Υ.Α 3131.1/11/96, (25/Β/21-1-97): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 13 «αντικατάσταση άρθρου 12 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή».
8. Π.∆ 38/96, (26/Α/16-2-96): Τροποποίηση διατάξεων Π.∆/τος 78/88, «περί καθορισµού των
όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων κλπ».
9. Υ.Α 01.98012/2001/96, (40/Β/19-1-96): Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων.
10. Υ.Α ∆3/26080/96, (43/Β/19-1-96): Κανονισµός εγκαταστάσεων, αποθήκευσης και διακίνησης
υγρών καυσίµων σε αεροδρόµια.
11. Π.∆ 74/96, (58/Α/29-3-96): Κύρωση κεφαλαίων ΙΧ, Χ, ΧΙ της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 24 Μαΐου 1994
µε την απόφαση 1/94 της διάσκεψης των συµβαλλοµένων στη ∆ιεθνή Σύµβαση για την ασφάλεια
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα κρατών.
12. Ν. 2394/96, (64/Α/11-4-96): Για το χρόνο λειτουργίας των αρτοποιείων.
13. Π.∆ 87/96, (72/Α/25-5-96): Εκτέλεση συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων
(ψυχροστασιών και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση
επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες.
14. Υ.Α οικ. 34042/96, (77/Β/5-2-96): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των
ΟΤΑ και µέτρα Προληπτικής Ιατρικής.
15. Υ.Α 30557/96, (136/Β/6-3-96): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της ΚΥΑ
69269/5387/24-10-90 (678/Β).
16. Υ.Α 2324.12/1/96, (136/Β/6-3-96): Κύρωση Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας Πληρωµάτων
Ναυαγοσωστικών.
17. Πυρ/κή ∆/ξη 6/96, (150/Β/13-3-96): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες.
18. Πυρ/κή ∆/ξη 7/96, (155/Β/13-3-96): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών.
19. Υ.Α Β 17081/2964/96, (157/Β/13-3-96): Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες.
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20. Π.∆ 192/96, (157/Α/11-7-96): Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1994 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 όπως αυτές υιοθετήθηκαν µε την απόφαση
MSC 31 63 και MSC 42 64 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας MSC ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού ΙΜΟ.
21. Π.∆ 210/96, (165/Α/22-7-96): Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σύµφωνα µε την
οδηγία 94/58/ΕΚ/22-11-94.
22. Ν. 2434/96, (188/Α/20-8-96): Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελµατική
εκπαίδευση και κατάρτιση.
23. Π.∆ 265/96, (191/Α/21-8-6-96): Κανονισµός ειδικευµένων και εκπαιδευµένων ατόµων για το
χειρισµό των σωστικών µέσων των επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού.
24. Π.∆ 281/96, (198/Α/27-7-96): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την εργασία
στα αλιευτικά σκάφη σύµφωνα µε την οδηγία 93/103/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993.
25. Π.∆ 305/96, (212/Α/29-8-96): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να
εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.
26. Υ.Α οικ. 24/58373/96, (229/Β/9-4-96): Συµπλήρωση της ∆Υ/22374/91/11-1-94 απόφασης «περί των όρων διαθέσεως των λυµάτων και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισµός της ανώτερης τάξεως χρήσεως των υδάτων του στο Νοµό Θεσσαλονίκης».
27. Π.∆ 379/96, (250/Α/4-11-96): Κανονισµός πυροσβεστικών µέσων των πλοίων.
28. Π.∆ 405/96, (272/Α/16-12-96): Κανονισµός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραµονής επικίνδυνων ειδών σε λιµένες και µεταφορά αυτών δια θαλάσσης.
29. Π.∆ 146/96, (356/Β/16-5-96): Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 364/95 περί τροποποιήσεως
παραρτήµατος Ι Π.∆ 445/83, «περί προσέγγισης νοµοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης
ορισµένων επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία
94/60/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως προς
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της».
30. Υ.Α οικ. 69728/824/96, (358/Β/17-5-96): Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
31. Υ.Α οικ. 12487/179/96, (414/Β/31-5-96): Αναγνώριση του Εργαστηρίου Ατµοκινητήρων και
Λεβήτων του Τοµέα Θερµότητας του Τµήµατος Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Ελληνικού Κέντρου ∆έρµατος και της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ σαν φορέων
ελέγχου βιοµηχανικών προϊόντων.
32. Υ.Α 3131.2/16/96, (453/Β/14-6-96): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης
µε αριθ. 56 «περί παραλαβής και µεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήµατα».
33. Κ.Υ.Α 47159/96, (461/Β/17-7-96): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης α΄ κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς
Γραµµατείς των Περιφερειών της χώρας, εξαιρουµένης της περιφέρειας Αττικής.
34. Υ.Α 76802/1033/96, (596/Β/19-7-96): Τροποποίηση και συµπλήρωση της ΚΥΑ 58751/2370/93
«καθορισµός µέτρων και όρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται
από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης».
35. Υ.Α 77060/96, (623/Β/25-7-96): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασµάτων γεωργικών
φαρµάκων που περιέχουν propham.
36. ΦΕΚ 632/Β/30-7-96: ∆ιόρθωση σφάλµατος στην 60740/1027/21-3-95 απόφαση Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών.
37. Υ.Α ΑΠ∆7/ΑΦΑ/14080/732/96, (771/Β/22-8-96): Ενσωµάτωση των διατάξεων της Οδηγίας
92/104/ΕΟΚ «περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας
και υγείας των εργαζοµένων στις υπαίθριες η υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες» στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.
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38. Υ.Α 9087/ΦΟΡ/1004/96, (849/Β/13-9-96): Προστασία των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
39. Υ.Α ∆Γ 65∆/96, (855/Β/4-9-96): Τεχνικός έλεγχος αγροτικών µηχ/των.
40. Υ.Α 84229/96, (906/Β/24-9-96): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα
ή δραστηριότητες της πρώτης (α') κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών της χώρας εξαιρουµένης της Περιφέρειας Αττικής.
41. Υ.Α οικ. 84230/96, (906/Β/24-9-96): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της ΚΥΑ
69269/5387/90 (678/Β).
42. ΦΕΚ 1022/Β/11-11-96: ∆ιόρθωση σφάλµατος στην 2027302/2928/95 απόφαση Υπουργού
Οικονοµικών και Εργασίας.
43. Υ.Α Φ 11α50751/96, (1042/Β/19-11-96): Καταβολή οικονοµικής ενίσχυσης στην ΓΣΕΕ για το
συνέδριο στις 14 και 15-11-96 µε θέµα την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας.
44. Υ.Α 995/96, (1085/Β/3-12-96): Εικοστή πρώτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της
67/548/Ε.Ε.Κ περί προσεγγίσεως των Νοµοθετικών και ∆ιοικητικών ∆ιατάξεων που αφορούν την
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών, σε εναρµόνιση προς την οδηγία 94/69/Ε.Κ (EEL 381 της 31-12-94, τόµοι Ι και ΙΙ) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
45. Υ.Α 34180/96, (1112/Β/16-12-96): Κατάταξη της δραστηριότητας «εµποτισµός ξυλείας µε χηµικά µέσα συντήρησης» στην πρώτη (Α) κατηγορία δραστηριοτήτων του Ν. 1650/86, και µεταβίβαση
της αρµοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αυτή στους νοµάρχες».
46. Y.A.E 32198/2604/96, (1176/Β/31-12-96) Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Μεταφορών:
Παράταση ταξινόµησης οχηµάτων τέλους σειράς για οχήµατα κατηγοριών Ν2, Ν3, Μ2, Μ3, που
εισήχθησαν µέχρι 30-9-96 για τις εκποµπές καυσαερίων και την αποδεκτή ηχοστάθµη.
47. Υ.Α ∆Γ 800/96, (1191/Β/31-12-96): ∆ιαδικασία εξέτασης αγράµµατων υποψηφίων οδηγών χειριστών γεωργικών µηχανηµάτων.
48. Εγκύκλιος 9/1810/458/30-1-96: περιεχόµενο φακέλου για την προέγκριση χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 69269/5387/90.
49. Εγκύκλιος 130297/96 της ∆ιεύθυνσης Συνθηκών Εργασίας του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, «αναφέρεται στην εφαρµογή του Π∆ 17/96».
1997
1. Π.Υ.Σ 11/97, (19/Α/14-2-97): Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον.
2. Ν. 2465/97, (28/Α/26-2-97): Θέµατα αρµοδιότητας του Υπ. Μετ. & Επικοινωνιών, συνεργεία
επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων σε αντικατάσταση του
άρθρου 1 του Ν. 1575/85.
3. Ν. 2472/97, (50/Α/9-4-97): Προστασία του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Υ.Α 29087/2295/97, (79/Β/7-2-97): Τροποποίηση της ΚΥΑ 25006/2234/93, (523/Β), «για τιµές
αποδεκτής ηχοστάθµης οχηµάτων-συµµόρφωση µε διατάξεις της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών-µελών».
5. Π.∆ 88/97, (90/Α/16-5-97): Επιβολή διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιµοποιούν κοινοτικούς λιµένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση µε την ασφάλεια των
πλοίων την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων έλεγχος
του κράτους του λιµένα σύµφωνα µε την Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995.
6. Π.∆ 106/97, (97/Α/5-5-98): Τροποποίηση Π∆ 355/94 περί προσαρµογής ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21-12-89 που αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση
οδηγών οχηµάτων που µεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εµπορεύµατα όπως τροποποιήθηκε µε το
Π∆ 32/96.
7. Υ.Α 1218 65 1/97, (101/Β/14-2-97): Αποδοχή κωδίκων για την κατασκευή και εξοπλισµό πλοίων
που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα BCH και για την κατασκευή και εξοπλισµό πλοίων που
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µεταφέρουν υγροποιηµένα αέρια χύµα EXISTING GC ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού ΙΜΟ.
8. Π.∆ 115/97, (104/Α/30-5-97): Για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει
συµπληρωθεί.
9. Υ.Α 120/97, (111/Β/30-12-98): Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας των Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής.(άρθρο 10 ΚΕΠΕΚ)
10. Y.A 5261/190/97, (113/Β/26-02-97): Τροποποίηση της Β4373/1205/11-3-93 Κ.Υ.Α για τα µέσα
ατοµικής προστασίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα σε συµµόρφωση προς την
οδηγία ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 96/58/ΕΚ.
11. Π.∆ 160/97, (141/Α/2-7-97): Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1995 ∆ιεθνούς Σύµβασης για
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 όπως αυτές υιοθετήθηκαν µε την απόφαση
MSC 46 65 Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας MSC ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού και µε την
απόφαση 1/95 ∆ιάσκεψης Συµβαλλοµένων στη ∆ιεθνή Σύµβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 κρατών.
12. Υ.Α ∆ΥΠ/637/97, (144/Β/4-3-97): Χαρακτηρισµός των νερών της θαλάσσιας περιοχής ΒΑΤΑΣΑ στη θέση Βάλτος Ραγίου- Κεστρίνης Ιονίου Πελάγους Ν. Θεσπρωτίας και καθορισµός όρων
διάθεσης αποβλήτων σε αυτά.
13. Π.∆ 174/97, (150/Α/15-7-97): Τροποποίηση του Π∆ 186/95 «προστασία των εργαζοµένων από
κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία
σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/30/ΕΚ.
14. Π.∆ 175/97, (150/Α/15-7-97): Τροποποίηση του Π.∆ 70α/88. «προστασία εργαζοµένων που
εκτίθενται στον αµίαντο κατά την εργασία» (31/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 91/382/ΕΟΚ.
15. Π.∆ 176/97, (150/Α/15-7-97): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία
92/85/ΕΟΚ.
16. Π.∆ 177/97, (150/Α/15-7-97): Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 92/91/ΕΟΚ.
17. Ν. 2516/97, (159/Α/8-8-97): Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις.
18. Π.∆ 211/97, (166/Α/25-8-97): Τροποποίηση του Π∆ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων
που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από ελληνικούς λιµένες και µεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύµφωνα µε την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993».
19. Π.∆ 222/97, (169/Α/29-8-97): Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιµοδοσίας
και Σταθµών Αιµοδοσίας Α' και Β' τάξης.
20. Π.∆ 224/97, (169/Α/29-8-97): Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκοµµένα ή µόνο επί ορισµένο χρονικό διάστηµα πριν την 25-2-88, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ορισµένου χρόνου των συνεργείων αυτών.
21. Υ.Α οικ 8653/97, (175/Β/12-3-97): Μερική τροποποίηση της οικ. 34042/96 κοινής απόφασης περί
χορήγησης ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και µέτρα προληπτικής ιατρικής.
22. Π.∆ 274/97, (195/Α/2-10-97): Χαρακτηρισµός των χηµικών εγκαταστάσεων σε εφαρµογή άρθρο 4 του Ν. 6422/34.
23. Π.∆ 277/97, (197/Α/2-10-97): Τροποποίηση διατάξεων Π∆ 376/95 «ελάχιστες προδιαγραφές
ασφαλείας και υγείας για την προώθηση βελτιωµένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία σύµφωνα
µε την Οδηγία 92/99 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992».
24. Υ.Α 8476/90/97, (198/Β/17-3-97): Τροποποίηση της 13147/∆ΠΠΟΙΟ/47/11-6-95 απόφαση του τ.
Υπουργού Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας.
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25. Υ.Α 38377/3077/97, (201/Β/17-3-97): Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/69/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 1996 «για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε
τα µέτρα ρύπανσης του αέρα από τις εκποµπές οχηµάτων µε κινητήρα».
26. Ν. 2527/97, (206/Α/8-10-97): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/94 και
άλλες διατάξεις.
27. Ν. 2528/97, (216/Α/21-10-97): Τροποποίηση του N. 2364/95, «εισαγωγή, µεταφορά, εµπορία
και διανοµή φυσικού αερίου».
28. Υ.Α ∆3 Α 5286/97, (236/Β/26-03-97): Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και µέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar.
29. Ν. 2545/97, (254/Α/15-12-97): Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες διατάξεις.
30. Ν. 2556/97, (270/Α/24-12-97): Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ
και άλλα θέµατα.
31. Υ.Α ΓΧΚ 452/97, (294/Β/26-3-98): Εφαρµογή των αρχών (Ο.Ε.Π) Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής, έλεγχος συµµόρφωσης προς τις αρχές (Ο.Ε.Π) κατά τις µελέτες των χηµικών ουσιών – χηµικών προϊόντων και σύστηµα επιθεώρησης και διαπίστευσης των Πειραµατικών Μονάδων Ο.Ε.Π.
32. Υ.Α ΓΧΚ 590/97, (294/Β/26-3-98): Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας
67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών, σε εναρµόνιση
προς τα σηµεία ΣΤ,Ζ,Θ,Ι,Κ και Μ του παραρτήµατος V της οδηγίας 96/54/ΕΚ (ΕΕL.248 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).
33. Υ.Α 11481/523/97, (295/Β/11-4-97): Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 765/91 (81/Β) Υπ. Αποφ. «για
τον περιορισµό του θορύβου των υδραυλικών πτύων µε καλώδια, των προωθητών γαιών, των
φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/27/ΕΚ».
34. Υ.Α 10245/713/97, (311/Β/16-4-97): Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκποµπών πτητικών
οργανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και την διάθεση της
από τις τερµατικές εγκαταστάσεις στους σταθµούς διανοµής καυσίµων.
35. Πολ Απ ΥΠΕΧΩ∆Ε οικ. 52701/97, (380/∆/16-5-97): Τροποποίηση άρθρου 25 της 3046/304/89
απόφασης περί κτιριοδοµικού κανονισµού για την υποχρέωση υποβολής µελετών υδραυλικών
και ηλεκτροµηχανικών εγκαταστάσεων.
36. Υ.Α Φ10161053/1411/97, (395/Β/16-5-97): Τροποποίηση της 88548/367/95 απόφασης περί
ορισµού Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου ως φορέα ελέγχου δεξαµενών βυτίων οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία ADR.
37. Υ.Α Φ9/οικ 5889/97, (415/Β/23-5-97): Χαρακτηρισµός αποδεκτών διάθεσης επεξεργασµένων
λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων στο Νοµό Ευβοίας.
38. Υ.Α 2038176/6019/0022/97, (526/Β/26-6-97): Καθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των Εκπροσώπων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας που συµµετέχουν στις
µικτές Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάµατος- Σαλαµίνας.
39. Υ.Α 1218.98/2/97, (534/Β/30-6-97): Συγκέντρωση και διάθεση των πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στους χώρους του µηχανοστασίου των πλοίων.
40. Υ.Α 19396/1546/97, (604/Β/18-7-97): Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.
41. Υ.Α Φ 429 252/97, (684/Β/8-8-97): Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης νόµιµης χρησιµοποίησης υγραερίων και µεθανίου που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιµα κινητήρων.
42. Υ.Α.Ε Ανάπτυξης 29339/532/97, (703/Β/19-8-97): Καθορισµός πλαισίου για αναγνώριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τοµέα.
43. Υ.Α 82819/97, (704/Β/19-8-97): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα
ή δραστηριότητες της πρώτης (α') κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών της χώρας εξαιρουµένης της Περιφέρειας Αττικής.
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44. Πυρ/κή ∆/ξη 8/97, (725/Β/19-8-97): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά καταστήµατα.
45. Υ.Α. 127/97, (731/Β/06-08-1997): Καθορισµός ανωτάτου ορίου µονοµερούς βινυλοχλωριδίου
στα οµοπολυµερή και συµπολυµερή του βινυλοχλωριδίου.
46. Υ.Α 2054461/8411/0022/97, (744/Β/25-8-97): Συγκρότηση οµάδας εργασίας για τη συγγραφή
εγχειριδίου µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων.
47. Υ.Α Φ.9.2/οικ.32803/1308/97, (815/Β/11-9-97): Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων.
48. Υ.Α 71538/2968/97, (821/Β/15-9-97): Αποδοχή αναθεωρηµένου κειµένου Συµφωνίας ADR
του 1995.
49. Υ.Α 4621/97, (830/Β/15-9-97): Τροποποίηση, συµπλήρωση της ∆ΥΠ/637/7-2-97 απόφασης
Νοµάρχη Θεσπρωτίας (144/Β).
50. Υ.Α ∆Γ/Α 10/97, (834/Β/17-9-97): Κατάργηση των 125456/14-7-94 (565/Β), ∆Γ 3F3/7-12-95
(1044/Β) και ∆Γ 65D/4-9-96 (855/B) αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας.
51. Υ.Α 72572/2977/97, (848/Β/24-9-97): Τροποποίηση και συµπλήρωση της 60740/1027/95 απόφασης περί επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων.
52. Υ.Α ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ ε οικ. 1102/97, (953/Β/24-10-97): Έγκριση προσωρινής τεχνικής προδιαγραφής αντανακλαστικότητας πινακίδων σήµανσης οδών.
53. Υ.Α 2075540/7772/0004/97, (983/Β/7-11-97): Συγκρότηση οµάδας εργασίας για τη µελέτη θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ.
54. Υ.Α ∆ΥΠ/Γ3/οικ.5635/97, (1009/Β/14-11-97): Χαρακτηρισµός των νερών της Περιοχής του
ποταµού Λαγκάβιστα Κοινότητας Λίστας Νοµού Θεσπρωτίας και καθορισµός όρων διάθεσης
αποβλήτων σε αυτά.
55. Υ.Α οικ. 114218/97, (1016/Β/17-11-97): Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
56. Υ.Α οικ. 113944/97, (1016/Β/17-11-97): Εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων
«γενικές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων».
57. Υ.Α 39579/649/97, (1021/Β/20-11-97): Αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων.
58. Υ.Α 2085724 12211 0022/97, (1124/Β/18-12-97): Καθορισµός αποζηµίωσης µελών οµάδας εργασίας για τη µελέτη θεµάτων υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.
59. Υ.Α οικ Β 65043/2077/97, (1180/Β/30-12-97): τροποποίηση της οικ. Β 13353/2636/90, (442/Β)
«ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια».
60. Εγκύκλιος εφαρµογής Π.∆ 175/97, Τροποποίηση του Π.∆ 70α/88. «προστασία εργαζοµένων
που εκτίθενται στον αµίαντο (150/Α/97)».
61. Εγκύκλιος εφαρµογής Π.∆ 177/97: Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες. (150/Α/97).
62. Εγκύκλιος ΟΙΚ. 130159/7-5-97, Υπ. Εργασίας: εφαρµογή του Π.∆ 305/96 (212/Α) «ελάχιστες
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ».
1998
1. Π.∆ 54/98, (54/Α/18-3-98): Περί κανονισµού των ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως του Προσωπικού Κίνησης των Κοινών Ταµείων Εισπράξεων Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και Κοινών
Ταµείων Εισπράξεων Αστικών ΚΤΕΛ απλής φυλακής.
2. Ν. 2593/98, (59/Α/20-3-98): Αναδιοργάνωση της ∆ηµόσιας επιχείρησης Πετρελαίου και των
θυγατρικών της.
3. Ν. 2595/98, (63/Α/24-3-98): Κύρωση του πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1988) και του πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει Μηχανισµό Συλλογικών Αναφορών (1995).
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4. Π.∆ 62/98, (67/Α/26-3-98): Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία 94/33/ΕΚ.
5. Ν. 2601/98, (81/Α/15-4-98): Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονοµική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις.
6. Π.∆ 146/98, (109/Α/22-5-98): Κανονισµός για την ασφαλή µεταφορά χύµα πετρελαίου χύµα
υγρών χηµικών και χύµα υγροποιηµένων αερίων µε δεξαµενόπλοια.
7. Π.∆ 174/98, (129/Α/16-6-98): Τροποποίηση του Π∆ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που
καταπλέουν σε ή αποπλέουν από ελληνικούς λιµένες και µεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα
φορτία, σύµφωνα µε την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993», όπως
αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ 211/97 (166/Α).
8. Υ.Α 511/98, (168/Β/26-2-99): Τροποποίηση της αποφ. 378/94 (705/Β) σε εναρµόνιση προς την
οδηγία 96/54/ΕΚ (EEL 343 της 13-12-97) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο για εικοστή τρίτη φορά, της οδηγίας 67/548/Ε.Ε.Κ περί προσεγγίσεως των Νοµοθετικών και ∆ιοικητικών ∆ιατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών».
9. Π.∆ 269/98, (196/Α/21-8-98): Τροποποίηση του Π∆ 595/84 όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).
10. Ν. 2639/98, (205/Α/2-9-98): Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης
Εργασίας.
11. Π.∆ 290/98, (209/Α/9-9-98): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Π.∆ 115/97 έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α) σε συµµόρφωση
προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί.
12. N. 2642/98, (216/Α/17-9-98): Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και
συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις.
13. Π.∆ 347/98, (231/Α/12-10-98): Εξοπλισµός των πλοίων σύµφωνα µε την οδηγία 96/86/ΕΚ του
Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 1996.
14. Ν. 2647/98, (237/Α/22-10-98): Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις.
15. Υ.Α Φ15/οικ.5239/245/98, (238/Β/13-3-98): Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση
άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 2516/97.
16. Υ.Α Φ15/οικ.5240/246/98, (238/Β/13-3-98): Καθορισµός εντύπου υπεύθυνης δήλωσης, για
την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των
επαγγελµατικών εργαστηρίων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2516/97.
17. Υ.Α Φ15/οικ.5241/247/98, (238/Β/13-3-98): Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής άδειας εγκατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 2516/97.
18. Υ.Α Φ15/οικ.5242/248/98, (238/Β/13-3-98): Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση
άδειας εγκατάστασης, των δραστηριοτήτων του Ν. 2516/97.
19. Υ.Α Φ15/οικ.5243/249/98, (238/Β/13-3-98): ∆ιαδικασία δηµοσιοποίησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας εγκατάστασης, και αποφάσεων χορήγησης αδειών εγκατάστασης.
20. Π.∆ 54/98, (387/Β/29-4-98): Τροποποιήσεις του Π.∆ 445/83, (166/Α) «περί του περιορισµού
θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρ. Κοινοτήτων 76/769/ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ».
21. Υ.Α 5986/Γ.146/98, (437/Β/8-5-98): Έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των εργατικών ατυχηµάτων.
22. Υ.Α ∆Γ/C 47/98, (487/Β/21-5-98): Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των τύπων των αυτοκινούµενων αγροτικών µηχανηµάτων και τεχνικός έλεγχος των µεταχειρισµένων γεωργικών
µηχανηµάτων.
23. Υ.Α 61946/98, (571/Β/5-6-98): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασµάτων γεωργικών
φαρµάκων που περιέχουν Fenvaterate.
50

24. Υ.Α 59897/98, (571/Β/5-6-98): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασµάτων γεωργικών
φαρµάκων που περιέχουν Dinoterb.
25. Υ.Α οικ. 4813/98, (575/Β/11-6-98): Καθορισµός της ανώτερης τάξης χρήσης των επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς
αποδέκτες στο νοµό Τρικάλων.
26. Υ.Α Φ. 34α/169/98, (579/Β/11-6-98): ∆ιαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης εργατικού ατυχήµατος για τους ασφαλισµένους στον κλάδο κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ.
27. Υ.Α Φ9/ΟΙΚ 7230/98, (622/Β/19-6-98): Χαρακτηρισµός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασµένων
λυµάτων, βοθρολυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων στο Ν. Ευβοίας.
28. Υ.Α 2035765/3610/0022/98, (682/Β/3-7-98): Ορισµός αριθµού ιδιωτών -συνεργατών για τη
συλλογή ερωτηµατολογίου της ∆ιαρθρωτικής. Έρευνας στο εµπόριο και στην Έρευνα Πωλήσεων
και Επισκευών Αυτοκινήτων κ.α. και της Έρευνας ∆ιακοπών, Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών, ∆απανών Περιβαλλοντικής Προστασίας στη Βιοµηχανία και Παραγωγής -∆ιαχείρισης και ∆ιάθεσης
Βιοµηχανικών Αποβλήτων καθώς και καθορισµός αµοιβής τους.
29. Υ.Α 1218.38/1/98, (704/Β/10-7-98): Εισαγωγή του παγκόσµιου ναυτιλιακού συστήµατος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) στα εµπορικά πλοία µε ελληνική σηµαία.
30. Υ.Α 2046445/4866/0022/98, (821/Β/6-8-98): Συµπλήρωση της 2054461/8411/0022/97 απόφασης περί συγκρότησης οµάδας εργασίας για τη συγγραφή βιβλίων σχετικών µε τις µεταφορές
επικίνδυνων εµπορευµάτων.
31. Υ.Α 25428 534/98, (822/Β/6-8-98): Αναγνώριση της ΑΕ C3Τ, σαν φορέα ελέγχου της απόδοσης λεβήτων ζεστού νερού.
32. ΥΑΕ 25429 534/98, (822/Β/6-8-98): Αναγνώριση της ΕΠΕ Γενικές Εφαρµογές Τεχνολογίας &
Επιστήµης ΓΕΤΕ σαν φορέα ικανό για την εκτέλεση δοκιµών σε δοχείων πίεσης.
33. Υ.Α Α5/4042/98, (875/Β/19-8-98): Αναγνώριση φορέων της θεωρητικής εκπαίδευσης της ειδικότητας Ιατρικής της εργασίας.
34. Υ.Α ∆3/Α/14413/98, (875/Β/19-8-98): Συµπλήρωση της απόφασης µε αριθ. ∆3/Α/5286/97
(236/Β) «κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας άνω των
50 mbar και µέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 mbar», της Υπουργού Ανάπτυξης.
35. Υ.Α 9570/98, (875/Β/19-8-98): Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός, συγχώνευση και µετεγκατάσταση εκτυπωτικών εγκαταστάσεων Ν. Ηλείας.
36. Υ.Α 21475/4707/98, (880/Β/19-8-98): Περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, µε
τον καθορισµό µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
37. Υ.Α 12406/98, (884/Β/19-8-98): Αναπροσαρµογή κατωτάτων και ανωτάτων ορίων αποζηµίωσης από εργατικά ατυχήµατα.
38. Υ.Α 21475/4707/98, (880/Β/30-7-98): Περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα,
µε τον καθορισµό µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
39. Y.A 232/98, (1023/Β/1-10-98): Αναµόρφωση και τροποποίηση του άρθρου 22 του Κώδικα Τροφίµων, κατάργηση του άρθρου 23 του Κώδικα Τροφίµων, τροποποίηση της παραγράφου 1 του
άρθρου 28 του Κώδικα Τροφίµων.
40. Υ.Α ∆8/Γ/Φ17/4208/98, (1070/Β/14-10-98): Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών που αναφέρονται στον αµίαντο.
41. Υ.Α 1117772/1813/0001/98, (1142/Β/29-10-98): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε
υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του ∆ηµοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.∆.).
42. Υ.Α οικ. 45043/2077/98, (1180/Β/30-12-98): Τροποποίηση της Υ.Α οικ. Β13353/2636/90, (442/Β)
«ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 94/44/ΕΚ της Επιτροπής».
43. Υ.Α ∆ 13ε 9321/98 ΥΠΕΧΩ∆Ε, (1218/Β/30-11-98): Μέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών ρύπων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα.
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44. Υ.Α.Ε 80126/98, (1253/Β/14-12-98): Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας γεωργικών φαρµάκων που περιέχουν ως δρών συστατικό chlorpyrifos ως προς τη σήµανση τοξικότητας και
στους κινδύνους για τον άνθρωπο.
45. Υ.Α 455/98, (1314/Β/31-12-98): Τροποποίηση της αποφ. 378/94 (705/Β) σε εναρµόνιση προς
την οδηγία 96/54/ΕΚ (EEL 248 της 30-9-96) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 67/548/Ε.Ε.Κ περί
προσεγγίσεως των Νοµοθετικών και ∆ιοικητικών ∆ιατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών».
46. Υ.Α 482/98, (1316/Β/31-12-98): Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ 378/94 (705/Β) σε εναρµόνιση
προς την Οδηγία 96/56/ΕΚ «για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως
των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών».
47. Υ.Α 33940/7590/98, (1316/Β/31-12-98): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 71/88 «κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων».
48. Υ.Α 487/98, (1327/Β/31-12-98): Τροποποίηση των αποφάσεων ΑΧΣ 1197/89 (567/Β) και
1384/91 (88/Β) σε εναρµόνιση προς την οδηγία 96/65/Ε.Κ (EEL 265 της 18-10-96) της Επιτροπής
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για τέταρτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας
88/379/ΕΟΚ του Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/442/ΕΟΚ σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα των οποίων οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν σφράγισµα ασφαλείας για τα παιδιά.
49. Υ.Α 35212 3028/98, (1330/Β/31-12-98): Ταξινόµηση βυτιοφόρων οχηµάτων αναφορικά µε την
τεκµηρίωση καταλληλότητας εξοπλισµού τους όσον αφορά τη φόρτωση από τον πυθµένα τη συλλογή των ατµών οργανικών πτητικών ουσιών Volatible Organic Compounds (VOC) και την προστασία τους από υπερπλήρωση.
50. Έγγραφο ΥΠ. Εργασίας 1970/30-9-98, Άδειες και εργατικό ατύχηµα εργαζοµένων.
51. Εγκύκλιος οικ. 60570/10-2-98: ∆ιαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.1650/86, της ΚΥΑ 69269/5387/90 και της ΚΥΑ 95209/94.
1999
1. Ν. 2676/99, (1/Α/5-1-99): Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
2. Π.∆ 3/99, (2/Α/13-1-99): Τροποποίηση του Π∆ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από ελληνικούς λιµένες και µεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύµφωνα µε την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993», όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το π.δ 211/97 (166/Α) και π.δ 174/98 (129/Α).
3. Π.∆ 15/99, (9/Α/2-2-99): Τροποποίηση του Π∆ 186/95 «προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆
174/97 (150/Α), σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής.
4. Π.∆ 16/99, (9/Α/2-2-99): Τροποποίηση του Π∆ 88/97 (90/Α) σύµφωνα µε τις οδηγίες 98/25/ΕΚ
του Συµβουλίου της 27-4-98 και 98/42/ΕΚ της Επιτροπής της 19.6.98 που αφορούν στην τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου της 19.6.1995.
5. Υ.Α 3131 1 01 99, (12/Β/18-1-99): Έγκριση Γενικού Κανονισµού Λιµένα 18 περί προϋποθέσεων
και µέτρων ασφαλείας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή µετάγγισης χύµα πετρελαίου
ή χύµα υγρών χηµικών ή και καταλοίπων τους ή χύµα υγροποιηµένων αερίων που µεταφέρονται
µε δεξαµενόπλοία.
6. Ν. 2682/99, (16/Α/8-2-99): ∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχηµάτων και άλλες διατάξεις. (άρθρο 26).
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7. Ν. 2683/99, (19/Α/9-2-99): Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων
και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και άλλες διατάξεις. (αρθ. 7, 44, 52)
8. Ν. 2685/99, (35/Α/18-2-99): Κάλυψη δαπανών µετακινούµενων υπαλλήλων εντός και εκτός
Επικράτειας και άλλες διατάξεις.
9. Υ.Α Φ.22/43788/1887/99, (42/Β/27-1-99): Έγκριση χορήγησης, κατ' εξαίρεση απαγορευτικών
διατάξεων του Π.∆ 84/84, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας επεξεργασίας χάρτου,
στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε», στη Νέα Πέραµο Αττικής (33ο χλµ. Της Π.Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου).
10. Ν. 2696/99, (57/Α/23-3-99): Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
11. Υ.Α 130037/99, (71/B/8-2-99): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Οργανισµού Εργατικής Εστίας.
12. Π.∆ 88/99, (94/Α/13-5-99): «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ».
13. Π.∆ 89/99, (94/Α/13-5-99): Τροποποίηση του Π∆ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας
και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία
τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ, (220/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία
95/63/ΕΚ του Συµβουλίου».
14. Π.∆ 90/99, (94/Α/13-5-99): Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιµών
έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας
τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση
και συµπλήρωση του Π∆ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (135/Α)» όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 77/93 (34/Α).
15. Ν. 2719/99, (96/Α/17-5-99): Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας
και άλλες διατάξεις. (αρθ. 10)
16. Π.∆ 95/99, (102/Α/26-5-99): Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.
17. Π.∆ 103/99, (110/Α/2-6-99): Κανόνες και Πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύµφωνα µε την οδηγία 98/18/ΕΚ.
18. Π.∆ 104/99, (113/Α/4-6-99): Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγίας
94/55/ΕΚ της 21-11-94 για προσέγγιση νοµοθεσιών κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων.
19. Υ.Α ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/3019/99, (121/Β/18-2-99): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.
20. Π.∆ 136/99, (134/Α/30-6-99): Οργάνωση Υπηρεσιών Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. (Σ.Ε.Π.Ε.).
21. Π.∆ 158/99, (156/Α/20-7-99): Τροποποίηση του Π.∆ 347/98 «εξοπλισµός των πλοίων σύµφωνα µε την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 1996» (231/Α) σύµφωνα µε την
οδηγία 98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεµβρίου 1998.
22. Π.∆ 159/99, (157/Α/3-8-99): Τροποποίηση του Π∆ 17/96 «µέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες
89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του Π∆ 70α/88 «προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π∆ 175/97 (150/Α).
23. Π.∆ 160/99, (157/Α/3-8-99): Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας.
24. Ν. 2736/99, (172/Α/26-8-99): Στεγαστικά προγράµµατα Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας
(Ο.Ε.Κ) και άλλες διατάξεις.
25. Π.∆ 187/99, (175/Α/31-8-99): Καθορισµός Κατηγοριών κατάταξης των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και µετατροπής πλοίων.
26. Π.∆ 214/99, (183/Α/13-9-99): Μελέτες και Έργα Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΙΠΕ).
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27. Υ.Α ΟΙΚ.2487/455/99, (196/Β/12-2-99): Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων.
28. Π.∆ 245/99, (202/Α/1-10-99): ∆ιαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και µετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης µετατροπής επισκευής και µετατροπής πλοίων,
σύµφωνα µε το άρθρο 6 παραγ. 2 του Ν.2642/98.
29. Π.∆ 246/99, (202/Α/1-10-99): Καθορισµός εκτέλεσης εργασιών από τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και τις Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και µετατροπής πλοίων ανάλογα µε την Κατηγορία κατάταξης αυτών.
30. Ν. 2742/99, (207/Α/7-10-1999): Χωροταξικός σχεδιασµός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις.
31. Π.∆ 256/99, (209/Α/11-10-99): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς διατάξεις Οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6-10-95 για καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τοµέα ελέγχου οδικών µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων.
32. N. 2747/99, (226/Α/27-10-99): Προσθήκη παρ 3α και 5α στα άρθρα 10 και 15 Κανονισµού Κατάστασης προσωπικού ΟΓΑ µε χορήγηση ειδικής άδειας στους υπαλλήλους κλάδων πληροφορικής και προσωπικού Η/Υ και στις εγκύους υπαλλήλους δικαίωµα αποµάκρυνσης από οθόνες κατά τη διάρκεια της κύησης.
33. Π.∆ 278/99, (232/Α/3-11-99): Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εργοληπτικών επιχειρήσεων και
στελεχών τους και συγκρότηση πειθαρχικών συµβουλίων στη Γενική.
34. Π.∆ 282/99, (242/Α/10-11-99): Τροποποίηση Π∆ 595/84 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL LPG όπως ισχύει».
35. Υ.Α Α8 31284 4774/99, (259/Β/26-3-99): Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίµων.
36. Υ.Α 10792/99, (259/Β/26-3-99): Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας αριθµ.
62/98 για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργατ/τών -τριών χαρτοποιίας χαρτονοποιίας
χαρτοβιοµηχανίας και πολτού χάρτου όλης της χώρας.
37. Π.∆ 292/99, (262/Α/24-11-99): Καθορισµός µεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών µηχανηµάτων έργων Μ.Ε.
38. Υ.Α Β 44203/2137/99, (290/Β/8-3-99): Τροποποίηση της Κοινής Απόφασης
2923/161/21.2.1986 των Υπουργών Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 ∆εκεµβρίου 1975 και 79/196 ΕΟΚ
της 6 Φεβρουαρίου 1979, του Συµβουλίου των Ε. Κ. (ΕΕ ν. 24/45/30.1.76 και ΕΕ Ν.
43/20/20.2.79)» (176/8/14.4.1986), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, σε συµµόρφωση
προς την Οδηγία 97/53/CΚ της 11ης Σεπτεµβρίου 1997.
39. Υ.Α 677/99, (294/Β/10-3-00): Τροποποίηση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 378/94 (705/Β) «επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση µε την οδηγία
του Συµβουλίου των Ε.Κ 67/548/ΕΟΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
40. Υ.Α 690/99, (294/Β/10-3-00): Τροποποίηση του άρθρου 32 της απόφασης του Α.Χ.Σ. 378/94
(705/Β) «επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση
µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ε.Κ 67/548/ΕΟΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
41. ∆ιόρθωση Σφάλµατος στο Π.∆ 282/99, (304/Α/31-12-99): ∆ιόρθωση σφάλµατος στο Π.∆
282/99 Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών.
42. Υ.Α 3131.1/02/99, (331/Β/8-4-99): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 19
«αντικατάσταση και συµπλήρωση ορισµένων διατάξεων του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ.
5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή».
43. Υ.Α 6296/536/99, (338/Β/8-4-99): ∆ιαδικασία έκδοσης των εγκρίσεων τύπου αυτ/των οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και προσωπικού που προορίζονται για κυκλοφορία αποκλειστικά µέσα
σε αεροδρόµια.
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44. Υ.Α 3131.1/11/99, (386/Β/15-4-99): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 19
«αντικατάσταση και συµπλήρωση ορισµένων διατάξεων του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ.
5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή».
45. Υ.Α οικ. 16289/330/99, (987/Β/27-5-99): Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία
97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση.
46. Υ.Α Α5/2618/99, (1033/Β/3-6-99): Χαρακτηρισµός άγονων ιατρικών ειδικοτήτων.
47. Υ.Α 98909/2-6-99, (1252/Β/17-6-99): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασµάτων γεωργικών φαρµάκων που περιέχουν ως δρων συστατικό DNOC.
48. Υ.Α 1218.121.1/99, (1357/Β/1-7-99): Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1996 MSC 50 66 KAI
MSC 58 67 ∆ιεθνούς Κώδικα για κατασκευή και εξοπλισµό πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα
χηµικά χύµα κώδικας IBC.
49. Υ.Α 11318/99, (1372/Β/5-7-99): Κήρυξη υποχρεωτικής της από 6-5-99 ΣΣΕ µεταξύ εργαζοµένων και επιχειρήσεων κλάδου αµµοβολών χρωµατισµών καθαρισµού και λοιπών συναφών επαγγελµάτων για εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιοµηχανικές εγκαταστάσεις πλωτά και µη µέσα στη θάλασσα και στην ξηρά.
50. Υ.Α ∆ΥΠ/οικ.3694/99, (1444/Β/13-7-99): Χαρακτηρισµός των νερών της περιοχής του όρµου
ΚΟΥΡΑΜΟΥ Λωρίδας Σαγιάδας και καθορισµός όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά.
51. Υ.Α Φ2 64580 2288/99, (1523/Β/27-7-99): Τεχνικός έλεγχος µηχανοκίνητων οχηµάτων και ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 96/96/ΕΚ.
52. Υ.Α 12048/99, (1657/Β/25-8-99): Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 25/1999
περί όρων αµοιβής και εργασίας διπλωµατούχων µηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων µηχανικών, ναυπηγών και ηλεκτρονικών
µηχανικών και πτυχιούχων µηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ ειδικοτήτων µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων
που ασχολούνται στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις της χώρας.
53. Υ.Α 25992 553/99, (1665/Β/25-8-99): Καθορισµός πλαισίου για αναγνώριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τοµέα.
54. Υ.Α 93872/99, (1684/Β/31-8-99): Ανασυγκρότηση Ολοµέλειας και Τµηµάτων του Ανωτάτου
Συµβουλίου Εργασίας.
55. Υ.Α ∆3/Β/37696/6702/99, (1836/Β/5-10-99): Έγκριση του Οικείου Κανονισµού Επίγειας Εξυπηρέτησης του Νέου ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
56. Υ.Α 30180/654/99, (1936/Β/27-10-99): Τροποποίηση της απόφασης για την αναγνώριση της
δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων.
57. Υ.Α Α5/5658/99, (1952/Β/27-10-99): Πρακτική άσκηση των ειδικευοµένων γιατρών στην ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας.
58. Υ.Α 2/73931/0022/99, (1957/Β/1-11-99): Τροποποίηση απόφασης για χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισµού των τέως Νοµαρχιακών Ταµείων.
59. Υ.Α 74319/3372/99, (1972/Β/4-11-99): Επαγγελµατική κατάρτιση οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων.
60. Υ.Α Φ7/οικ.1624/99, (2053/Β/24-11-99): Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής που παρέχονται
στους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισµών.
61. Υ.Α ∆ 17α 0488ΦΝ 416/99, (2076/Β/25-11-99): Χορήγηση ειδικής άδειας για κυκλοφορία µηχανηµάτων έργων.
62. Υ.Α 34653/793/99, (2097/Β/30-11-99): Επέκταση της αναγνώρισης του Ελληνικού Κέντρου
∆έρµατος ως φορέα ελέγχου µέσων ατοµικής προστασίας.
63. Εγκύκλιος 130268/27-9-99, Ανακοίνωση δηµοσίευσης Π.∆ 89/99.
2000
1. Π.∆ 11/00, (11/Α/27-1-00): Τροποποίηση του αρθ. 5 του ν.δ 187/73 περί κώδικος δηµοσίου ναυτικού δικαίου (261/Α).
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2. Π.∆ 12/00, (11/Α/27-1-00): Τροποποίηση του Π.∆ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που
καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιµένες και µεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα
φορτία, σύµφωνα µε την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993», όπως
τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 211/97 (166/Α), Π.∆ 174/98 (129/Α) και Π.∆ 3/99 (2/Α).
3. Π.∆ 15/00, (12/Α/1-2-00): Έννοια, όργανα και διαδικασία διερεύνησης ατυχηµάτων που προκαλούνται από πλωτά µέσα της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
4. Υ.Α Α8 27746 3452/00, (15/Β/14-1-00): Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε µεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση.
5. Π.∆ 25/00, (19/Α/7-2-00): Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1997 ∆ιεθνούς Σύµβασης για ασφάλεια ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974.
6. Π.∆ 55/00, (44/Α/1-3-00): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων και
λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελµατικών
για τους εργαζοµένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 48/95 (Α/36).
7. Ν. 2801/00, (46/Α/3-3-00): Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (κεραίες, τηλεπικοινωνιακές συσκευές, άδειες ΤΑΞΙ, φορτηγά κ.λπ.) και άλλες διατάξεις.
8. Y.A 95904/00, (59/Β/28-1-00): Τροποποίηση της 93872/99 απόφασης ως προς τους εκπροσώπους Α∆Ε∆Υ στο Συµβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΥΑΕ Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
9. Υ.Α Β11 37762/4688/00, (86/Β/2-2-00): Κόµιστρα Φ∆Χ αυτοκινήτων βυτιοφόρων µεταφοράς
υγρών καυσίµων.
10. Ν. 2824/00, (90/Α/16-3-00): Κύρωση κοινής σύµβασης για ασφάλεια διαχείρισης αναληθέντων καυσίµων και ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.
11. Υ.Α 9073/00, (99/Β/3-2-00): Τροποποίηση της ∆Γ/C 47/23-4-98 (487/Β) απόφασης του Υπουργού Γεωργίας.
12. Π.∆ 127/00, (111/Α/6-4-00): Τροποποίηση και συµπλήρωση Π.∆ 399/94 για προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά
την εργασία σε συµµόρφωση µε Οδηγία 90/394/ΕΟΚ σε συµµόρφωση µε Οδηγία 97/42/ΕΚ.
13. Π.∆ 126/00, (111/Α/6-4-00): Όροι και προϋποθέσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.
14. Ν. 2831/00, (140/Α/13-6-00): Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες διατάξεις.
15. Υ.Α 28992/627/00, (142/Β/14-2-00): Αναγνώριση της ΑΕ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT), ως φορέα ικανού για τον περιοδικό επανέλεγχο σταθερών δοχείων
πίεσης και ανυψωτικών µηχανηµάτων.
16. Υ.Α 5063/184/00, (155/Β/16-2-00): Όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσµένου φυσικού αερίου CNG.
17. Υ.Α 20172 1954/00, (183/Β/17-2-00): Συµµόρφωση µε Οδηγία 99/14/ΕΚ της Επιτροπής της 163-99 για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο Οδηγίας 77/538/ΕΟΚ του Συµβουλίου για οπίσθιους
φανούς οµίχλης µηχανοκίνητων οχηµάτων και ρυµουλκουµένων τους.
18. Π.∆ 219/00, (190/Α/31-8-00): Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που αποσπώνται για
την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής
υπηρεσιών.
19. Υ.Α 2/11248/0022/00, (218/Β/25-2-00): Νυχτερινή απασχόληση υπαλλήλων ΣΕΠΕ.
20. Υ.Α 2/11249/0022/00, (218/Β/25-2-00): Απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες
υπαλλήλων ΣΕΠΕ.
21. Υ.Α 2/6519/0022/00, (218/Β/25-2-00): Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΣΕΠΕ.
22. Υ.Α Φ22/19347/884/00, (237/Β/1-3-00): Έγκριση χορήγησης, κατ' εξαίρεση των απαγορευτικών διατάξεων του Π.∆ 84/84, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, µονάδας επεξεργασίας
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χάρτου και παραγωγής απορρυπαντικών, στην εταιρεία ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε στη θέση Φάκα
του ∆ήµου Ασπροπύργου του Ν. Αττικής.
23. Π.∆ 304/00, (241/Α/3-11-00): Τροποποίηση του Π.∆ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την
εργασία τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε
το Π.∆ 89/99. Τροποποίηση του Π.∆ 395/94 σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου (94/Α).
24. Π.∆ 334/00, (279/Α/21-12-00): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας για τα δηµόσια έργα
προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε.
25. Ν. 2874/00, (286/Α/29-12-00): Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις.
26. Π.∆ 345/00, (298/Α/29-12-00): ∆ιατάξεις που αφορούν τα Τοπικά Κλιµάκια Επιθεώρησης Πλοίων.
27. Υ.Α 5387/132/00, (346/Β/17-3-00): Αναγνώριση της TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα
ελέγχου ανελκυστήρων.
28. Υ.Α 5388/133/00, (346/Β/17-3-00): Αναγνώριση της ΑΕ ΕΛΟΤ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.
29. Υ.Α 5389/134/00, (346/Β/17-3-00): Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.
30. Υ.Α 130064/00, (362/Β/21-3-00): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας στους εργαζοµένους
στη Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης.
31. Υ.Α 651/00, (363/Β/5-4-01): Τροποποίηση του Π∆ 445/83 (166/Α) σε εναρµόνιση προς την
Οδηγία 1999/43/ΕΚ του Ε.Κ και του Συµβουλίου (ΕΕ L 166/1-7-9) «σχετικά µε τη δέκατη έβδοµη
τροποποίηση της Οδηγίας 76/769 ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και
διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών που αφορούν περιορισµούς της κυκλοφορίας στην
αγορά και της χρησιµοποίησης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων».
32. Υ.Α 652/00, (363/Β/5-4-01): Τροποποίηση της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94, (705/Β) σε εναρµόνιση
προς την Οδηγία 98/98/Ε.Κ. (Ε.Ε. L 355 της 30.12.1998) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
«για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή πέµπτη φορά, της οδηγίας 67/548/Ε.Ο.Κ.
περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών» και σε εναρµόνιση µε τα ∆ιορθωτικά της Οδηγίας 98/98/Ε.Κ. (Ε.Ε. L 293 της 15.11.1999 και Ε.Ε. L 136 της 8.6.2000).
33. Υ.Α Κ3 1563/00, (385/Β/24-3-00): Καθορισµός διαδικασίας επιβολής κυρώσεων παρ 4 άρθρου 5 ΚΝ 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφάλισης εξ ατυχηµάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήµατος χωρίς ειδικό σήµα ασφάλισης».
34. Υ.Α 5697/590/00, (405/Β/29-3-00): Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των
κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών.
35. Υ.Α 18586/698/00, (411/Β/29-3-00): Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ειδικού εξοπλισµού
για χρησιµοποίηση υγραερίου LPG για κίνηση αυτοκινήτων οχηµάτων και όροι και προϋποθέσεις
ελέγχου και ασφάλειας κυκλοφορίας αυτών.
36. Υ.Α 2117/00, (414/Β/30-3-00): Τροποποίηση της Νοµαρχιακής Απόφασης καθορισµού χρήσης επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων στο Ν. Χανίων.
37. Υ.Α Φ 258 162/00, (439/Β/3-4-00): Τροποποίηση και συµπλήρωση της Φ 429/252/97, (684/Β)
«καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης νόµιµης χρησιµοποίησης υγραερίων και
µεθανίου που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιµα κινητήρων».
38. Υ.Α 8884/285/00, (451/Β/4-4-00): Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας της Βιοµηχανικής Περιοχής Κιλκίς.
39. Υ.Α 2123/05/00, (484/Β/27-4-01): Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης
εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβοληµένα ή εν πλώ.
40. Υ.Α 507/00, (484/Β/27-4-01): Προδιαγραφές και διαδικασίες χρωµατισµού και ιχνηθέτησης
του πετρελαίου Ναυτιλίας.
41. Υ.Α Φ.22/4774/304/00, (498/Β/6-4-00): Έγκριση χορήγησης, κατ' εξαίρεση των απαγορευτι57

κών διατάξεων του Π.∆ 84/84 άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδας κοπής και επεξεργασίας χαρτιού tissue, στην εταιρεία INTERTRADE HELLAS S.A στη θέση «Νέο Μονοπάτι» του
∆ήµου Αχαρνών.
42. Υ.Α Φ.2/21099/1700/00, (509/Β/7-4-00): Τροποποίηση του Π.∆ 104/99.
43. Υ.Α 7589/731/00, (514/Β/11-4-00): Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων.
44. Υ.Α 80027/00, (610/Β/9-5-00): Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
45. Υ.Α 3521 1/6/00, (690/Β/5-6-00): Κανονισµός περί µεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωµάτων Ε΅/Γ-Ο/Γ πλοίων στην εφαρµογή Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών ΙΜΟ.
46. Υ.Α 5577 142/00, (696/Β/6-6-00): Αναγνώριση ΑΕ Lloyds of Shipping and Industrial Services
ως φορέα ελέγχου ανυψωτικών µηχανηµάτων και δοχείων πίεσης.
47. Υ.Α 15420/3278/00, (783/Β/23-6-00): ∆ιαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών
λατοµείων νοµού Αττικής.
48. Υ.Α 38785/9133/00, (873/Β/17-7-00): Καθορισµός τιµής διάθεσης εγχειριδίων θεωρητικής
εκπαίδευσης για µεταφορείς επικίνδυνων εµπορευµάτων.
49. Υ.Α 19817/1702/00, (963/Β/1-8-00): Τροποποίηση της 73537/14398/95 Κ.Υ.Α «διαχείριση των
ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες»
(781/Β). Πρόγραµµα δράσης για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύµφωνα µε το άρθρο 5 της απόφασης αυτής.
50. Υ.Α Φ.28/18787/1032/00, (1035/Β/23-8-00): Τροποποίηση της κοινής Υ.Α 3329/89 (132/Β)
«κανονισµοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».
51. Y.A 53571/3839/00, (1105/Β/6-9-00): Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά.
52. Υ.Α 433/00, (1176/Β/22-9-00): Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου.
53. Υ.Α 487/00, (1219/Β/4-10-01): Υγιεινή των τροφίµων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ.
54. Υ.Α ∆17α 116 4 ΦΝ 429/00, (1329/Β/6-11-00): Έγκριση Ελληνικού Κανονισµού για µελέτη και
κατασκευή έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα.
55. Υ.Α 25129/Φ.6.10/1410/00, (1332/Β/6-11-00): Καθορισµός εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελµατική άδεια υδραυλικού σύµφωνα µε την παρ. 9.6 του άρθρου 9 του Π.∆ 38/91. Εκτέλεση,
συντήρηση και επισκευή θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆
48/95 (Α36) και 55/00 (44/Α).
56. Υ.Α 64834/5491/00, (1350/Β/7-11-00): Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/86/Ε.Κ του Συµβουλίου της 3-6-96 «σχετικά µε το διορισµό και την επαγγελµατική κατάρτιση συµβούλων ασφαλείας για την οδική, σιδηροδροµική και πλωτή µεταφορά
επικίνδυνων εµπορευµάτων» και της οδηγίας 2000/18/ΕΚ της 17-4-00 «για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρµόζονται στις εξετάσεις των υποψηφίων συµβούλων ασφαλείας».
57. Υ.Α 3512/267/00, (1351/Β/7-11-00): Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/91/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1998 για τα µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενα τους τα οποία προορίζονται για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ που αφορά την έγκριση των οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενών τους.
58. Υ.Α 2/77635/0022/00, (1407/Β/17-11-00): Συγκρότηση και αποζηµίωση των µελών και του
γραµµατέα της Ειδικής Επιτροπής για τη µελέτη των µέτρων προστασίας των εργαζοµένων σε
ανθυγιεινές και επικίνδυνες απασχολήσεις στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.
59. Υ.Α Φ/73903/6384/00, (1442/Β/27-11-00): ∆ιαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης ADR
οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων.
60. Υ.Α 459/00, (1453/Β/29-11-00): Εφαρµογή της 1197/89 απόφασης Α.Χ.Σ. στα απορρυπαντικά
και προϊόντα καθαρισµού.
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61. Υ.Α 2/73692/0022/00, (1475/Β/4-12-00): Καθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των Εκπροσώπων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας που συµµετέχουν στις µικτές
Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάµατος-Σαλαµίνας.
62. Υ.Α 28311/1488/00, (1517/Β/14-12-00): Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας
εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2642/98.
63. Υ.Α Τ.6525/421/Α0019/00, (1614/Β/29-12-00): Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας
αποθηκών ή χώρων προσωρινής εναπόθεσης εµπορευµάτων υπό την διαχείριση άλλων, πλην
των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νοµικών προσώπων.
64. Εγκύκλιος 38/2000: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρµογή προϊσχυουσών διατάξεων του
άρθρου 26 του Ν. 2831/00 «περί τροποποίησης του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις (140/Α).
65. Εγκύκλιος 55/2000: Οδηγίες για την εφαρµογή του Ν. 2831/00 «τροποποίηση των διατάξεων
του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις.
66. Έγγρ. 11073/23-10-2000: Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «τήρηση βιβλίου ηµερήσιου δελτίου σε οικοδοµικά και τεχνικά έργα».
67. Έγγρ. 130327/5-11-2000: Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ανακοίνωση δηµοσίευσης π.δ.304/00 τροποποίηση του π.δ. 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ. 89/99
«τροποποίηση του π.δ.395/94 σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου» (94/Α).
68. Εγγρ. 11304/15-12-00, Υπ. Εργ & Κοιν. Ασφ. ∆ιαπίστωση παραβάσεων ασφαλιστικής νοµοθεσίας.
69. Εγκύκλιος του Ν. 2874/2000.
2001
1. Υ.Α Ρ1/81315/1309/01, (11/Β/11-1-01): Καθορισµός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων προσωπικού που µετακινείται ή αποσπάται στην Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράµµατος Σιδηρόδροµοι Αστικές Συγκοινωνίες Αεροδρόµια.
2. Υ.Α Αρ. Πράξης 2/1-2-01, (15/Β/2-2-01): Καθορισµός των κατευθυντήριων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ.
3. Ν. 2889/01, (37/Α/2-3-01): Βελτίωση και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και
άλλες διατάξεις.
4. Υ.Α ∆15/Α/57713/1039/01, (38/Β/19-1-01): Εθνικός Κανονισµός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.
5. Ν. 2898/01, (71/Α/10-4-01): Σύσταση και λειτουργία Συµβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, όροι οικονοµικής συµφωνίας µεταξύ Ελληνικού ∆ηµοσίου και Οργανισµού Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
6. Υ.Α 2/1657/0022/01, (118/Β/5-2-01): Επίδοµα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας προσωπικού των πρώην Νοµαρχιακών Ταµείων.
7. Υ.Α 78106/3443/01, (118/Β/1-2-02): Τροποποίηση της 81160/861/91 «εκποµπές αερίων και σωµατιδιακών ρύπων».
8. Ν. 2918/01, (119/Α/15-6-01): Κύρωση ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας 182 για απαγόρευση χειρότερων µορφών εργασίας παιδιών και άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους.
9. Ν. 2919/01, (128/Α/25-6-01): Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας µε την παραγωγή και άλλες
διατάξεις.
10. Ν. 2920/01, (131/Α/27-6-01): Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π)
και άλλες διατάξεις.
11. Υ.Α Φ 15/2439/77/01, (154/Β/15-2-01): Τροποποιήσεις των δικαιολογητικών για τη χορήγηση
άδειας εγκατάστασης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν.2516/97.
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12. Π.∆ 205/01, (160/Α/16-7-01): Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων,
σε συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
13. Υ.Α 90826/01, (167/Β/19-2-01): Συγκρότηση Γνωµοδοτικής Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης ΕΞ.Υ.Π.Π.
14. Ν. 2939/01, (179/Α/6-8-01): Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και
άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) και άλλες διατάξεις.
15. Π.∆ 316/01, (212/Α/25-9-01): Κανονισµός επιθεώρησης ανυψωτικών µέσων πλοίων.
16. Π.∆ 317/00, (212/Α/25-9-01): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆. 345/00 «διατάξεις που
αφορούν στα Τοπικά Κλιµάκια Επιθεώρησης Πλοίων (298/Α)».
17. Υ.Α 1014(ΦΟΡ)94/01, (216/Β/6-3-01): Έγκριση Κανονισµού Ακτινοπροστασίας.
18. Υ.Α 2122/06/01, (219/Β/25-1-01): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα (αριθµός 25) Αντικατάσταση και συµπλήρωση ορισµένων διατάξεων του αριθ. 18 Γενικού Κανονισµού Λιµένα
(12/Β/18-1-99) µε τίτλο «προϋποθέσεις και µέτρα ασφάλειας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή µετάγγισης χύµα πετρελαίου ή χύµα υγρών χηµικών (ή και των καταλοίπων τους) ή
χύµα υγροποιηµένων αερίων που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια».
19. Π.∆ 338/01, (227/Α/9-10-01): Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά
την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες.
20. Π.∆ 339/01, (227/Α/9-10-01):Τροποποίηση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες».
21. Π.∆ 346/01, (233/Α/11-10-01): Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις των
οδηγιών 96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συµβουλίου, «περί προσβάσεως στο επάγγελµα του οδικού
µεταφορέα εµπορευµάτων και επιβατών και αµοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγµάτωση του δικαιώµατος εγκαταστάσεως
των µεταφορέων αυτών στον τοµέα των εσωτερικών και διεθνών µεταφορών».
22. Π.∆ 349/01, (235/Α/12-10-01): Κύρωση των τροποποιήσεων της ∆ιεθνούς Σύµβασης «περί
ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα».
23. Π.∆ 362/01, (245/Α/22-10-01): Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης
αερίων καυσίµων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες.
24. Υ.Α 4859/726/01, (253/Β/9-3-01): Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ορισµένων επικίνδυνων
ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ.
25. Υ.Α 76389/3344/01, (254/Β/9-3-01): Συµπλήρωση και τροποποίηση της ΣΤ 29900/1977 απόφασης για διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων για µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων.
26. Ν. 2956/01, (258/Α/6-11-01): Αναδιάρθρωση του ΟΑΕ∆ και άλλες διατάξεις.
27. ΦΕΚ 259/Α/7-11-01: ∆ιόρθωση σφάλµατος στο 227/Α/9-10-01.
28. Υ.Α ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΙΠΑ∆/οικ./117/01, (266/Β/14-3-01): Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη
µελέτη του έργου.
29. Ν. 2965/01, (270/Α/23-11-01): Βιώσιµη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις.
30. Π.∆ 407/01, (289/24-12-01): Μέτρα για την προστασία των νέων που απασχολούνται µε σχέση
ναυτικής εργασίας στο ναυτιλιακό και στον αλιευτικό τοµέα για την προσαρµογή προς την οδηγία
94/33/ΕΚ.
31. Ν. 2974/01, (293/Α/31-12-01): Κύρωση της 180 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για τις ώρες
εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύµβαση περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των εµπορικών πλοίων, 1976.
32. Ν. 2978/01, (297/Α/31-12-01): Κύρωση της Συµφωνίας -Πλαισίου για το θεσµικό καθεστώς
της δηµιουργίας διακρατικών συστηµάτων µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
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33. Υ.Α 2/4491/0022/01, (336/Β/28-3-01): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας στο µόνιµο προσωπικό της Επιτροπής ∆ηµοσίων Κήπων και ∆ενδροστοιχιών του Εθνικού Κήπου.
34. Υ.Α 91460/01, (413/Β/11-4-01): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, που περιέχουν ως δραστική ουσία quintozene.
35. Υ.Α 95574/01, (629/Β/25-5-01): ∆ηµοσίευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων,
που εγκρίθηκαν κατά το έτος 2000.
36. Υ.Α ∆3 Γ 19951/4130/01, (669/Β/1-6-01): Έγκριση κανονισµού πυρασφάλειας και διάσωσης
αεροσκαφών σε αεροδρόµια.
37. Υ.Α ∆ΕΕΠΠ 85/01, (686/Β/1-6-01): Καθιέρωση Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και Φακέλου Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) ως απαραίτητων στοιχείων για έγκριση µελέτης σε κάθε δηµόσιο έργο.
38. Υ.Α 32591/3257/01, (703/Β/6-6-01):.Όροι και προϋποθέσεις ορισµού φορέων ελέγχου οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων Ευρωπαϊκής Συµφωνίας ADR.
39. Υ.Α 12670/601/01, (762/Β/18-6-01): Όροι προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την
χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων.
40. Υ.Α Φ4.2/18960/1446/01, (778/Β/19-6-01): Εναρµόνιση του Ελληνικού ∆ικαίου µε την Οδηγία
96/49/ΕΚ του Συµβουλίου της 23-7-96 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών - µελών
σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε
την οδηγία 96/87 ΕΚ της Επιτροπής της 13-12-96 κ.λπ.
41. Υ.Α 80034/3445/01, (805/Β/26-6-01): Εναρµόνιση προς τις διατάξεις οδηγίας 2000/73/ΕΚ για
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 93/92/ΕΚ για τοποθέτηση συστηµάτων φωτισµού
και φωτεινής σηµατοδότησης στα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήµατα µε κινητήρα.
42. Υ.Α 100831/01, (1169/Β/7-9-01): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, που περιέχουν ως δραστική ουσία zineb.
43. Υ.Α ∆ΥΠ/Γ3/οικ.5277/01, (1173/Β/7-9-01): Χαρακτηρισµός των νερών του ποταµού Λαγκαβίστα και καθορισµός των όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά.
44. Υ.Α 21736/2092/01, (1232/Β/21-9-01): Προσαρµογή στις διατάξεις Οδηγίας 1999/47/ΕΚ για
δεύτερη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο Οδηγίας 94/55/ΕΚ για προσέγγιση νοµοθεσιών κρατών µελών για οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων.
45. Υ.Α ∆17α/04/50/Φ.Ν.430/01, (1314/Β/11-10-01): ∆ιαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις.
46. Υ.Α 103999/01, (1363/Β/18-10-01): Η απαγόρευση και µη χρησιµοποίηση πολύ επικίνδυνων
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
47. Υ.Α ∆17α/10/54/Φ.Ν.430/01, (1418/Β/22-10-01): Εγγραφή στο ΜΕΕΠ εξειδικευµένων επιχειρήσεων για εξειδικευµένες εργασίες και καθορισµός ορίων προϋπολογισµών έργων που µπορούν να αναλαµβάνουν.
48. Υ.Α Φ.203/66745/6980/01, (1496/Β/7-11-01): Ορισµός εργαστηρίου Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ως φορέα ελέγχου
ειδικού εξοπλισµού, όπως ορίζεται στην Συµφωνία A.T.P.
49. Υ.Α 4113.152/03/01, (1604/Β/4-12-01): Τροποποίηση της 1218/2/97/10-6-97 «συγκέντρωση
και διάθεση των πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στους χώρους του µηχανοστασίου
πλοίων (534/Β)».
50. Υ.Α 14132/618/01, (1626/Β/6-12-01): Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36
του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση
όπως αυτή τροποποιήθηκε µε νεώτερη οδηγία 2001/12/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Ιανουαρίου
2001 (παράρτηµα V) για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/39/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά µε το µεταφερτό εξοπλισµό υπό πίεση.
51. Υ.Α 56965/6498/01, (1715/Β/21-12-01): Τροποποίηση του π.δ 256/99, (209/Α) «προσαρµογή
της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995
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σχετικά µε την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τοµέα του ελέγχου των οδικών µεταφορών
επικίνδυνων εµπορευµάτων».
52. Υ.Α οικ. 29091/1462/01, (1724/Β/21-12-01): Τροποποίηση του Κανονισµού µε αριθ.
10392/426/98 καθορισµός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εκταµίευσης επιχορήγησης
και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διαδικασίες του Ν. 2545/97 Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές.
53. Εγκύκλιος ΙΚΑ 15/31-1-01: Χορήγηση µιας επιπλέον εβδοµάδας άδειας στις εργαζόµενες
µετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).
54. Εγκύκλιος 130295/13-6-01: Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά το θέρος.
55. Αστικός κώδικας άρθ. 662
56. Εγγρ. ΙΚΑ Ε 40/78/22-2-01: Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας- Έλεγχος τήρησης ειδικού βιβλίου Νεοπροσλαµβανοµένου προσωπικού.
2002
1. Π.∆ 11/02, (6/Α/23-12-02): Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες.
2. Ν. 2991/02, (35/Α/27-2-02): Απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, χρήσης χηµικών όπλων και
την καταστροφή τους.
3. Π.∆ 137/02, (112/Α/24-5-02): Τροποποίηση του Π.∆ 347/98 «εξοπλισµός των πλοίων σύµφωνα
µε την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 1996 (231/Α)», όπως ισχύει µετά
την τροποποίησή του µε το Π.∆. 158/99 (156/Α), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ
της Επιτροπής 10/07/2001.
4. Υ.Α 78106/3443/01, (118/Β/1-2-02): Τροποποίηση της 81160/861/91 «εκποµπές αερίων και σωµατιδιακών ρύπων».
5. ΠΡΑΞΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 34/02, (125/Α/30-5-02): Οριακές και κατευθυντήριες τιµές
ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου.
6. Υ.Α Φ.0546/5/ΑΣ 453/Μ.5356/02, (133/Α/12-6-02): Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς
τη χώρα µας της 180 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την
επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύµβαση περί ελαχίστων επιπέδων
ασφαλείας των εµπορικών πλοίων, 1976.
7. Υ.Α 87348/02, (143/Β/12-2-02): Καταχώρηση της δραστικής ουσίας KBR 2738 (fenhexamid) στο
παράρτηµα Ι του Π.∆ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί»
(104/Α), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2001/28/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Απριλίου 2001.
8. Υ.Α 87350/02, (143/Β/12-2-02): Καταχώρηση της δραστικής ουσίας DPX KE 459
(flupyrsulfuron-methyl) στο παράρτηµα Ι του Π.∆ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί» (104/Α), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2001/49/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιουνίου 2001.
9. Υ.Α 88301/02, (143/Β/12-2-02): Καταχώρηση της δραστικής ουσίας Paecilomyces
fumosoroseus (Apoka strain 97, PFR 97 ή CG 170, ATCC20874) στο παράρτηµα Ι του Π.∆ 115/97
«έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση
προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί» (104/Α), σε συµµόρφωση
προς την Οδηγία 2001/47/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2001.
10. Ν. 3022/02, (144/Α/19-6-02): Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης της Βαρκελώνης
του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων
του πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από
χερσαίες πηγές».
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11. Ν. 3029/02, (160/Α/11-7-02): Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης.
12. Π.∆ 178/02, (162/Α/12-7-02): Μέτρα σχετικά µε την προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τµηµάτων εγκαταστάσεων ή
επιχειρήσεων, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συµβουλίου.
13. Υ.Α ∆7/Α/Φ1/οικ.2198/02, (165/Β/14-2-02): Τροποποίηση του Κανονισµού Μεταλλευτικών και
Λατοµικών Εργασιών.
14. Υ.Α 388/01, (170/Β/18-2-02): Εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας προς τις οδηγίες
2000/21/Ε.Κ, 2000/32/Ε.Κ, 2000/33/Ε.Κ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (τροποποίηση της Α.Χ.Σ 378/94 (705/Β)).
15. Υ.Α 89603/02, (215/Β/22-2-02): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών
προϊόντων, που περιέχουν το δρων συστατικό parathion.
16. Υ.Α 89619/02, (217/Β/22-2-02): Καταχώρηση των δραστικών ουσιών acibenzolar-s-methyl,
cyclanilide, ferric phosphate, pymetrozine και pyrafluten-ethyl στο παράρτηµα Ι του Π.∆ 115/97
«έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση
προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί» (104/Α), σε συµµόρφωση
προς την Οδηγία 2001/87/ΕΚ της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2001.
17. Υ.Α Φ4.2/73358/5309/02, (240/Β/28-2-02): Τροποποίηση της κοινής απόφασης µε αριθ.
Φ4.2/18960/1446/01, για την εναρµόνιση του Ελληνικού ∆ικαίου µε την Οδηγία 2000/62/ΕΚ.
18. Υ.Α 89648/02, (241/Β/28-2-02): Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του π.δ 115/97
«έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση
προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί» (104/Α), σε συµµόρφωση
προς την Οδηγία 2001/36/ΕΚ της Επιτροπής.
19. Υ.Α οικ.3899/253/Φ.9.2/02, (291/B/8-3-02): Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
20. Υ.Α 2/1882/0022/02, (320/Β/19-3-02): Τροποποίηση της απόφασης για χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισµού των τέως Νοµαρχιακών Ταµείων.
21. Υ.Α 92433/02, (416/Β/5-4-02): Καταχώρηση των δραστικών ουσιών amitrole,diquat, pyridate
και thiabenzazole στο παράρτηµα Ι του Π.∆ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου
όπως έχει συµπληρωθεί» (104/Α), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2001/21/ΕΚ της Επιτροπής
της 5ης Μαρτίου 2001.
22. Υ.Α 3060/(ΦΟΡ) 238/02, (512/Β/25-4-02): Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία
διατάξεων εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων.
23. Υ.Α Η.Π. 11642/1943/26-6-02, (831/Β/8-7-02): Καθορισµός µέτρων και όρων για την περιορισµένη χρήση γενετικώς τροποποιηµένων µικροοργανισµών (ΓΤΜ).
24. Πυρ/κή ∆/ξη 10/02, (844/Β/11-6-02): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιµένες
σκαφών αναψυχής.
25. Υ.Α ΥΙ/Γ.Π./οικ. 76017/29-7-02, (1001/Β/29-8-02): Απαγόρευση του καπνίσµατος σε δηµόσιους χώρους, µεταφορικά µέσα και µονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
26. Έγγρ. 30058Φ.701.2/5-6-02: Έγκριση µελετών ενεργητικής πυροπροστασίας.
27. Έγγρ. ∆13ε/0/4068/13-5-02: Χορήγηση Γενικής Έγκρισης Τύπου Μηχανηµάτων Έργων.
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II. Θεµατικός κατάλογος
1. Γενικά θέµατα
1.1. Επιθεώρηση Εργασίας
1. Β.∆ 24/28 Ιουλίου 1912: Περί καθηκόντων των αποτελούντων το σώµα της Επιθεωρήσεως της
Εργασίας Επιθεωρητών και Εποπτών Εργασίας.
2. Ν.∆ 2954/54, (182/Α): Περί Οργανώσεως Σώµατος Επιθεωρήσεως Εργασίας παρά το Υπουργείο Εργασίας και άλλων τινών διατάξεων.
3. N. 3249/55, (139/Α): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 81 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί επιθεωρήσεως εργασίας εις την Βιοµηχανίαν και το Εµπόριον.
4. Π.∆ 368/89, (163/Α): Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας.
5. Π.∆ 369/89, (164/Α): Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των Νοµαρχιών.
6. Εγγρ. ΙΚΑ Ε 40/78/22-2-01: Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας- Έλεγχος τήρησης ειδικού βιβλίου
Νεοπροσλαµβανοµένου προσωπικού.
7. Π.∆ 436/91, (159/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση των π.δ 368/89 «Οργανισµός Υπουργείου
Εργασίας (163/Α)» και 369/89 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των Νοµαρχιών (164/Α)».
8. Π.∆ 95/93, (40/Α): Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
9. Ν. 2336/95, (189/Α): Κυρώσεις για παρεµπόδιση ελέγχου. Ρύθµιση θεµάτων εποπτευοµένων
οργανισµών του Υπ. Εργασίας.
10. Υ.Α 120/97, (111/Β): Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
των Υπηρεσιών της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ∆υτικής Αττικής. (άρθρο 10 ΚΕΠΕΚ).
11. Ν. 2639/98, (205/Α): Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
12. Π.∆ 136/99, (134/Α): Οργάνωση Υπηρεσιών Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας. (Σ.Ε.Π.Ε.).
13. Υ.Α 93872/99, (1684/Β): Ανασυγκρότηση Ολοµέλειας και Τµηµάτων του Ανωτάτου Συµβουλίου
Εργασίας.
14. Υ.Α 2/11248/0022/00, (218/Β): Νυχτερινή απασχόληση υπαλλήλων ΣΕΠΕ.
15. Υ.Α 2/11249/0022/00, (218/Β): Απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες υπαλλήλων
ΣΕΠΕ.
16. Υ.Α 2/6519/0022/00, (218/Β): Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων ΣΕΠΕ.
17. Εγγρ. ΙΚΑ Ε 40/78/22-2-01: Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας- Έλεγχος τήρησης ειδικού βιβλίου
Νεοπροσλαµβανοµένου προσωπικού.
1.2. Ειδικά Επιδόµατα
1. Υ.Α 48993/5056/51, (207/Β): Περί χορηγήσεως επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας εις εργάτας
βιοµηχανίας τσιµέντων.
2. Υ.Α 2048842/6017/0022/89, (455/Β): Χορήγηση ειδικού επιδόµατος σε προσωπικό των Κέντρων Πληροφορικής του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆.
3. Υ.Α 2052005/4637/0022/91, (673/Β): Χορήγηση επιδόµατος ραδιενέργειας στους υπαλλήλους
της Υ.Ε.Ε. Υπ. Οικονοµικών που υπηρετούν στο ΕΚΕΦΕ ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
4. Υ.Α 2052381/4683/0022/91, (679/Β/): Χορήγηση ειδικού επιδόµατος στο Νοσηλευτικό Προσωπικό των Κέντρων Υγείας και περιφερειακών Ιατρείων που ανήκουν στα Νοσοκοµεία.
5. Υ.Α 2059037/6566/0022/93, (761/Β): Χορήγηση ειδικού επιδόµατος στους εργαζόµενους στον
οργανισµό αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.
6. Υ.Α 2013361/1499/0022/94, (254/Β): Χορήγηση ειδικής οικονοµικής παροχής σε υπαλλήλους
του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.).
7. Υ.Α 2014056/1563/0022/94, (473/Β): Χορήγηση ειδικής οικονοµικής παροχής σε υπαλλήλους
του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.)
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8. Υ.Α 2041120/4624/0022/94, (481/Β): Χορήγηση επιδόµατος ειδικών συνθηκών εργασίας στο
προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου.
9. Υ.Α 2048404/5248/0022/94, (569/Β): Περί χορηγήσεως ειδικού επιδόµατος σε προσωπικό του
Υ.Ε.Θ.Α.
10. Υ.Α 2037721/4314/0022/94, (627/Β): Αύξηση ειδικής οικονοµικής παροχής υπαλλήλων του
Οργανισµού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.).
11. Υ.Α 2006402/481/0022/95, (62/Β): Χορήγηση ειδικού επιδόµατος στο προσωπικό των κέντρων
πληροφορικής του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆.
12. Υ.Α 2039900/4374/0022/95, (539/Β): Χορήγηση επιδόµατος ειδικών συνθηκών εργασίας στο
προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του ∆ηµοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.∆.).
13. Υ.Α 2/77635/0022/00, (1407/Β): Συγκρότηση και αποζηµίωση των µελών και του γραµµατέα
της Ειδικής Επιτροπής για τη µελέτη των µέτρων προστασίας των εργαζοµένων σε ανθυγιεινές
και επικίνδυνες απασχολήσεις στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.
14. Υ.Α 2/77635/0022/00, (1407/Β): Συγκρότηση και αποζηµίωση των µελών και του γραµµατέα
της Ειδικής Επιτροπής για τη µελέτη των µέτρων προστασίας των εργαζοµένων σε ανθυγιεινές
και επικίνδυνες απασχολήσεις στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.
15. Υ.Α 2/1657/0022/01, (118/Β): Επίδοµα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας προσωπικού των
πρώην Νοµαρχιακών Ταµείων.
1.3. Εργατικές ∆ιατάξεις
1. Ν. 2193/20, (129/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων εργατικών τινών νόµων.
2. Α.Ν 539/45, (229/Α): Περί χορηγήσεως κατ' έτος εις τους µισθωτούς αδειών µετ' αποδοχών.
3. Ν. 2081/52, (109/Α): Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 52 διεθνούς συµβάσεως, περί κανονικών
κατ’ έτος αδειών µετ’ αποδοχών.
4. Ν. 3239/55, (125/Α): Περί τρόπου ρυθµίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συνθέσεως
Εθνικού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων ενίων εργατικών νόµων.
5. Ν.∆ 3755/57, (182/Α): Περί αυξήσεως αναδροµικώς των αποδοχών των µισθωτών, τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 3239/55 και άλλων διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας.
6. Ν.∆ 3789/57, (210/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργατικής Νοµοθεσίας.
7. Ν.∆ 4020/59, (248/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τινων Νόµων.
8. Ν. 4504/66, (57/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής
νοµοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων.
9. Ν.∆ 186/69, (86/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του ν. 3239/55 ως ετροποποιήθη
και συνεπληρώθη δια του Ν.∆ 3755/57.
10. Ν.∆ 140/73, (221/Α): Περί της υπερωριακής, νυκτερινής και κατ' εξαιρεσίµους ηµέρας εργασίας του προσωπικού Αυτοµάτου Επεξεργασίας στοιχείων.
11. Ν. 46/75, (105/Α): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 της υπ’ αριθ.
100 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας περί ισότητας της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας.
12. Ν. 549/77, (55/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής
νοµοθεσίας και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.
13. Ν. 1057/80, (152/Α): Περί ωραρίου των απασχολούµενων εις υπηρεσίας του ∆ηµοσίου κλπ.
λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την µορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου, ή
εις εργασίαν υπαίθρου και άλλων τινών διατάξεων.
14. Ν. 1082/80, (250/Α): Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συµπληρώσεως διατάξεων
τινων εργατικών νόµων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.
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15. N. 1264/82, (79/Α): Για τον εκδηµοκρατισµό του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζοµένων.
16. Ν. 1346/83, (46/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της εργατικής νοµοθεσίας και
ρύθµιση διαφόρων θεµάτων.
17. Ν. 1414/84, (10/Α): Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις
και άλλες διατάξεις.
18. Ν. 1483/84, (153/Α): Προστασία και διευκόλυνση των εργαζοµένων µε οικογενειακές υποχρεώσεις- Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόµων.
19. Υ.Α 452/87, (115/Β): Επαύξηση του χρόνου άδειας των αναπήρων εργαζοµένων.
20. Π.∆ 499/87, (238/Α): ∆ιακίνηση και διαµονή στην Ελλάδα των εργαζοµένων υπηκόων των
Κρατών µελών της Ε.Ε.
21. Ν. 1767/88, (63/Α): Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135
διεθνούς σύµβασης εργασίας.
22. Ν. 1836/89, (79/Α): Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις.
23. Π.∆ 30/90, (11/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Π∆ 525/83 «είσοδος και διαµονή αλλοδαπών στην Ελλάδα…..» (203/Α) και του Π∆ 499/87 (∆ιακίνηση και διαµονή στην Ελλάδα των εργαζοµένων υπηκόων των Κρατών µελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οικογενειών τους) (238/Α).
24. Ν. 1876/90, (27/Α): Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις.
25. Π.∆ 296/91, (104/Α): ∆ιαδικασία προώθησης της εφαρµογής των ∆ιεθνών κανόνων εργασίας.
26. Ν. 1975/91, (184/Α): Παραµονή εργασία απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις.
27. Υ.Α 94227/91, (378/Β): Κανονισµός οργάνωσης και λειτουργίας µεσολάβησης και διαιτησίας.
28. Ν. 2224/94, (112/Α): Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις.
29. Π.∆ 88/95, (53/Α): Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου του Π.∆ 296/91 «διαδικασία προώθησης της εφαρµογής των διεθνών κανόνων εργασίας».
30. Y.A 95904/00, (59/Β): Τροποποίηση της 93872/99 απόφασης ως προς τους εκπροσώπους
Α∆Ε∆Υ στο Συµβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ΣΥΑΕ Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
31. Ν. 2874/00, (286/Α): Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις.
32. Υ.Α 80027/00, (610/Β): Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.
1.4. Εργατικό Ατύχηµα. Εισφορές -Αποζηµιώσεις
1. Ν. 551/31-12-1914/8-1-1915: Περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων.
2. Β.∆ 24 Ιουλίου 1920, (191/Α): Περί κωδικοποιήσεως των νόµων «περί ευθύνης προς αποζηµίωσιν των εξ ατυχήµατος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων».
3. Π.∆ της 12/17 Ιαν. 1934: Περί κανονισµού ατυχηµάτων εις υπαιθρίους εργασίας.
4. Ν.∆ 25/30 -10- 1935: Περί τροποποιήσεως των περί προστασίας των ασθενών ανέργων εργατών θαλάσσης εµπορικού ναυτικού διατάξεων.
5. Ν. 2078/52, (116/Α): Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 17 διεθνούς συµβάσεως «περί αποζηµιώσεως των ατυχηµάτων εργασίας».
6. Ν. 4104/60, (147/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (άρθ. 3, εισφορά
επαγγελµατικού κινδύνου).
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7. B.∆ 473/61, (119/Α): Περί εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου.
8. Εγκύκλιος 158/12-8-61: Κοινοποίηση της υπ’ αριθ. 473 Β.∆/τος, περί εισφοράς επαγγελµατικού κινδύνου.
9. ΑΥΚΥ 416/1759/79, (132/Α): Περί αντικατάστασης του άρθρου 40 του κανονισµού ασθενείας
του ΙΚΑ.
10. Π.∆ 97/82, (14/Α): Σχετικά µε τη χορήγηση επιδόµατος εξ' εργατικού ατυχήµατος σε ασφαλισµένους του ΤΕΒΕ.
11. Υ.Α Φ 21/2361/93, (819/Β): Κανονισµός εκτίµησης βαθµού αναπηρίας.
12. Υ.Α 12406/98, (884/Β): Αναπροσαρµογή κατωτάτων και ανωτάτων ορίων αποζηµίωσης από
εργατικά ατυχήµατα.
13. Έγγραφο ΥΠ. Εργασίας 1970/30-9-98, Άδειες και εργατικό ατύχηµα εργαζοµένων.
14. Π.∆ 15/00, (12/Α): Έννοια, όργανα και διαδικασία διερεύνησης ατυχηµάτων που προκαλούνται από πλωτά µέσα της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Πυροσβεστικού Σώµατος.
1.5. Κοινωνική Ασφάλιση
1. Α.Ν 1846/51, (179/Α): Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
2. Ν.∆ 2698/53, (315/Α): Περί διοικήσεως του ΙΚΑ, µεταρρυθµίσεως της περί αυτού νοµοθεσίας,
ως και άλλων τινών διατάξεων.
3. Ν. 4104/60, (147/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως της νοµοθεσίας περί κοινωνικών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων.
4. Υ.Α 416/1759/79, (132/Α): Περί αντικατάστασης του άρθρου 40 του κανονισµού ασθενείας του ΙΚΑ.
5. Ν. 2084/92, (165/Α): Αναµόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
6. Ν. 2556/97, (270/Α): Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα θέµατα.
7. Ν. 2676/99, (1/Α): Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
8. Υ.Α Φ7/οικ.1624/99, (2053/Β): Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής που παρέχονται στους ασφαλισµένους του ∆ηµοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισµών.
9. Ν. 3029/02, (160/Α): Μεταρρύθµιση Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης.
1.6. Θεσµικό Πλαίσιο
1. Β.∆ 1920, (200/Α): Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών διατάξεων.
2. Π.∆ 1934, (112/Α): Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.
3. Ν. 486/76, (321/Α): Περί κύρωσης της υπ' αριθ. 134 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί
προλήψεως των εργατικών ατυχηµάτων των ναυτικών».
4. Π.∆ 1349/81, (336/Α): Κανονισµός προλήψεως εργατικών ατυχηµάτων εις τα πλοία.
5. Ν. 1568/85, (177/Α): Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.
6. Π.∆ 289/86, (129/Α): Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων σε χώρους εργασίας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
7. Π.∆ 294/88, (138/Α): Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας,
επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων».
8. Υ.Α 88555/3293/88, (721/Β): Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των
Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α.
9. Ν. 1836/89, (79/Α): Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις.(κύρωση της Υ.Α 88555/3293/88).
10. Υ.Α 130558/89, (471/Β): Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων στα µηχανογραφικά Κέντρα
του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.
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11. Π.∆ 157/92, (74/Α): Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών ∆ιαταγµάτων και Υπουργικών
Αποφάσεων που εκδόθηκαν µε τις εξουσιοδοτήσεις του Ν. 1568/1985 «Υγιεινή και Ασφάλεια των
εργαζοµένων» (177/Α) στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
12. Ν. 2224/94, (112/Α): Ρύθµιση θεµάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Υπ. Εργασίας και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις.
13. Π∆ 376/95, (206/Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την προώθηση βελτιωµένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύµφωνα µε την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συµβουλίου
της 31ης Μαρτίου 1992.
14. Π.∆ 17/96, (11/Α): Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων
κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.
15. Εγκύκλιος 130297/96 της ∆ιεύθυνσης Συνθηκών Εργασίας του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, «αναφέρεται στην εφαρµογή του Π∆ 17/96».
16. Ν. 2639/98, (205/Α): Ρύθµιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας.
17. Υ.Α Φ. 34α/169/98, (579/Β): ∆ιαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης εργατικού ατυχήµατος
για τους ασφαλισµένους στον κλάδο κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ.
18. Π.∆ 95/99, (102/Α): Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.
19. Π.∆ 159/99, (157/Α): Τροποποίηση του Π∆ 17/96 «µέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του Π∆ 70α/88 «προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο
κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π∆ 175/97 (150/Α).
20. Ν. 2874/00, (286/Α): Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. (άρθρα 13, 16)
21. Π.∆ 219/00, (190/Α): Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων που αποσπώνται για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών.
22. Υ.Α 90826/01, (167/Β): Συγκρότηση Γνωµοδοτικής Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης ΕΞ.Υ.Π.Π.
23. Αστικός κώδικας άρθ. 662
1.7. Θεσµικό Πλαίσιο Έµµεσο
1. Ν. 948/79, (167/Α): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 147 ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας.
2. Ν. 1414/84, (10/Α): Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και
άλλες διατάξεις.
3. Ν. 1767/88, (63/Α): Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες εργατικές διατάξεις-Κύρωση της 135
διεθνούς σύµβασης εργασίας.
4. Ν. 1836/89, (79/Α): Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις.
5. Ν. 1876/90, (27/Α): Ελεύθερες συλλογικές διαπραγµατεύσεις και άλλες διατάξεις.
1.8. Ιατροί εργασίας
1. Ν. 1568/85, (177/Α): Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.
2. Π.∆ 213/86, (87/Α): Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.
3. Π.∆ 132/87, (73/Α): Τροποποίηση του Π.∆ 213/86 για την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας.
4. Π.∆ 294/88, (138/Α): Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας,
επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων».
5. Υ.Α Α4/6457/93, (20/Β): Χορήγηση της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας.
6. Υ.Α Υ7/4248/93, (649/B/30-8-93): Χορήγηση της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας. (καταργήθηκε).
7. ΑΠ. Υ7/5282/93, (784/Β): Χορήγηση της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας.
68

8. Π.∆ 415/94, (236/Α): Περί χρόνου ειδίκευσης Ιατρών για απόκτηση ειδικότητας.
9. Π.∆ 17/96, (11/Α): Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.
10. Υ.Α Α5/4042/98, (875/Β): Αναγνώριση φορέων της θεωρητικής εκπαίδευσης της ειδικότητας
Ιατρικής της εργασίας.
11. Π.∆ 95/99, (102/Α): Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.
12. Π.∆ 159/99, (157/Α): Τροποποίηση του Π∆ 17/96 «µέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του Π∆ 70α/88 «προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο
κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π∆ 175/97 (150/Α).
13. Υ.Α Α5/2618/99, (1033/Β): Χαρακτηρισµός άγονων ιατρικών ειδικοτήτων.
14. Υ.Α Α5/5658/99, (1952/Β): Πρακτική άσκηση των ειδικευοµένων γιατρών στην ειδικότητα της
Ιατρικής της Εργασίας.
1.9. Οµάδες Εργασίας
1. Υ.Α 2075540/7772/0004/97, (983/Β): Συγκρότηση οµάδας εργασίας για τη µελέτη θεµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ και τους ΟΤΑ.
2. Υ.Α.Ε 2085724 12211 0022/97, (1124/Β): Καθορισµός αποζηµίωσης µελών οµάδας εργασίας
για τη µελέτη θεµάτων υγιεινής και ασφάλειας εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ.
3. Υ.Α 5986/Γ.146/98, (437/Β): Έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των εργατικών
ατυχηµάτων.
1.10. Τεχνικοί Ασφάλειας
1. Ν. 1568/85, (177/Α): Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.
2. Π.∆ 294/88, (138/Α): Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας,
επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του άρθρου 1 παραγράφου 1 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων».
3. Π.∆ 17/96, (11/Α): Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.
4. Π.∆ 95/99, (102/Α): Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.
5. Π.∆ 159/99, (157/Α): Τροποποίηση του Π∆ 17/96 «µέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του Π∆ 70α/88 «προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο
κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π∆ 175/97 (150/Α).
2. Αεροδρόµια
1. Υ.Α Υ 1β/6020/93, (94/Β): Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών ΑερολιµένωνΤροποποίηση και συµπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α1β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιατάξεως.
2. Κ.Υ.Α ∆3/26080/96, (43/Β): Κανονισµός εγκαταστάσεων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών
καυσίµων σε αεροδρόµια.
3. Υ.Α 6296/536/99, (338/Β): ∆ιαδικασία έκδοσης των εγκρίσεων τύπου αυτ/των οχηµάτων µεταφοράς επιβατών και προσωπικού που προορίζονται για κυκλοφορία αποκλειστικά µέσα σε αεροδρόµια.
4. Υ.Α ∆3/Β/37696/6702/99, (1836/Β): Έγκριση του Οικείου Κανονισµού Επίγειας Εξυπηρέτησης
του Νέου ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
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3. Ακτινοπροστασία
1. Εγγ. Υπ. Εργ. 25493/25-6-73: Ωράριο εργασίας χειριστών ακτινολογικών εργαστηρίων.
2. Ν.∆ 181/74, (347/Α): Περί προστασίας από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
3. Ν. 1181/81, (195/Α): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ αριθµ. 115
∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί προστασίας των εργαζοµένων από τας ιονιζούσας ακτινοβολίας»
4. Υ.Α Α2 στ/1539/85, (280/Β): Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσµού και των
εργαζοµένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 80/836 Ευρατόµ. Της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/Ευρατόµ. της 3ης Σεπτεµβρίου 1984.
5. Υ.Α 14632 (ΦΟΡ) 1416/91, (539/Β): Έγκριση Κανονισµών Ακτινοπροστασίας.
6. Υ.Α 9087(ΦΟΡ)1004/96, (849/Β): Προστασία των εξωτερικών εργαζοµένων που εκτίθενται σε
κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες.
7. Y.A 53571/3839/00, (1105/Β): Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστηµένων στην ξηρά.
8. Υ.Α 1014 (ΦΟΡ)94/01, (216/Β): Έγκριση Κανονισµού Ακτινοπροστασίας.
9. Υ.Α 3060/(ΦΟΡ) 238/02, (512/Β): Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξεων
εκποµπής ηλεκτροµαγνητικών πεδίων χαµηλών συχνοτήτων.
4. Αλλαντοποιία
1. Β.∆ 3/17-12-38, (473/Α): Περί κανονισµού υγιεινής εργαστηρίων αλλαντοποιίας.
5. Ανήλικοι
1. Ν. 2271/20, (145/Α): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 8 της διεθνούς συµβάσεως εργασίας «περί
καθορισµού κατωτάτου ορίου ηλικίας των ανηλίκων εις τας βιοµηχανικάς εργασίας».
2. Ν. 2272/20, (145/Α): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 6 της διεθνούς Συµβάσεως «περί νυκτερινής ανηλίκων εν τη βιοµηχανία».
3. Ν. 4674/8-12/5-30, (156/A): Περί κυρώσεως του εν Γενεύη την 25 Οκτωβρίου 1921 υπογραφέντος σχεδίου διεθνούς συµβάσεως «περί υποχρεωτικής ιατρικής εκπαίδευσης παίδων και εφήβων εργαζοµένων επί των πλοίων».
4. Ν. 1837/89, (85/Α): Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατάξεις.
5. Π.∆ 7/90, (4/Α): Ιατρική εξέταση νεαρών προσώπων για την απασχόληση σε βαριές, ανθυγιεινές ή επικίνδυνες εργασίες.
6. Υ.Α 130627/90, (620/Β): Καθορισµός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την
απασχόληση ανηλίκων.
7. Π.∆ 36/94, (26/Α): Μέτρα προστασίας ανηλίκων.
8. Π.∆ 62/98, (67/Α): Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε
την οδηγία 94/33/ΕΚ.
9. Ν. 2918/01, (119/Α): Κύρωση ∆ιεθνούς Σύµβασης εργασίας 182 για απαγόρευση χειρότερων
µορφών εργασίας παιδιών και άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους.
10. Π.∆ 407/01, (289/Α): Μέτρα για την προστασία των νέων που απασχολούνται µε σχέση ναυτικής
εργασίας στο ναυτιλιακό και στον αλιευτικό τοµέα για την προσαρµογή προς την οδηγία 94/33/ΕΚ.
6. Ασφάλεια της Ανθρώπινης ζωής στη Θάλασσα
1. Ν. 1045/80, (95/Α): Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον ∆ιεθνούς Συµβάσεως, περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 και περί άλλων διατάξεων.
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2. Π.∆ 541/84, (198/Α): «Α……ή τροποποιήσεων 1982 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως περί ασφαλείας
της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974» και του Πρωτοκόλλου 1978 που αφορά στη ∆ιεθνή Σύµβαση, περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974.
3. Π.∆ 419/93, (178/Α): Αποδοχή τροποποιήσεως 1987 της ∆ιεθνούς Σύµβασης «για την ασφάλεια
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο ∆ιεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισµό των πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα (Κώδικας I.B.C.).
4. Π.∆ 41/94, (31/Α): Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1989 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 που αναφέρονται στο ∆ιεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισµό των πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα Κώδικας IBC.
5. Ν. 2208/94, (71/Α): Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1988 που αναφέρεται στη ∆ιεθνή Σύµβαση για
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974.
6. Π.∆ 323/94, (173/Α): Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1991 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 που αναφέρονται στα Κεφάλαια ΙΙ-2,ΙΙΙ, ΙV, V,
VI,και VII αυτής.
7. Π.∆ 136/95, (84/Α): Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1992 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα όπως αυτές υιοθετήθηκαν µε τις αποφάσεις MSC
24(61) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας MSC του ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού ΙΜΟ.
8. Π.∆ 74/96, (58/Α): Κύρωση κεφαλαίων ΙΧ, Χ, ΧΙ της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την ασφάλεια της
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 24 Μαΐου 1994 µε την απόφαση 1/94 της διάσκεψης των συµβαλλοµένων στη ∆ιεθνή Σύµβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα κρατών.
9. Π.∆ 192/96, (157/Α): Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1994 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για ασφάλεια
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 όπως αυτές υιοθετήθηκαν µε την απόφαση MSC 31 63
και MSC 42 64 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας MSC ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού ΙΜΟ.
10. Π.∆ 160/97, (141/Α): Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1995 ∆ιεθνούς Σύµβασης για ασφάλεια
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 όπως αυτές υιοθετήθηκαν µε την απόφαση MSC 46 65
Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας MSC ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού και µε την απόφαση
1/95 ∆ιάσκεψης Συµβαλλοµένων στη ∆ιεθνή Σύµβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής
στη θάλασσα 1974 κρατών.
11. Π.∆ 25/00, (19/Α): Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1997 ∆ιεθνούς Σύµβασης για ασφάλεια ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974.
12. Π.∆ 349/01, (235/Α): Κύρωση των τροποποιήσεων της ∆ιεθνούς Σύµβασης «περί ασφάλειας
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα».
7. Ατυχήµατα Μεγάλης Έκτασης
1. Υ.Α 18187/272/88, (126/Β): Καθορισµός µέτρων και περιορισµών για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες.
2. Υ.Α 77119/4607/93, (532/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση της ΚΥΑ 18187/272/88 «καθορισµός µέτρων και περιορισµών για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης
που περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες (126/Β)». (καταργήθηκε µε την Υ.Α
5997/590/00, (405/Β)).
3. Υ.Α 5697/590/00, (405/Β): Καθορισµός µέτρων και όρων για την αντιµετώπιση των κινδύνων
από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή µονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων
ουσιών.
8. Βιοµηχανίες
1. Π.∆ 1934, (334/Α): Περί λειτουργίας βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων εν υπογείοις.
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2. Ν. 3214 της 26/30 Απρ. 1955, (108/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. ∆ΚΣΤ
του έτους 1912 περί των όρων ιδρύσεως Βιοµηχανικών Εργοστασίων.
3. Ν.∆ της 13 Οκτ./2-11-1956, (265/Α): Περί επέκτασης της εφαρµογής του Ν. 3518/28 & εις
ετέρας βιοµηχανίας.
4. Β.∆ 2/8-8-1958, (116/Α): Περί της αρµοδιότητας δια την χορήγησιν των αδειών ιδρύσεως
(εγκαταστάσεως) επεκτάσεως, διαρρυθµίσεως, ανακαινίσεως και λειτουργίας των βιοµηχανικών
εργ/σιων, βιοτεχνικών εργαστηρίων, αποθηκών και πάσης φύσεως µηχ/κών εγκ/σεων, της εποπτείας και του τεχνικού ελέγχου των των µελετών των µηχ/κών εγκ/σεων του ∆ηµοσίου και Νοµ.
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
5. Α.Ν 207/67 (216/Α): Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων.
6. Π.∆ 922/77, (315/Α): Περί απαγορεύσεως της χρήσης πετρελαίου τύπου Μαζούτ σε κτιριακές
εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις καύσεως.
7. Π.∆ 1180/81, (293/Α): Περί ρυθµίσεως θεµάτων λειτουργίας βιοµηχανιών-βιοτεχνιών και πάσης φύσης µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.
8. Π.∆ 84/84, (33/Α): Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός, συγχώνευση και µετεγκατάσταση βιοµηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών µέσα στα όρια του ηπειρωτικού τµήµατος του Νοµού Αττικής και νησιών Σαλαµίνας και Αίγινας.
9. Υ.Α 29-7-1991 ∆ηµ. Τάξης & Βιοµηχανίας, (578/Β): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.
10. Υ.Α 11535/93, (328/Β): Επιτρεπόµενα είδη καυσίµων στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών µονάδων και µέτρα για τις ανοικτές
εστίες καύσης.
11. Ν. 2516/97, (159/Α): Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και
άλλες διατάξεις.
12. Π.∆ 274/97, (195/Α): Χαρακτηρισµός των χηµικών εγκαταστάσεων σε εφαρµογή άρθρο 4 του
Ν. 6422/34.
9. Βιοµηχανικές Περιοχές
1. Ν. 4458/65, (33/Α): Περί βιοµηχανικών περιοχών.
2. Ν. 2545/97, (254/Α): Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές και άλλες διατάξεις.
3. Π.∆ 214/99, (183/Α): Μελέτες και Έργα Βιοµηχανικών και Επιχειρηµατικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ).
4. Υ.Α 8884/285/00, (451/Β): Έγκριση Κανονισµού Λειτουργίας της Βιοµηχανικής Περιοχής Κιλκίς.
5. Υ.Α οικ. 29091/1462/01, (1724/Β): Τροποποίηση του Κανονισµού µε αριθ. 10392/426/98 «καθορισµός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εκταµίευσης επιχορήγησης και ελέγχου των
επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στις διαδικασίες του Ν. 2545/97 Βιοµηχανικές και Επιχειρηµατικές Περιοχές».
10. Βυρσοδεψεία
1. Β.∆ 362/68, (117/Α): Περί κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας εργαζοµένων εν τοις Βυρσοδεψείοις απάσης της Χώρας.
2. Β.∆ 796/68 (277/Α): Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατεργάστων δερµάτων εργαζοµένων.
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11. Βυτιοφόρα αυτοκίνητα
1. Υ.Α 3131.2/01/94, (119/Β): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης µε αριθ. 53
περί τροποποίησης του άρθρου 8 παραγρ. 1 πρώτο εδάφιο του αριθ. 50 ΕΚΛΘ (334/Β/22-5-92)
«περί µέτρων ασφάλειας κατά τις διενεργούµενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύµα
υγρών ουσιών, υγροποιηµένων αερίων που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια και των καταλοίπων
τους από/ σε βυτιοφόρα οχήµατα».
2. Υ.Α 3131.2/09/1004/94, (448/Β): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Πειραιά µε αριθ. 179
«περί παραλαβής και µεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήµατα».
3. Υ.Α 3131.2/49/95, (1012/Β): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Κυλλήνης µε αριθ. 8 «περί µέτρων ασφάλειας κατά τις διενεργούµενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύµα υγρών
ουσιών, υγροποιηµένων αερίων που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια και των καταλοίπων τους
από/ σε βυτιοφόρα οχήµατα».
4. Υ.Α 3131.2/16/96, (453/Β): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης µε αριθ. 56
«περί παραλαβής και µεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήµατα».
5. Υ.Α.Ε 35212 3028/98, (1330/Β): Ταξινόµηση βυτιοφόρων οχηµάτων αναφορικά µε την τεκµηρίωση καταλληλότητας εξοπλισµού τους όσον αφορά τη φόρτωση από τον πυθµένα τη συλλογή
των ατµών οργανικών πτητικών ουσιών Volatible Organic Compounds (VOC) και την προστασία
τους από υπερπλήρωση.
6. Υ.Α Α8 31284 4774/99, (259/Β): Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίµων.
7. Υ.Α Α8 27746 3452/00, (15/Β): Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε µεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση.
8. Υ.Α Β11 37762/4688/00, (86/Β): Κόµιστρα Φ∆Χ αυτοκινήτων βυτιοφόρων µεταφοράς υγρών
καυσίµων.
12. Γεωργικά Μηχανήµατα
1. Υ.Α 125455/94, (565/Β): Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των τύπων των αυτοκινούµενων αγροτικών µηχανηµάτων.
2. Υ.Α ∆Γ 3F3/95, (1044/Β); Έκδοση ∆ελτίου Ταξινόµησης Γεωργικού µηχανήµατος σε µεταχειρισµένα γεωργικά µηχανήµατα.
3. Υ.Α ∆Γ 65∆/96, (855/Β): Τεχνικός έλεγχος αγροτικών µηχ/των.
4. Υ.Α ∆Γ 800/96, (1191/Β): ∆ιαδικασία εξέτασης αγράµµατων υποψηφίων οδηγών χειριστών γεωργικών µηχανηµάτων.
5. Υ.Α ∆Γ/Α 10/97, (834/Β): Κατάργηση των 125456/14-7-94 (565/Β), ∆Γ 3F3/7-12-95 (1044/Β)
και ∆Γ 65D/4-9-96 (855/B) αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας.
6. Υ.Α ∆Γ/C 47/98, (487/Β): Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των τύπων των αυτοκινούµενων
αγροτικών µηχανηµάτων και τεχνικός έλεγχος των µεταχειρισµένων γεωργικών µηχανηµάτων.
7. Υ.Α 9073/00, (99/Β): Τροποποίηση της ∆Γ/C 47/23-4-98 (487/Β) απόφασης του Υπουργού
Γεωργίας.
13. Γυναίκες
1. Ν. 2274/20, (145/Α): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 3 της διεθνούς συµβάσεως εργασίας «περί
εργασίας των γυναικών προ και µετά τον τοκετόν».
2. Ν. 2275/20, (145/Α): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 4 της διεθνούς συµβάσεως εργασίας «περί
νυκτερινής εργασίας των γυναικών».
3. Εγκύκλιος ΙΚΑ 102/21-7-81: Εφαρµογή της 103/52 διεθνούς συµβάσεως για την προστασία
της µητρότητας.
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4. Ν. 1302/82, (133/Α): Για την επικύρωση της ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας αριθ. 103/52, για
την προστασία της µητρότητας.
5. Ν. 1414/84, (10/Α): Εφαρµογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και
άλλες διατάξεις.
6. Π.∆ 176/97, (150/Α): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των
εγκύων, λεχωνών και γαλουχουσών εργαζοµένων σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.
7. Ν. 2683/99, (19/Α): Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆. και άλλες διατάξεις. (αρθ. 52)
8. N. 2747/99, (226/Α): Προσθήκη παρ 3α και 5α στα άρθρα 10 και 15 Κανονισµού Κατάστασης
προσωπικού ΟΓΑ µε χορήγηση ειδικής άδειας στους υπαλλήλους κλάδων πληροφορικής και
προσωπικού Η/Υ και στις εγκύους υπαλλήλους δικαίωµα αποµάκρυνσης από οθόνες κατά τη
διάρκεια της κύησης.
9. Εγκύκλιος ΙΚΑ 15/31-1-01: Χορήγηση µιας επιπλέον εβδοµάδας άδειας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό (άδεια λοχείας).
14. ∆οχεία Πίεσης- Συσκευές Αερίων
1. Υ.Α 19338/1944/87, (624/Β): Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση.
2. Υ.Α 19339/1945/87, (624/Β): Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασµένες
από κεκραµένο ή µη αλουµίνιο.
3. Υ.Α 19340/1946/87, (639/Β): ∆οχεία αερίου υπό πίεση συγκολητά από µη κεκραµένο χάλυβα.
4. ΦΕΚ 291/Β/9-6-87: Συσκευές πίεσης και µέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών σε συµµόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ.
5. Κ.Υ.Α Β 10451/929/88, (370/Β): Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων
αερίων, µονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των
φιαλών συσκευασίας τους
6. ΚΥΑ 15233/91, (487/Β) Υπ Εθνικής Οικ. & Βιοµηχανίας: Συµµόρφωση µε την οδηγία
90/396/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου.
7. Κ.Υ.Α 12479 Φ17/414/91, (431/Β): Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε τις 87/404/ΕΟΚ
και 90/488/ΕΟΚ του συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε απλά δοχεία πίεσης.
8. Υ.Α 15233/91, (487/Β): Συµµόρφωση µε την οδηγία 90/396/Ε01 του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις συσκευές αερίου.
9. ΑΠ 15177/Φ 17.4/404/93, (665/Β): Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.
10. ΑΠ 14165/Φ 17.4/373/93, (673/Β): Θέσπιση κανονισµού για την ασφαλή κατασκευή και κυκλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.
11. Υ.Α 20769/6285/94, (977/Β): Τροποποίηση της 12479/Φ17/414/91 (431/Β) Κ.Υ.Α των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Αναπληρωτή Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τα απλά δοχεία πίεσης σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
93/68/ΕΟΚ για τη χρήση της σήµανσης CE (EEL 220/30-8-93)».
12. Υ.Α 1737/Φ17.4/32/94, (101/Β): Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης
13. Υ.Α 14761/Φ17.4/305/94, (962/Β): Αναγνώριση της BUREAU VERITAS GREECE ως φορέα
ελέγχου δοχείων πίεσης.
14. Υ.Α 6441/Φ17.4/148/94, (962/Β): Αναγνώριση της AE ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ ως φορέα
ελέγχου δοχείων πίεσης.
15. Υ.Α 14362/Φ17.4/300/94, (962/Β): Αναγνώριση της TUV ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης.
16. Υ.Α 15258/Φ17.4/326/94, (962/Β): ∆υνατότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου δοχείων πίεσης
σε Ελληνικές βιοµηχανίες από τις Εταιρείες BUREAU VERITAS, TUV RWDVκαι TUV BAYERN eV.
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17. Υ.Α 20769/6285/94, (977/Β): Τροποποίηση της 12479/Φ17/414/91 (431/Β) Κ.Υ.Α των Υπουργών
Εθνικής Οικονοµίας και Αναπληρωτή Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τα απλά δοχεία πίεσης σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
93/68/ΕΟΚ για τη χρήση της σήµανσης CE (EEL 220/30-8-93)
18. Υ.Α 13659/Φ17.4/286/94, (981/Β): ∆υνατότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου δοχείων πίεσης
σε Ελληνικές βιοµηχανίες από την Εταιρεία Technishe Uberwachungw-Verein Osterreich (TUV
Αυστρίας).
19. Υ.Α Β 3380/737/95, (134/Β) Υπ. Εθνικής Οικ. & Βιοµηχανίας: Τροποποίηση της αριθ. 15233/91
απόφασης σχετικά µε τις συσκευές αερίου, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.
20. ΥΑΕ 25429 534/98, (822/Β): Αναγνώριση της ΕΠΕ Γενικές Εφαρµογές Τεχνολογίας & Επιστήµης ΓΕΤΕ σαν φορέα ικανό για την εκτέλεση δοκιµών σε δοχείων πίεσης.
21. Υ.Α οικ. 16289/330/99, (987/Β): Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την Οδηγία
97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συµβουλίου σχετικά µε τον εξοπλισµό υπό πίεση.
22. Υ.Α 28992/627/00, (142/Β): Αναγνώριση της ΑΕ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT), ως φορέα ικανού για τον περιοδικό επανέλεγχο σταθερών δοχείων πίεσης
και ανυψωτικών µηχανηµάτων.
23. ΥΑΕ 5577 142/00, (696/Β): Αναγνώριση ΑΕ Lloyds of Shipping and Industrial Services ως
φορέα ελέγχου ανυψωτικών µηχανηµάτων και δοχείων πίεσης.
24. Υ.Α 14132/618/01, (1626/Β): Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά µε τον µεταφερόµενο εξοπλισµό υπό πίεση όπως αυτή
τροποποιήθηκε µε νεώτερη οδηγία 2001/12/ΕΚ της Επιτροπής της 4ης Ιανουαρίου 2001 (παράρτηµα V) για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/39/ΕΚ του Συµβουλίου σχετικά
µε το µεταφερτό εξοπλισµό υπό πίεση.
15. Εκρηκτικά
1. Ν.∆ 35/68, (284/Α): Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων, εργοστασίων και
αποθηκών εκρηκτικών υλών.
2. Ν. 495/76, (337/Α): Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών µηχανηµάτων και άλλων τινών ποινικών διατάξεων.
3. Ν. 413/77, (128/Α): Περί αγοράς µεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών.
4. Υ.Α 3329/89, (132/Β): Κανονισµοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση
εκρηκτικών υλών.
5. Ν. 2168/93, (147/Α): Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν όπλα, πυροµαχικά, εκρηκτικές ύλες,
εκρηκτικούς µηχανισµούς και άλλες διατάξεις.
6. Υ.Α 2254/230/Φ 6.9/94, (73/Β): Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά
για τη χορήγηση άδειας γοµωτή και πυροδότη διατρηµάτων µε εκρηκτικές ύλες.
7. Υ.Α 3009/2/21-γ/94, (301/Β): Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαµετακόµισης όπλων πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειµένων καθώς και ασφαλούς
πραγµατοποίησης αυτής.
8. Π.∆ 455/95, (268/Α): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 5ης Απριλίου1993, σχετικά µε την εµπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών
εµπορικής χρήσεως.
9. Υ.Α 10328/2063/95, (516/Β): Τροποποίηση της 2923/161/86 κοινής απόφασης Υπουργών Εθνικής
Οικονοµίας ∆ηµόσιας Τάξης & Τεχνολογίας για το ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 94/26/ΕΟΚ της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10. Υ.Α 5905/Φ.15/839/95, (611/Β): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές-βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.
11. Υ.Α Φ.28/18787/1032/00, (1035/Β): Τροποποίηση της κοινής Υ.Α 3329/89 (132/Β) «κανονισµοί
για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».
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16. Εκρήξιµες Ατµόσφαιρες
1. Y.A 2923/161/86, (176/Β): Ηλεκτρολογικό υλικό σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. Εναρµόνιση των
οδηγιών 76/117/ΕΟΚ της 18-12-75 & 79/196/ΕΟΚ της 6-2-79 του Συµβουλίου των Ε.Κ (ΕΕ Ν
24/45/30-1-76 & ΕΕ Ν 43/20/20-2-79).
2. Υ.Α 10328/2063/95, (516/Β): Τροποποίηση της 2923/161/86 (176/Β) κοινής απόφασης Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας ∆ηµόσιας Τάξης & Τεχνολογίας για το ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση
εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση µε την Οδηγία 94/26/ΕΟΚ της Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Υ.Α Β 17081/2964/96, (157/Β): Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες.
4. Υ.Α Β 44203/2137/99, (290/Β): Τροποποίηση της Κοινής Απόφασης 2923/161/21.2.1986 των
Υπουργών Εσωτερικών και ∆ηµόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιµης ατµόσφαιρας σε συµµόρφωση προς
τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 ∆εκεµβρίου 1975 και 79/196 ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979, του Συµβουλίου των Ε. Κ. (ΕΕ ν. 24/45/30.1.76 και ΕΕ Ν. 43/20/20.2.79)» (176/8/14.4.1986), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 97/53/CΚ της 11ης Σεπτεµβρίου 1997.
17. Ελαιουργεία κ.λπ.
1. Υ.Α 50603/59, Περί µέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις εργοστάσια Ελαιουργίας, Σπορελαιουργίας, Υδρογονώσεως Ελαίων, Πυρηνελαιουργίας και Σαπωνοποιίας.
18. Επικίνδυνοι Παράγοντες
18.1. Αµίαντος
1. Π.∆ 70α/88, (31/Α): Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία.
2. Π.∆ 70/90, (31/Α): Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες.
3. Υ.Α Υ1/2990/93, (328/Β): Περί απαγόρευσης της χρήσης πλακών ή άλλων υλικών που περιέχουν αµίαντο στους κλιβάνους έψησης άρτου κ.λπ τροφίµων.
4. Π.∆ 62/98, (67/Α): Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε
την οδηγία 94/33/ΕΚ.
5. Π.∆ 17/96, (11/Α): Mέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK.
6. Π.∆ 175/97, (150/Α): Τροποποίηση του Π.∆ 70α/88 «προστασία εργαζοµένων που εκτίθενται
στον αµίαντο κατά την εργασία (31/Α)» σε συµµόρφωση µε την οδηγία 91/385/ΕΟΚ.
7. Υ.Α ∆8/Γ/Φ17/4208/98, (1070/Β): Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 του
Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών που αναφέρονται στον αµίαντο.
8. Π.∆ 159/99, (157/Α): Τροποποίηση του Π∆ 17/96 «µέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του Π∆ 70α/88 «προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο
κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π∆ 175/97 (150/Α).
9. Εγκύκλιος εφαρµογής Π.∆ 175/97: Τροποποίηση του Π.∆ 70α/88. «προστασία εργαζοµένων
που εκτίθενται στον αµίαντο (150/Α)».
18.2. Βενζόλιο
1. Ν. 61/75, (132/Α): Περί προστασίας των εργαζοµένων εκ των κινδύνων των προερχοµένων εκ
της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιον.
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2. Ν. 492/76, (332/Α): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ αριθµ. 136
∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλοµένων εις το βενζόλιον».
3. Υ.Α 130879/87, (341/Β): Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης βενζολίου στην ατµόσφαιρα των χώρων εργασίας.
18.3. Βιολογικοί Παράγοντες
1. Π.∆. 77/93, (34/Α): Για την Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆/τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση
προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
2. Π.∆ 137/95, (86/Α): Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του
Συµβουλίου 90/88/ΕΟΚ.
3. Π.∆. 186/95, (97/Α): Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της
έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του
Συµβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK.
4. Π.∆ 174/97, (150/Α): Τροποποίηση του Π∆ 186/95 «προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆
174/97(150/Α), σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 97/59/ΕΚ.
5. Π.∆ 15/99, (9/Α): Τροποποίηση του Π∆ 186/95 «προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους
που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆
174/97(150/Α), σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής.
18.4. Καρκινογόνοι Παράγοντες
1. Π.∆ 399/94, (221/A): Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/EOK.
2. Π.∆ 127/00, (111/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση Π∆ 399/94 για προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε Οδηγία 90/394/ΕΟΚ σε συµµόρφωση µε Οδηγία 97/42/ΕΚ.
18.5 Μόλυβδος
1. Ν. 2654 της 6/16 Αυγ. 1921, (143/Α): Περί απαγορεύσεως της χρήσεως του ανθρακικού µολύβδου λευκού χρώµατος (στουπετσιού), του οξειδίου του µολύβδου (µίνιου) και λιθάργυρου εις
οικοδοµικά και άλλα έργα.
2. Β.∆ 17/27-12-21, (243/Α): Περί απαγορεύσεως της χρήσεως του ανθρακικού µολύβδου λευκού χρώµατος (στουπετσιού), του οξειδίου του µολύβδου (µίνιου) του λιθάργυρου και πάσης άλλης συνθέσεως των οξειδίων τούτων για τον χρωµατισµό οικοδοµών πλοίων και λοιπά.
3. Ν. 2994/22, (162/Α): Περί κυρώσεως της διεθνούς συµβάσεως της Γ' ∆ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου)
εν τοις χρωµατισµοίς.
4. Β.∆ της 7/20 Ιαν. 1937, (16/Α): Περί απαγορεύσεως της χρήσεως του εκ συνθέσεως µολύβδου
λευκού χρώµατος, ως και οργανικών τινών χρωµάτων. (περιλαµβάνει τους: ÷. Νόµος 6011 της 29
Ιαν./6 Φεβρ. 1934, ÷. Νόµος 6080 της 19/24 Φεβρ. 1934, ÷. Α.Ν.97 της 31 Αυγ./7 Σεπτ.1936π.).
5. Α.Ν 1204/38, (177/Α): Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των µολυβδούχων χρωµάτων.
6. Β.∆ 464/68, (153/Α): Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζοµένων εις τα Τυπο77

γραφεία και γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου απάσης της Χώρας,
είτε λειτουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτηµάτων εργοστασιακών ή µεµονωµένων.
7. Β.∆ 590/68, (199/Α): Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τα Εργοστάσια και Εργαστήρια κατασκευής Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζοµένων.
8. Π.∆ 94/87, (54/Α): Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και
τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.
18.6. Οριακές τιµές
1. Ν 61/75, (132/Α): Περί προστασίας των εργαζοµένων εκ των κινδύνων των προερχοµένων εκ
της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιον.
2. Ν. 492/76, (332/Α): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ αριθµ. 136
∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλοµένων εις το βενζόλιον».
3. Υ.Α 1179/80, (302/A): Περί προστασίας της υγείας των εργαζοµένων των εκτιθεµένων εις το
µονοµερές βινυλοχλωρίδιον κατ εφαρµογήν της οδηγίας υπ αριθ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78).
4. Π.∆. 307/86, (135/Α): Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους
χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
5. Υ.Α 130879/87, (341/Β): Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισµό της συγκέντρωσης βενζολίου στην ατµόσφαιρα των χώρων εργασίας.
6. Π.∆ 94/87, (54/Α): Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται στον µεταλλικό µόλυβδο και
τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.
7. Π.∆ 70α/88, (31/Α): Προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία.
8. Π.∆ 77/93, (34/Α): Για την Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆/τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση
προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
9. Π.∆ 399/94, (221/A): Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που συνδέονται µε την
έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/394/EOK.
10. Υ.Α 127/97, (731/Β): Καθορισµός ανωτάτου ορίου µονοµερούς βινυλοχλωριδίου στα οµοπολυµερή και συµπολυµερή του βινυλοχλωριδίου.
11. Π.∆ 175/97, (150/Α): Τροποποίηση του π.δ 70α/88 «προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο κατά την εργασία (31/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία».
12. Π.∆ 90/99, (94/Α): Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιµών έκθεσης
των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συµπλήρωση
του Π∆ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (135/Α)» όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 77/93 (34/Α).
13. Π.∆ 159/99, (157/Α): Τροποποίηση του Π∆ 17/96 «µέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και
91/383/ΕΟΚ (11/Α)» και του Π∆ 70α/88 «προστασία των εργαζοµένων που εκτίθενται σε αµίαντο
κατά την εργασία (31/Α)» όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π∆ 175/97 (150/Α).
14. Π.∆ 127/00, (111/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση Π∆ 399/94 για προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που συνδέονται µε την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε Οδηγία 90/394/ΕΟΚ σε συµµόρφωση µε Οδηγία 97/42/ΕΚ
15. Π.∆ 338/01, (227/Α): Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες.
16. Π.∆ 339/01, (227/Α): Τροποποίηση του Π.∆ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζοµένων
που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους».
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18.7. Ταξινόµηση -Συσκευασία-Επισήµανση
1. Π.∆. 329/83, (118/Α & 140/Α): Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών σε συµµόρφωση µε τις Οδηγίες του Συµβουλίου των Ε.Κ. 67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ,
70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 23/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των Ε.Κ.
76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ.
2. Π.∆ 445/83, (166/Α): Περί του περιορισµού θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρ.
Κοινοτήτων 76/769 ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ.
3. Π.∆ 454/83, (171/Α): Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των χρωµάτων, βερνικιών, τυπογραφικών µελανιών, κολλών και συναφών προϊόντων.
4. Π.∆ 522/83, (200/Α): Ταξινόµηση, συσκευασία & επισήµανση των χρωµάτων, βερνικιών, τυπογραφικών µελάνων, κολλών και συναφών προϊόντων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 77/728/ΕΟΚ
του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
5. Α.Χ.Σ 2592/84, (230/Β): Εναρµόνιση του Ελληνικού ∆ικαίου προς το Κοινοτικό. Τροποποίηση
και συµπλήρωση του Π.∆ 445/83 (166/Α).
6. Υ.Α 279/85, (146/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 329/83, «ταξινόµηση, συσκευασία
και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών».
7. Υ.Α Ε.Υ 1998/85, (513/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση των Π.∆ 329/83, 454/83, για εναρµόνιση του Ελληνικού στο Κοινοτικό ∆ίκαιο.
8. Υ.Α 1310/86, (605/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση του άρθρου 2 της αποφάσεως Α.Χ.Σ µε
την οποία τροποποιείται και συµπληρώνεται το Π.∆ 445/83 (166/Α) «περί του περιορισµού θέσης
σε κυκλοφορία και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρ. Κοινοτήτων 76/769 ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ».
9. Υ.Α 1232/87, (501/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση των παραρτηµάτων του Π.∆ 329/83 µε το
οποίο έγινε η εναρµόνιση της Εθνικής µας Νοµοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 67/548/ΕΟΚ.
10. Υ.Α 1517/87, (559/Β87): Συµπλήρωση του παραρτήµατος 1 του Π.∆ 445/83 σε συµµόρφωση
προς την οδηγία του Συµβουλίου ΕΟΚ 85/610/ΕΟΚ.
11. Υ.Α 2459/87, (77/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 329/83.
12. Υ.Α 1228/88, (753/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 329/83 ταξινόµηση, συσκευασία.
13. Υ.Α 2459/87, (77/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 329/83.
14. Υ.Α ΓΧΚ 1197/89, (567/Β): Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση µε τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ.
15. Υ.Α 1251/91, (67/Β): Τροποποιήσεις και συµπληρώσεις Π.∆ 329/83 σε συµµόρφωση προς την
οδηγία της Επιτροπής 91/325/ΕΟΚ που αφορά επικίνδυνες ουσίες.
16. Υ.Α 509/91 (ΓΧΚ, ΑΧΣ), της 14-10-91, (885/Β): Συµπλήρωση της 1197/89 σε συµµόρφωση µε
την 90/492/ΕΟΚ που αφορά ταξινόµηση συσκευασία και επισήµανση επικίνδυνων παρασκευασµάτων.
17. Υ.Α ΓΧΚ 508/91, (886/Β): Συµπλήρωση της απόφασης 1197/89 του ΓΚΧ, σε συµµόρφωση προς
την οδηγία 91/155/ΕΟΚ που αφορά στα επικίνδυνα παρασκευάσµατα και επικίνδυνες ουσίες.
18. Υ.Α Α.Χ.Σ 1100/91, (1008/Β): Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 2592/84 «περί περιορισµού
κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε
εναρµόνιση προς την Οδηγία 89/677/ΕΟΚ».
19. Υ.Α 400/92, (669/Β): Τροποποίηση του Π.∆ 329/83 σύµφωνα µε την οδηγία 91/410/ΕΟΚ.
20. Υ.Α 1154/93, (93/Β): Τροποποίηση του παρ/τος Ι του Π.∆ 445/83 «περί περιορισµών θέσης σε
κυκλοφορία και χρήσης µερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε συµµόρφωση
µε την Οδηγία 91/659/ΕΟΚ».
21. Υ.Α 378/94, (705/Β): Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε
συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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22. Υ.Α 47/95, (431/Β): Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 508/91 «περί καθορισµού και καθορισµού λεπτοµερών κανόνων για το σύστηµα ειδικής πληροφόρησης σχετικά µε τις επικίνδυνες
ουσίες και τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα κατ’ εφαρµογή του άρθρου 10 της οδηγίας του συµβουλίου 88/379/ΕΟΚ σε εναρµόνιση µε την Οδηγία της Επιτροπής 93/112/Ε.Κ».
23. ΦΕΚ 537/Β/21-6-95: ∆ιόρθωση σφάλµατος στην ΑΧΣ 47/95 (431/Β).
24. Υ.Α 170/95, (621/Β): Εικοστή προσαρµογή στην τεχνική Πρόοδο της Οδηγίας 67/548/Ε.Ε.Κ
περί προσεγγίσεως των Νοµοθετικών και ∆ιοικητικών ∆ιατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση,
συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών, σε εναρµόνιση προς την οδηγία 93/101/Ε.κ
(EEL της 15-1-94) της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
25. Α.Χ.Σ 364/95, (1014/Β): Τροποποίηση του παραρτήµατος Ι του Π.∆ 445/83 «περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών- Μελών που αφορούν
περιορισµούς της διάθεσης στην αγορά και της χρήσεως ορισµένων επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων, σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 94/60/Ε.Κ. (Ε.Ε. L 365 της 31.12.1994) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
26. Π.∆ 146/96, (356/Β): Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 364/95 περί τροποποιήσεως παραρτήµατος Ι Π.∆ 445/83, «περί προσέγγισης νοµοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων
των κρατών µελών που αφορούν περιορισµούς της διάθεσης στην αγορά και της χρήσης ορισµένων επικινδύνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε εναρµόνιση προς την Οδηγία 94/60/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως προς την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της».
27. Υ.Α 995/96, (1085/Β): Εικοστή πρώτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της 67/548/Ε.Ε.Κ περί προσεγγίσεως των Νοµοθετικών και ∆ιοικητικών ∆ιατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση,
συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών, σε εναρµόνιση προς την οδηγία 94/69/Ε.Κ
(EEL 381 της 31-12-94, τόµοι Ι και ΙΙ) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
28. Υ.Α ΓΧΚ 590/97, (294/Β): Προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί
προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών, σε εναρµόνιση προς τα σηµεία
ΣΤ,Ζ,Θ,Ι,Κ και Μ του παραρτήµατος V της οδηγίας 96/54/ΕΚ (ΕΕL.248 της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).
29. Υ.Α 511/98, (168/Β): Τροποποίηση της αποφ. 378/94 (705/Β) σε εναρµόνιση προς την οδηγία
96/54/ΕΚ (EEL 343 της 13-12-97) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο για εικοστή τρίτη φορά, της οδηγίας 67/548/Ε.Ε.Κ περί προσεγγίσεως
των Νοµοθετικών και ∆ιοικητικών ∆ιατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών».
30. Π.∆ 54/98, (387/Β): Τροποποιήσεις του Π.∆ 445/83, (166/Α) «περί του περιορισµού θέσης σε
κυκλοφορία και χρήσης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων σε συµµόρφωση
µε τις οδηγίες του Συµβουλίου των Ευρ. Κοινοτήτων 76/769 ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ».
31. Υ.Α 455/98, (1314/Β): Τροποποίηση της αποφ. 378/94 (705/Β) σε εναρµόνιση προς την οδηγία
96/54/ΕΚ (EEL 248 της 30-9-96) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 67/548/Ε.Ε.Κ περί προσεγγίσεως
των Νοµοθετικών και ∆ιοικητικών ∆ιατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών».
32. Υ.Α 482/98, (1316/Β): Τροποποίηση της απόφ. ΑΧΣ 378/94 (705/Β) σε εναρµόνιση προς την
Οδηγία 96/56/Ε.Κ «για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και
επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών».
33. Υ.Α 487/98, (1327/Β): Τροποποίηση των αποφάσεων ΑΧΣ 1197/89 (567/Β) και 1384/91 (88/Β)
σε εναρµόνιση προς την οδηγία 96/65/Ε.Κ (EEL 265 της 18-10-96) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για τέταρτη προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του
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Συµβουλίου για την προσέγγιση των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που
αφορούν την ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων παρασκευασµάτων και
για την τροποποίηση της οδηγίας 91/442/ΕΟΚ σχετικά µε τα επικίνδυνα παρασκευάσµατα των
οποίων οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν σφράγισµα ασφαλείας για τα παιδιά.
34. Υ.Α 677/99, (294/Β): Τροποποίηση της απόφασης του ΑΧΣ 378/94 (705/Β) «επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου των Ε.Κ 67/548/ΕΟΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
35. Υ.Α 690/99, (294/Β): Τροποποίηση του άρθρου 32 της απόφασης του ΑΧΣ 378/94 (705/Β)
«επικίνδυνες ουσίες, ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση αυτών σε συµµόρφωση µε την
οδηγία του Συµβουλίου των Ε.Κ 67/548/ΕΟΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
36. Υ.Α 651/00, (363/Β): Τροποποίηση του Π∆ 445/83 (166/Α) σε εναρµόνιση προς την Οδηγία
1999/43/ΕΚ του Ε.Κ και του Συµβουλίου (ΕΕ L 166/1-7-9) «σχετικά µε τη δέκατη έβδοµη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769 ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών που αφορούν περιορισµούς της κυκλοφορίας στην αγορά
και της χρησιµοποίησης µερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασµάτων».
37. Υ.Α 652/00, (363/Β): Τροποποίηση της Απόφασης ΑΧΣ 378/94, (705/Β) σε εναρµόνιση προς
την Οδηγία 98/98/Ε.Κ. (Ε.Ε. L 355 της 30.12.1998) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
«για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή πέµπτη φορά, της οδηγίας 67/548/Ε.Ο.Κ.
περί προσεγγίσεως των νοµοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την
ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των επικίνδυνων ουσιών» και σε εναρµόνιση µε τα
∆ιορθωτικά της Οδηγίας 98/98/Ε.Κ. (Ε.Ε. L 293 της 15.11.1999 και Ε.Ε. L 136 της 8.6.2000).
38. Υ.Α 459/00, (1453/Β): Εφαρµογή της 1197/89 απόφασης Α.Χ.Σ. στα απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισµού.
39. Υ.Α 388/01, (170/Β): Εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας προς τις οδηγίες 2000/21/Ε.Κ, 2000/32/
Ε.Κ, 2000/33/Ε.Κ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (τροποποίηση της Α.Χ.Σ 378/94 (705/Β)).
18.8. Φυσικοί Παράγοντες
1. Π.∆ 85/91, (38/Α): Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω της
έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
2. Π.∆ 77/93, (34/Α): Για την Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆/τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση
προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
18.9. Χηµικές ουσίες
1. Ν 2273/20, (145/Α): Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κιτρίνου) φωσφόρου εις την
βιοµηχανία των πυρείων.
2. Υ.Α 1179/80, (302/A): Περί προστασίας της υγείας των εργαζοµένων των εκτιθεµένων εις το
µονοµερές βινυλοχλωρίδιον κατ εφαρµογήν της οδηγίας υπ αριθ. 78/610 (ΕΕΝ. 197/12.12.78).
3. Υ.Α 193066/85, (831/Β): Εµποτιστικά ξύλου CCA και CCB.
4. Π.∆. 307/86, (135/Α): Προστασία της Υγείας των Εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους
χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
5. Υ.Α 1146/88, (669/Β): Έγκριση εφαρµογής των αρχών της ορθής πρακτικής και έλεγχος της
εφαρµογής τους κατά τις δοκιµασίες των χηµικών ουσιών –χηµικών προϊόντων.
6. Α.Χ.Σ 1285/89, (58/Β): Έναρξη Οδηγίας 88/320/ΕΟΚ για την επιθεώρηση και τον έλεγχο της
ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ).
7. Υ.Α 131099/89, (930/Β): Προστασία των εργαζόµενων από τους κινδύνους που διατρέχει η
υγεία τους µε την απαγόρευση ορισµένων ειδικών παραγόντων και /ή ορισµένων δραστηριοτήτων.
8. Υ.Α 1282/91, (669/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση της 1285/89 αποφ. ΑΧΣ σε συµµόρφωση
81

µε την οδηγία 90/18/ΕΟΚ η οποία αφορά στην επιθεώρηση και στον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρακτικής.
9. Π.∆. 77/93, (34/Α): Για την Προστασία των εργαζοµένων από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆/τος 307/86 (135/Α) σε συµµόρφωση
προς την οδηγία του Συµβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
10. Υ.Α ΓΧΚ 452/97, (294/Β): Εφαρµογή των αρχών (Ο.Ε.Π) Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής,
έλεγχος συµµόρφωσης προς τις αρχές (Ο.Ε.Π) κατά τις µελέτες των χηµικών ουσιών – χηµικών
προϊόντων και σύστηµα επιθεώρησης και διαπίστευσης των Πειραµατικών Μονάδων Ο.Ε.Π.
11. Υ.Α 127/97, (731/Β): Καθορισµός ανωτάτου ορίου µονοµερούς βινυλοχλωριδίου στα οµοπολυµερή και συµπολυµερή του βινυλοχλωριδίου.
12. Π.∆ 90/99, (94/Α): Καθορισµός οριακών τιµών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιµών έκθεσης
των εργαζοµένων σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συµπλήρωση
του Π∆ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (135/Α), όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 77/93 (34/Α)».
13. Π.∆ 338/01, (227/Α): Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζοµένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόµενους σε χηµικούς παράγοντες.
14. Π.∆ 339/01, (227/Α): Τροποποίηση του Π.∆ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζοµένων
που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
19. Ηλεκτρικές Στήλες -Συσσωρευτές
1. Υ.Α αριθ. 73537/1438/95, (781/Α): ∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών
που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες.
2. Υ.Α 19817/1702/00, (963/Β): Τροποποίηση της 73537/14398/1995 Κ.Υ.Α «διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες» (781/Β).
Πρόγραµµα δράσης για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της απόφασης αυτής.
20. Θερµική καταπόνηση
1. Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας 140120/24-7-89: Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης.
2. Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας 130427/26-6-90: Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης.
3. Εγκύκλιος Υπ. Εργασίας 130329/3-7-95: Αντιµετώπιση θερµικής καταπόνησης εργαζοµένων
κατά το θέρος.
4. Εγκύκλιος 130295/13-6-01: Αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης των εργαζοµένων κατά
το θέρος.
21. Θόρυβος
1. Π.∆ 455/76, (169/Α/5-7-76): Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών
αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων κλπ- (Κεφ.
Β, άρθρο 19-παρ.α).
2. Υ.Α Α5/2375/78, (689/Β): Περί της χρήσεως κατασιγασµένων αεροσφυρών.
3. Π.∆ 1178/81, (291/Α): Περί της µετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών.
4. Π.∆ 1180/81, (293/Α): Περί ρυθµίσεως θεµάτων λειτουργίας βιοµηχανιών-βιοτεχνιών και πάσης φύσης µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει. (άρθρο. 2 παραγρ. 5)
5. Υ.Α Α5/3010/85, (593/Β): Περί µέτρων προστασίας της ∆ηµόσιας Υγείας από θόρυβο µουσικής
των Κέντρων ∆ιασκέδασης και λοιπών καταστηµάτων.
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6. Ν. 1650/86, (160/Α): Για την προστασία του περιβάλλοντος. (άρθρο 14).
7. Υ.Α 56206/1613/86, (570/Β): Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου Οδηγίες ΕΟΚ 79/113-81/1051-85/405. (άρθρο 7).
8. Υ.Α 69001/1921/88, (751/Β): Για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών.
9. Π.∆ 225/89, (106/Α): Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. (άρθρο 20)
10. Π.∆ 85/91, (38/Α): Προστασία των εργαζοµένων από τους κινδύνους που διατρέχουν λόγω
της έκθεσής τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188/ΕΟΚ.
11. Υ.Α 765/91, (81/Β): Περί καθορισµού των οριακών τιµών στάθµης θορύβου των υδραυλικών
πτύων µε καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών –εκσκαφέων.
12. Υ.Α 766/91, (83/Β): Καθορισµός οριακών τιµών στάθµης θορύβου των χαρτοκοπτικών µηχανών.
13. Υ.Α 10399 Φ 5.3/361/91, (359/Β): Καθορισµός της οριακής τιµής στάθµης θορύβου των πυργογερανών σε συµπλήρωση της Υ.Α αριθ. 69001/1921/18-10-88.
14. Υ.Α 11733/91, (384/Β): Περί µέτρων καταπολέµησης του θορύβου που εκπέµπεται κατά τις
δοκιµές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστηµάτων συναγερµού οχηµάτων.
15. Υ.Α οικ. 17252/92, (395/Β): Καθορισµός δεικτών και ανωτάτων επιτρεποµένων ορίων θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα.
16. Υ.Α 28340/2440/92, (532/Β): Περί µέτρων για τον περιορισµό της ηχορύπανσης που προέρχεται από µοτοσικλέτες σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 78/1015/ΕΟΚ, 87/56/ΕΟΚ, 89/235/ΕΟΚ.
Αποδεκτές ηχητικές στάθµες, εγκρίσεις τύπου ΕΟΚ, µέθοδοι µέτρησης κλπ..
17. Υ.Α 25006/2234/93, (523/Β): Για τιµές αποδεκτής ηχοστάθµης οχηµάτων-συµµόρφωση µε
διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ-άρθρο 2, από 1-10-96 απαγόρευση κυκλοφορίας-Αντικατάσταση της Απ. Γ20/81567/898/88 (403/Β).
18. Αστυνοµική ∆ιάταξη 3/96, (15/Β): Περί µέτρων τήρησης της κοινής ησυχίας.
19. Π.∆ 38/96, (26/Α): Τροποποίηση διατάξεων Π.∆/τος 78/88, «περί καθορισµού των όρων και
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων,
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων κλπ». (άρθ. 2- παρ. 2).
20. Y.A.E 32198/2604/96, (1176/Β) Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Μεταφορών: Παράταση
ταξινόµησης οχηµάτων τέλους σειράς για οχήµατα κατηγοριών Ν2, Ν3, Μ2, Μ3, που εισήχθησαν
µέχρι 30-9-96 για τις εκποµπές καυσαερίων και την αποδεκτή ηχοστάθµη.
21. Υ.Α 29087/2295/97, (79/Β): Τροποποίηση της ΚΥΑ 25006/2234/93, (523/Β), «για τιµές αποδεκτής ηχοστάθµης οχηµάτων-συµµόρφωση µε διατάξεις της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών-µελών».
22. Υ.Α 11481/523/97, (295/Β): Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 765/91 (81/Β) Υπ. Αποφ. «για τον περιορισµό του θορύβου των υδραυλικών πτύων µε καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/27/ΕΚ».
22. Κάπνισµα
1. Π.∆ 14-3-1934, (112/Α): Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης
φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.
2. Υ.∆ 389966/52, (235/Β): Περί υγειονοµικών µέτρων επί των πάσης φύσεως µεταφορικών µέσων.
3. Υ.∆ Α2/οικ 1989/79, (416/Β): Περί απαγορεύσεως του καπνίσµατος στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα
και στις ιδιωτικές Κλινικές.
4. Υ.∆ Α2γ/οικ. 3051/80, (475/Β): Περί απαγορεύσεως του καπνίσµατος σε κοινούς κλειστούς
χώρους.
5. Υ.∆ Γ.Υ. οικ 4508/90, (327/Β): Απαγόρευση καπνίσµατος στις πτήσεις των εσωτερικών αερογραµµών.
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6. Υ.Α 3131.2/15/95, (422/Β): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Κυλλήνης µε αριθ. 8 «περί απαγορεύσεως του καπνίσµατος στα επιβατηγά πλοία».
7. Ν. 2683/99, (19/Α): ∆ηµοσιοϋπαλληλικός κώδικας άρθρο 44.
8. Υ.Α ΥΙ/Γ.Π./οικ. 76017/29-7-02, (1001/Β): Απαγόρευση του καπνίσµατος σε δηµόσιους χώρους,
µεταφορικά µέσα και µονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
23. Κρεοπωλεία
1. Π.∆ 306/80, (86/Α): Περί όρων τεµαχισµού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεµαχισµού, αποστεώσεως και παρασκευής µιττωτού.
2. Π.∆ 468/90, (180/Α): Όροι και προϋποθέσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης των υποψηφίων
κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.
3. Π.∆ 126/00, (111/Α): Όροι και προϋποθέσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.
24. Κτιριολογικές απαιτήσεις
24.1. Γενικά
1. Β.∆ 464/68, (153/Α): Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζοµένων εις τα Τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου απάσης της Χώρας,
είτε λειτουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτηµάτων εργοστασιακών ή µεµονωµένων.
2. Υ.Α Γ1γ/9900/74, (1266/Β): Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων.
3. Γ1/2.400/75, (371/Β): Τροποποίηση του Υ.∆ Γ1γ/9.900/74 «περί υποχρεωτικής κατασκευής
αποχωρητηρίων».
4. Ν. 960/79, (194/Α): Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δηµιουργία χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση των κτιρίων και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.
5. ΦΕΚ 362/∆/4-7-79: Κανονισµός θερµοµόνωσης.
6. Υ.Α Αιβ/2055/80, (338/Β): Τροποποίηση Γ1/2400/75 (371/Β) και της Υ.∆ Γ1γ/9900/74.
7. Ν. 1221/81, (292/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπλήρωσης του Ν. 960/79.
8. Ν. 1577/85, (210/Α): Γενικός οικοδοµικός κανονισµός.
9. Π.∆ από 3-8-87, (749/∆): Καθορισµός ειδικών όρων ως προς τη δόµηση και διαµόρφωση των
χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ. αριθ. 697/79 και 1339/81.
10. Ν. 1772/88, (91/Α): Τροποποίηση του Ν. 1577/85 «γενικός κτιριοδοµικός κανονισµός».
11. Υ.Α 3046/304/89, (59/∆): Κτιριοδοµικός Κανονισµός.
12. Υ.Α 4873/438/89, (96/Β): Παράταση ισχύος των διατηρούµενων διατάξεων του Ν. ∆/τος
8/1973 (περί Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού).
13. Π.∆ 230/93, (94/Α): Καθορισµός του απαιτούµενου αριθµού θέσεων στάθµευσης αυτοκινήτων
αναλόγως των χρήσεων και του µεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών.
14. Υ.Α 98728/7722/93, (167/∆): Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια.
15. Κ.Υ.Α 10315/93, (369/Β): Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών
καύσης για τη θέρµανσης κτιρίων και νερού.
16. Π.∆ 16/96, (10/Α): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/654/EOK.
17. Πολ Απ ΥΠΕΧΩ∆Ε οικ. 52701/97, (380/∆): Τροποποίηση άρθρου 25 της 3046/304/3-2-1989
απόφασης περί κτιριοδοµικού κανονισµού για την υποχρέωση υποβολής µελετών υδραυλικών
και ηλεκτροµηχανικών εγκαταστάσεων.
18. Ν. 2831/00, (140/Α): Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες διατάξεις.
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19. ∆17α 116 4 ΦΝ 429/00, (1329/Β): Έγκριση Ελληνικού Κανονισµού για µελέτη και κατασκευή
έργων από οπλισµένο σκυρόδεµα.
20. Εγκύκλιος 38/00: ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εφαρµογή προϊσχυουσών διατάξεων του άρθρου 26 του Ν. 2831/00 «περί τροποποίησης του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός»
και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις (140/Α).
21. Εγκύκλιος 55/00: Οδηγίες για την εφαρµογή του Ν. 2831/00 «τροποποίηση των διατάξεων
του Ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός» και άλλες πολεοδοµικές διατάξεις.
24.2. Ανελκυστήρες
1. Β.∆ 37/65, (10/Α): Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων.
2. Β.∆ 890/68, (311/Α): Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων.
3. Υ.Α 18173/88, (664/Β): Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων.
4. Υ.Α Φ.9.2/οικ.32803/1308/97, (815/Β): Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων.
5. Υ.Α 39579/649/97, (1021/Β): Αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων.
6. Υ.Α 30180/654/99, (1936/Β): Τροποποίηση της απόφασης για την αναγνώριση της δυνατότητας
ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων.
7. Υ.Α 5387/132/00, (346/Β): Αναγνώριση της TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα ελέγχου
ανελκυστήρων.
8. Υ.Α 5388/133/00, (346/Β): Αναγνώριση της ΑΕ ΕΛΟΤ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.
9. Υ.Α 5389/134/00, (346/Β): Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.
10. Υ.Α οικ.3899/253/Φ.9.2/02, (291/B): Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση,
λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.
24.3. Ατµολέβητες
1. Ν. 6422/34, (412/Α): Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου του ηλεκτρολόγου
και µηχανολόγου– ηλεκτρολόγου µηχανικού, ως και του ναυπηγού.
2. Β.∆ 30-1/5-2-37, (37/Α): Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβήτων.
3. Β.∆ 12/12-8-48, (203/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 30/1/37 διατάγµατος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων µηχανών και ατµολεβήτων».
4. Υ.Α 51949/51, της 10-13/9/51: Περί µέτρων ασφαλείας λειτουργίας λεβήτων και λεβητοστασίων σταθερών εγκαταστάσεων
5. Β.∆ 4/11-3-55, (82/Α): Χειρισµός και επίβλεψη ατµολεβήτων.
6. Β.∆ 277/63, της 30Απρ/22 Μαΐου 1963, (65/Α): Περί ατµολεβήτων, εγκαταστάσεων και λειτουργίας αυτών.
7. Β.∆ 657/70, (227/Α): Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου παρά υποµηχανικών
πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.
8. Π.∆ 335/93, (143/Α): Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή αέρια καύσιµα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92).
9. Υ.Α 11294/93, (264/Β): Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων
από βιοµηχανικούς λέβητες, ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που λειτουργούν µε
καύσιµο µαζούτ, ντίζελ ή αέριο.
10. Π.∆ 59/95, (46/Α): Τροποποίηση διατάξεων Π.∆ 335/93 (143/Α), που αφορά τις απαιτήσεις
απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται µε υγρά ή µε αέρια καύσιµα, ως προς την επίθεση και τη χρήση της σήµανσης CE σύµφωνα µε την οδηγία 93/68/εοκ της
22ας Ιουλίου 1993.
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11. ΥΑΕ 25428 534/98, (822/Β): Αναγνώριση της ΑΕ C3Τ, σαν φορέα ελέγχου της απόδοσης λεβήτων ζεστού νερού.
24.4. Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
1. Ν. 6422/34, (412/Α): Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου του ηλεκτρολόγου
και µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου µηχανικού, ως και του ναυπηγού.
2. Β.∆ 13/2/36, (98/Α): Περί συµπληρώσεως ∆/τος αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως
ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
3. Α.Ν 501/27-2-37, (81/Α): Περί συµπληρώσεως του Ν. 6422/34.
4. Β.∆ 19/3/38, (112/Α): Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ' ειδικότητος, (βιοµηχανιών,
εργοστασίων και συνεργείων).
5. Β.∆ 25-5/14-6/38, (224/Α): Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως
(συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆' ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς.
6. Ν.∆ 1150/49, (249/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 6422/34 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου του ηλεκτρολόγου και µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου µηχανικού, ως και του ναυπηγού» και του Α.Ν 878/46» περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών κ.λπ».
7. ΦΕΚ 307/Α/27-11-51: Περί τροποποιήσεως ∆ιαταγµάτων από 14-10-1937 «περί διαιρέσεως
των ηλεκτρ/κων εγκαταστάσεων εις ειδικότητας κατηγορίας από 19-3-38 «περί χορηγήσεως
αδειών και πτυχίων ΣΤ' Ειδικότητος από 4-11-1949 «περί συµπληρώσεως και τροποποιήσεως του
από 13-2-1948 Β.∆» κ.λ.π.
8. Υ.Α 80225/55, (59/Β): Κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
9. Β.∆ 25-5-58, Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και
υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆΄ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς.
10. Β.∆. 328/65, (81/Α): Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλµατος υπό των
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου.
11. Β.∆ 407/66, (105/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των από 13-2-36 «περί συµπληρώσεως ∆/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ' ειδικότητος παραγωγής,
µετατροπής, µεταφοράς, µετασχηµατισµού και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας», από 21-4-65
«περί διατάξεων τινών αφοροσών εις την άσκησιν επαγγέλµατος υπό των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου» από 25-5-58 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως
και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆΄ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς.
12. Υ.Α 18304/672/66, (293/Β): Κανονισµός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
13. Β.∆ 891/68, (311/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Β.∆ 407/4/11-5-66 δι' ου
ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν τα από 13-2-36, 19-3-38, 25-5-38 και 21-4-65 Β.∆/τα, τα
ρυθµίζοντα γενικώς την άσκησιν του επαγγελµατος ηλεκτρολόγου.
14. Υ.Α 83752/4165/71, (687/Β): Περί τροποποιήσεως και συµπλήρωσης του κανονισµού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
15. Π.∆ 436/73, (327/Α): Περί χορηγήσεως άδειας ηλεκτροτεχνίτου εις αδειούχους χειριστάς µηχανηµάτων προβολής κινηµατογραφικών ταινιών.
16. Υ.Α 6242/185/73, (1525/Β): Περί τροποποιήσεως και συµπλήρωσης του κανονισµού εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
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17. Ν. 158/75, (189/Α): Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκοµένων υπό τάσι.
18. Υ.Α 470/85, (183/Β): Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23/ΕΟΚ 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ
L 220/30-8-93) της 22-7-93.
19. Y.A 2923/161/86, (176/Β): Ηλεκτρολογικό υλικό σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες. Εναρµόνιση των
οδηγιών 76/117/ΕΟΚ της 18-12-75 & 79/196/ΕΟΚ της 6-2-79 του Συµβουλίου των Ε.Κ (ΕΕ Ν
24/45/30-1-76 & ΕΕ Ν 43/20/20-2-79).
20. Π.∆ 252/88, (106/Α): Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ηλεκτρολόγου.
21. Υ.Α Β 6467/608/88, (214/Β): Τροποποίηση της 470/85 κοινής Υ.Α των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών «ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί εντός ορισµένων ορίων τάσεως σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 73/23 ΕΟΚ (183/Β).
22. Π.∆ 532/89, (223/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του Π.∆ 252/88 και Β.∆
25/5-14/6/38 περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ηλεκτρολόγου.
23. Υ.Α οικ. Β 13353/2636/90, (442/Β): Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο
περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια.
24. Υ.Α 16717/5052/94, (992/Β): Τροποποίηση της αριθ. 470/85 απόφασης, σε συµµόρφωση προς
την οδηγία του Συµβουλίου 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220/30-8-93) της 22-7-93.
24.5. Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις
1. Ν. 6422/34, (412/Α): Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου του ηλεκτρολόγου
και µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου µηχανικού, ως και του ναυπηγού.
2. Π.∆ 8/8-3-35: Περί ασκήσεως επαγγέλµατος µηχανοδηγού και πρακτικού µηχανικού κινητηρίων µηχανών, ως και θερµαστών.
3. Α.Ν 501/27-2-37, (81/Α): Περί συµπληρώσεως του Ν. 6422/34.
4. Β.∆ 25-5/14-6/38, (224/Α): Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως
(συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆' ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς.
5. Α.Ν 878/46, (24/Α): Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών µηχανοδηγών
και θερµαστών και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων.
6. Ν.∆ 1150/49, (249/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του Ν. 6422/34 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου του ηλεκτρολόγου και µηχανολόγου – ηλεκτρολόγου µηχανικού, ως και του ναυπηγού» και του Α.Ν 878/46» περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών µηχανικών κ.λπ».
7. Β.∆ 16/17-3-50, (82/Α): Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών
εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως
εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών.
8. Β.∆ 24-11-53, (346/Α): Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως του από 16-3-50 Β.∆ «περί
διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών».
9. Β.∆ 2/8-8-58, (116/Α): Περί της αρµοδιότητας δια την χορήγησιν των αδειών ιδρύσεως (εγκαταστάσεως) επεκτάσεως, διαρρυθµίσεως, ανακαινίσεως και λειτουργίας των βιοµηχανικών
εργ/σιων, βιοτεχνικών εργαστηρίων, αποθηκών και πάσης φύσεως µηχ/κών εγκ/σεων, της εποπτείας και του τεχνικού ελέγχου των των µελετών των µηχ/κών εγκ/σεων του ∆ηµοσίου και Νοµ.
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου.
10. Β.∆ 2/8-8-58, (116/Α): Περί συµπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16 και 17 του από 16-3-50 Β.∆
«περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ», ως
τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24-11-1953 τοιούτου.
11. Β.∆ 25-5-58, περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και
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υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ∆΄ ειδικότητος, ηλεκτροµηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων µηχανηµάτων ανυψώσεως και µεταφοράς.
12. Β.∆. 323/65, (80/Α): Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλµατος υπό των
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Μηχανολόγου.
13. Β.∆ 657/70, (227/Α): Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του Μηχανολόγου παρά υποµηχανικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.
14. Π.∆ 435/73, (327/Α): Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων.
15. Π.∆ 387/75, (117/Α): Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 5 του άρθρου µόνου του από 2/8
Αυγούστου 1958 Β∆/τος, «περί συµπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16,17 του από 16-3-50 Β∆/τος,
περί διαιρέσεως κατατάξεων και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ., ως τούτο
ετροποποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 25-11-53 τοιούτου».
16. Π.∆ 902/75, (287/Α): Επίβλεψη µηχανολογικών εγκαταστάσεων.
17. Π.∆ 672/82, (141/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση
του Ν. 6422/34.
18. Π.∆ 44/87, (15/Α): Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης σχεδίασης, κατασκευής και ασφαλούς λειτουργίας των µηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίµων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εµπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων.
19. Π.∆ 38/91, (21/Α): Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και
λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελµατικών
αδειών για τους εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες.
20. Κ.Υ.Α 10315/93, (369/Β): Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών
καύσης για τη θέρµανσης κτιρίων και νερού.
21. Π.∆ 48/95, (36/Α): Τροποποίηση του Π.∆ 38/91 «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων».
22. Π.∆ 87/96, (72/Α): Εκτέλεση συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων ψυχροστασιών και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες.
23. Υ.Α.Ε 12048/99, (1657/Β): Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 25/99 περί όρων
αµοιβής και εργασίας διπλωµατούχων µηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ, ειδικοτήτων µηχανολόγων,
ηλεκτρολόγων µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων µηχανικών, ναυπηγών και ηλεκτρονικών µηχανικών
και πτυχιούχων µηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ ειδικοτήτων µηχανολόγων, ηλεκτρολόγων που ασχολούνται στις βιοµηχανικές επιχειρήσεις της χώρας.
24. Π.∆ 55/00, (44/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση
και επισκευή θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπών
ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελµατικών για τους
εργαζοµένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 48/95 (Α/36).
25. Υ.Α 25129/Φ.6.10/1410/00, (1332/Β): Καθορισµός εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελµατική
άδεια υδραυλικού σύµφωνα µε την παρ. 9.6 του άρθρου 9 του Π.∆ 38/91. Εκτέλεση, συντήρηση
και επισκευή θερµοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π όπως τροποποιήθηκε µε τα Π.∆ 48/95
(36/Α) και 55/00 (44/Α).
26. Π.∆ 362/01, (245/Α): Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων
καυσίµων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους
στις σχετικές εργασίες.
25. Μέσα Ατοµικής Προστασίας
1. Κ.Υ.Α Β 4373/1205/93, (187/Β): Συµµόρφωση της Ελληνικής Νοµοθεσίας µε την 89/686/ΕΟΚ
Οδηγία του Συµβουλίου της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέσα ατοµικής προστασίας.
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2. Π.∆ 396/94, (220/Α): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους
εργαζόµενους εξοπλισµών ατοµικής προστασίας κατά την εργασία σε συµµόρφωση προς την
οδηγία του Συµβουλίου 89/656/EOK.
3. Κ.Υ.Α 8881/94, (450/Β): Τροποποίηση της Β4373/1205/93 απόφασης για τα µέσα ατοµικής
προστασίας, σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες του Συµβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
4. Y.A 5261/190/97, (113/Β): Τροποποίηση της Β4373/1205/93 Κ.Υ.Α για τα µέσα ατοµικής προστασίας όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα σε συµµόρφωση προς την οδηγία ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 96/58/ΕΚ.
5. Υ.Α 130558/89, (471/Β): Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζοµένων στα µηχανογραφικά Κέντρα
του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α..
6. Υ.Α 2078920/9085/0022/89, (800/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους
των ΟΤΑ.
7. Υ.Α 2024216/2802/0022/90, (265/Β): Είδη ατοµικής προστασίας των εργαζοµένων στα εργαστήρια των υπηρεσιών Περ/ντος του ΥΠΕΧΩ∆Ε.
8. Υ.Α 130709/91, (879/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας (ειδικών γυαλιών) σ' όλους
τους εργαζόµενους στα µηχανογραφικά κέντρα του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.
9. Υ.Α 2039708/3491/022/91: Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.∆.∆.Υ.
10. Υ.Α 194/93, (963/Β): Είδη ατοµικής προστασίας των Τεχνικών και Υγειονοµικών Επιθεωρητών
των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας.
11. Υ.Α 2040831/93, (497/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισµού των Νοµαρχιακών Ταµείων.
12. Υ.Α 2054482/6210/0022/93, (718/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους
του Οργανισµού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.
13. Υ.Α ∆Ι∆4/Φ7.1/30330/93, (690/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας, σε υπαλλήλους του
Υπουργείου Προεδρίας της Κυβ/σεως.
14. Υ.Α 2041405/4678/0022/94, (535/Β): Τροποποίηση απόφασης για χορήγηση ειδών ατοµικής
προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισµού των Νοµαρχιακών Ταµείων.
15. Υ.Α 2005651/422/0022/95, (63/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους της
Επιτροπής ∆ηµοσίων Κήπων και ∆ενδροστοιχιών.
16. Υ.Α 2004722/377/0022/95, (72/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας στο προσωπικό του
(Ο.Α.Θ).
17. Υ.Α 2015043/1485/0022/95, (185/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους
του Ειδικού Ταµείου µονίµων Οδοστρωµάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ).
18. Υ.Α ∆ΙΚ∆/Φ.1/2/8794/95, (245/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του
ΥΠΠΚ.
19. Υ.Α 2026696/2869/0022/95, (427/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας στο προσωπικό
του Οργανισµού Ύδρευσης Θεσ/νικης (Ο.Υ.Θ).
20. Υ.Α 2074505/8801/0022/95, (1003/Β): Τροποποίηση-Συµπλήρωση της ΚΥΑ
2026696/2869/0022/95 «χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Οργανισµού
Ύδρευσης Θεσ/νίκης (Ο.Υ.Θ)».
21. Υ.Α οικ. 34042/96, (77/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και
µέτρα Προληπτικής Ιατρικής.
22. Υ.Α.Ε οικ 8653/97, (175/Β): Μερική τροποποίηση της οικ. 34042/1-2-96 κοινής απόφασης περί
χορήγησης ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Τ.Α και µέτρα προληπτικής ιατρικής.
23. Υ.Α 1117772/1813/0001/98, (1142/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους
της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του ∆ηµοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.∆.).
24. Υ.Α 130037/99, (71/B): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Οργανισµού
Εργατικής Εστίας.
25. Υ.Α ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/3019/99, (121/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους της
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Γενικής Γραµµατείας ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.
26. Υ.Α 2/73931/0022/99, (1957/Β): Τροποποίηση απόφασης για χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισµού των τέως Νοµαρχιακών Ταµείων.
27. Υ.Α 34653/793/99, (2097/Β):Επέκταση της αναγνώρισης του Ελληνικού Κέντρου ∆έρµατος ως
φορέα ελέγχου µέσων ατοµικής προστασίας.
28. Υ.Α 130064/00, (362/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας στους εργαζοµένους στη Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσ/νίκης.
29. Υ.Α 2/4491/0022/01, (336/Β): Χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας στο µόνιµο προσωπικό
της Επιτροπής ∆ηµοσίων Κήπων και ∆ενδροστοιχιών του Εθνικού Κήπου.
30. Υ.Α 2/1882/0022/02, (320/Β): Τροποποίηση της απόφασης για χορήγηση ειδών ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισµού των τέως Νοµαρχιακών Ταµείων.
26. Μεταλλεία -Λατοµεία
1. ΦΕΚ 44/1861/24-8-1861: Νόµος περί µεταλλείων, ορυχείων και λατοµείων.
2. Ν. ΓΦΚ∆ (3524) 13/13 Ιανουαρίου 1910: Περί µεταλλείων.
3. Ν.∆ 13 της 13 Νοεµ. 1927, Περί κυρώσεως του Ν.∆ «περί επεκτάσεως της Ελληνικής Μεταλλευτικής νοµοθεσίας εις Θράκην κ.λπ».
4. Ν. 4651/3-12/5-30: Περί ερµηνείας των διατάξεων περί µεταγραφής µεταλλείων.
5. Ν.∆ 210/73, (277/Α): Περί µεταλλευτικού κώδικος.
6. Ν.∆ 180/74, (347/Α): Περί ρυθµίσεως θεµάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρµογή του Μεταλλευτικού Κώδικα λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών ∆ιοικήσεων.
7. Ν. 274/76, (50/Α): Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος.
8. Ν. 669/77, (241/Α): Περί εκµεταλλεύσεως λατοµείων.
9. Ν. 1428/84, (43/Α): Τροποποίηση του 669/77, εκµετάλλευση λατοµείων.
10. Υ.Α ΙΙ-5η/Φ/17402/84, (931/Β): Κανονισµός Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.
11. Υ.Α ∆7/Φ1/4817/90, (188/Β): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων
και λατοµείων.
12. Υ.Α οικ. Β. 19849/4370/29-9-92, (599/Β): Τροποποίηση της Κ.Υ.Α Β.13353/2636/20-7-90
(442/Β) «ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια».
13. Π.∆ 2115/93, (15/Α): Τροποποίηση, αντικατάσταση και συµπλήρωση διατάξεων του Ν. 1428/84
«εκµετάλλευση λατοµείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις».
14. Υ.Α ΑΠ∆7/ΑΦΑ/14080/732/96, (771/Β): Ενσωµάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 92/104/ΕΟΚ
«περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και υγείας
των εργαζοµένων στις υπαίθριες η υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες» στον Κανονισµό Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.
15. Π.∆ 177/97, (150/Α): Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε συµµόρφωση µε την οδηγία 92/91/ΕΟΚ.
16. Υ.Α οικ Β 65043/2077/97, (1180/Β): τροποποίηση της οικ. Β 13353/2636/90, (442/Β) «ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια.»
17. Εγκύκλιος εφαρµογής Π.∆ 177/97: Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες. (150/Α/97).
18. Υ.Α ∆8/Γ/Φ17/4208/98, (1070/Β): Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 του
Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών που αναφέρονται στον αµίαντο.
19. Υ.Α οικ. 45043/2077/98, (1180/Β): Τροποποίηση της Υ.Α οικ. Β13353/2636/90, (442/Β) «ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιµοποιείται σε εκρήξιµο περιβάλλον ορυχείων µε εύφλεκτα αέρια, όπως
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τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 94/44/ΕΚ της Επιτροπής».
20. Υ.Α ∆7/Α/Φ1/οικ.2198/02, (165/Β): Τροποποίηση του Κανονισµού Μεταλλευτικών και Λατοµικών Εργασιών.
27. Μεταφορές Επικίνδυνων Εµπορευµάτων
1. N. 559/77, (78/A/9-3-77): Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Mαΐου 1956 υπογραφείσης
Συµβάσεως επί του Συµβολαίου δια την διεθνή µεταφοράν εµπορευµάτων οδικής (C.M.R.) & του
Πρωτοκόλλου υπογραφής.
2. ΑΠΟΦΑΣΗ- MSC 10(54)- 87, (178/Β): Υιοθέτηση τροποποιήσεων του ∆ιεθνούς Κώδικα για την
κατασκευή και τον εξοπλισµό των πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα.
3. Ν. 1741/87, (225/Α): Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τη ∆ιεθνή οδική µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων ADR.
4. Ν. 1959/91 (123/Α): Για τις οδικές µεταφορές, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις.
5. Π.∆ 419/93, (178/Α): Αποδοχή τροποποιήσεως 1987 της ∆ιεθνούς Σύµβασης «για την ασφάλεια
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο ∆ιεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισµό των πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα (Κώδικας I.B.C.).
6. Π.∆ 41/94, (31/Α): Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1989 της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 που αναφέρονται στο ∆ιεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισµό των πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα Κώδικας IBC.
7. Υ.Α 3131.2/01/94, (119/Β): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης µε αριθ. 53
περί τροποποίησης του άρθρου 8 παραγρ. 1 πρώτο εδάφιο του αριθ. 50 ΕΚΛΘ (334/Β/22-5-92)
«περί µέτρων ασφάλειας κατά τις διενεργούµενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύµα
υγρών ουσιών, υγροποιηµένων αερίων που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια και των καταλοίπων
τους από/ σε βυτιοφόρα οχήµατα».
8. Υ.Α 3131.2/09/1004/94, (448/Β): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Πειραιά µε αριθ. 179
«περί παραλαβής και µεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήµατα».
9. Π.∆ 346/94, (183/Α) Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς
λιµένες και µεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία σύµφωνα µε την οδηγία 93/75/ΕΟΚ.
10. Π.∆ 355/94, (189/Α):Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
89/684/ΕΟΚ της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 που αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση των οδηγών
οχηµάτων που µεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εµπορεύµατα.
11. Υ.Α 3009/2/21-γ/94, (301/Β): Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαµετακόµισης όπλων πυροµαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειµένων καθώς και ασφαλούς
πραγµατοποίησης αυτής.
12. Υ.Α 3131.1/07/95, (153/Β): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 8 «για τα µέτρα
ασφαλείας κατά τις διενεργούµενες στις εγκαταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, επικίνδυνων υγρών χηµικών χύµα και υγροποιηµένων αερίων χύµα που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια».
13. Υ.Α 60740/1027/95, (246/Β): Επαγγελµατική κατάρτιση οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων.
14. Υ.Α 88548/3675/95, (995/Β): Ορισµός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως φορέα ελέγχου δεξαµενών (βυτίων) οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων όπως ορίζεται στην
Ευρωπαϊκή Συµφωνία ADR.
15. Υ.Α 3131.2/49/95, (1012/Β): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Κυλλήνης µε αριθ. 8
«περί µέτρων ασφάλειας κατά τις διενεργούµενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύµα
υγρών ουσιών, υγροποιηµένων αερίων που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια και των καταλοίπων
τους από/ σε βυτιοφόρα οχήµατα».
16. Υ.Α Ε 1218.34/95, (1029/Β): Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992 του διεθνή κώδικα
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για την κατασκευή και εξοπλισµό πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα κώδικας ΙΒC.
17. Π.∆ 32/96, (23/Α): Τροποποίηση του Π.∆/τος 355/94 «προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας
προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης ∆εκεµβρίου 1989 που αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση των οδηγών οχηµάτων που µεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εµπορεύµατα».
18. Π.∆ 405/96, (272/Α): Κανονισµός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραµονής επικίνδυνων ειδών σε λιµένες και µεταφορά αυτών δια θαλάσσης.
19. Π.∆ 106/97, (97/Α): Τροποποίηση Π∆ 355/94 περί προσαρµογής ελληνικής νοµοθεσίας προς τις
διατάξεις οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21-12-89 που αφορά την επαγγελµατική κατάρτιση οδηγών οχηµάτων που µεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εµπορεύµατα όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆ 32/96.
20. Υ.Α.Ε 1218 65 1/97, (101/Β): Αποδοχή κωδίκων για την κατασκευή και εξοπλισµό πλοίων που
µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά χύµα BCH και για την κατασκευή και εξοπλισµό πλοίων που µεταφέρουν υγροποιηµένα αέρια χύµα EXISTING GC ∆ιεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού ΙΜΟ.
21. Π.∆ 211/97, (166/Α): Τροποποίηση του Π∆ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από ελληνικούς λιµένες και µεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία,
σύµφωνα µε την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993», όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το π.δ 211/97 (166/Α).
22. Υ.Α Φ10161053/1411/97, (395/Β): Τροποποίηση της 88548/367/95 απόφασης περί ορισµού
Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου ως φορέα ελέγχου δεξαµενών βυτίων οχηµάτων µεταφοράς
επικίνδυνων εµπορευµάτων όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συµφωνία ADR.
23. Υ.Α 3131.2/16/96, (453/Β): Έγκριση του Ειδικού Κανονισµού Λιµένα Θεσσαλονίκης µε αριθ. 56
«περί παραλαβής και µεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήµατα».
24. Υ.Α 2054461/8411/0022/97, (744/Β): Συγκρότηση οµάδας εργασίας για τη συγγραφή εγχειριδίου µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων.
25. Υ.Α 71538/2968/97, (821/Β): Αποδοχή αναθεωρηµένου κειµένου Συµφωνίας ADR του 1995.
26. Υ.Α.Ε 72572/2977/97, (848/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση της 60740/1027/95 απόφασης
περί επαγγελµατικής κατάρτισης οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικινδύνων εµπορευµάτων.
27. Π.∆ 146/98, (109/Α): Κανονισµός για την ασφαλή µεταφορά χύµα πετρελαίου χύµα υγρών
χηµικών και χύµα υγροποιηµένων αερίων µε δεξαµενόπλοια.
28. Π.∆ 174/98, (129/Α): Τροποποίηση του Π∆ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από ελληνικούς λιµένες και µεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία,
σύµφωνα µε την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13/9/93».
29. Υ.Α 2046445/4866/0022/98, (821/Β): Συµπλήρωση της 2054461/8411/0022/97 απόφασης περί
συγκρότησης οµάδας εργασίας για τη συγγραφή βιβλίων σχετικών µε τις µεταφορές επικίνδυνων
εµπορευµάτων.
30. Υ.Α.Ε 35212 3028/98, (1330/Β): Ταξινόµηση βυτιοφόρων οχηµάτων αναφορικά µε την τεκµηρίωση καταλληλότητας εξοπλισµού τους όσον αφορά τη φόρτωση από τον πυθµένα τη συλλογή
των ατµών οργανικών πτητικών ουσιών Volatible Organic Compounds (VOC) και την προστασία
τους από υπερπλήρωση.
31. Π.∆ 3/99, (2/Α): Τροποποίηση του Π∆ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν
σε ή αποπλέουν από ελληνικούς λιµένες και µεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύµφωνα µε την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993», όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ 211/97 (166/Α) και π.δ 174/98 (129/Α).
32. Υ.Α.Ε 3131 1 01/99, (12/Β): Έγκριση Γενικού Κανονισµού Λιµένα 18 περί προϋποθέσεων και
µέτρων ασφαλείας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή µετάγγισης χύµα πετρελαίου ή
χύµα υγρών χηµικών ή και καταλοίπων τους ή χύµα υγροποιηµένων αερίων που µεταφέρονται
µε δεξαµενόπλοία.
33. Π.∆ 104/99, (113/Α): Προσαρµογή Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγίας
94/55/ΕΚ της 21-11-94 για προσέγγιση νοµοθεσιών κρατών µελών σχετικά µε τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων.
34. Π.∆ 256/99, (209/Α): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς διατάξεις Οδηγίας
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95/50/ΕΚ της 6-10-95 για καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τοµέα ελέγχου οδικών µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων.
35. Υ.Α.Ε 1218.121.1/99, (1357/Β): Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1996 MSC 50 66 KAI MSC 58
67 ∆ιεθνούς Κώδικα για κατασκευή και εξοπλισµό πλοίων που µεταφέρουν επικίνδυνα χηµικά
χύµα κώδικας IBC.
36. Υ.Α 74319/3372/99, (1972/Β): Επαγγελµατική κατάρτιση οδηγών οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων.
37. Π.∆ 12/00, (11/Α): τροποποίηση του Π.∆ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιµένες και µεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία,
σύµφωνα µε την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 13ης Σεπτεµβρίου 1993», όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 211/97 (166/Α), Π.∆ 174/98 (129/Α) και Π.∆ 3/99 (2/Α).
38. Υ.Α Β11 37762/4688/00, (86/Β): Κόµιστρα Φ.∆.Χ αυτοκινήτων βυτιοφόρων µεταφοράς υγρών
καυσίµων.
39. Υ.Α Φ 2/21099/1700/00, (509/Β): Τροποποίηση του Π.∆ 104/99.
40. Υ.Α 38785/9133/00, (873/Β): Καθορισµός τιµής διάθεσης εγχειριδίων θεωρητικής εκπαίδευσης για µεταφορείς επικίνδυνων εµπορευµάτων.
41. Υ.Α 64834/5491/00, (1350/Β): Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της
οδηγίας 96/86/Ε.Κ του Συµβουλίου της 3/6/96 «σχετικά µε το διορισµό και την επαγγελµατική
κατάρτιση συµβούλων ασφαλείας για την οδική, σιδηροδροµική και πλωτή µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων» και της οδηγίας 2000/18/ΕΚ της 17/4/00 «για τις ελάχιστες απαιτήσεις που
εφαρµόζονται στις εξετάσεις των υποψηφίων συµβούλων ασφαλείας».
42. Υ.Α 3512/267/00, (1351/Β): Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 14ης ∆εκεµβρίου 1998 για τα µηχανοκίνητα οχήµατα και τα ρυµουλκούµενα τους τα οποία προορίζονται για τις οδικές µεταφορές επικίνδυνων
εµπορευµάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ που αφορά την έγκριση των
οχηµάτων µε κινητήρα και των ρυµουλκούµενών τους.
43. Υ.Α Φ/73903/6384/00, (1442/Β): ∆ιαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης ADR οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων.
44. Υ.Α 2122/06/01, (219/Β): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα (αριθµός 25) Αντικατάσταση και συµπλήρωση ορισµένων διατάξεων του αριθ. 18 Γενικού Κανονισµού Λιµένα (12/Β/18-199) µε τίτλο «προϋποθέσεις και µέτρα ασφάλειας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή
µετάγγισης χύµα πετρελαίου ή χύµα υγρών χηµικών (ή και των καταλοίπων τους) ή χύµα υγροποιηµένων αερίων που µεταφέρονται µε δεξαµενόπλοια».
45. Υ.Α 32591/3257/01, (703/Β):.Όροι και προϋποθέσεις ορισµού φορέων ελέγχου οχηµάτων µεταφοράς επικίνδυνων εµπορευµάτων Ευρωπαϊκής Συµφωνίας ADR.
46. Υ.Α Φ4.2/18960/1446/01, (778/Β): Εναρµόνιση του Ελληνικού ∆ικαίου µε την Οδηγία
96/49/ΕΚ του Συµβουλίου της 23-7-96 για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών- µελών
σχετικά µε τις σιδηροδροµικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων, όπως τροποποιήθηκε µε
την οδηγία 96/87 ΕΚ της Επιτροπής της 13-12-96 κ.λπ.
47. Υ.Α 21736/2092/01, (1232/Β): Προσαρµογή στις διατάξεις Οδηγίας 1999/47/ΕΚ για δεύτερη
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο Οδηγίας 94/55/ΕΚ για προσέγγιση νοµοθεσιών κρατών µελών
για οδικές µεταφορές επικίνδυνων εµπορευµάτων.
48. Υ.Α 56965/6498/01, (1715/Β): Τροποποίηση του π.δ 256/99, (209/Α) «προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε
την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τοµέα του ελέγχου των οδικών µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων».
49. Π.∆ 346/01, (233/Α): Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών
96/26 ΕΚ και 98/76 ΕΚ του Συµβουλίου, «περί προσβάσεως στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων και επιβατών και αµοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωµάτων, πιστοποιητικών
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και άλλων τίτλων που διευκολύνουν την πραγµάτωση του δικαιώµατος εγκαταστάσεως των µεταφορέων αυτών στον τοµέα των εσωτερικών και διεθνών µεταφορών».
50. Υ.Α 76389/3344/01, (254/Β): Συµπλήρωση και τροποποίηση της ΣΤ 29900/77 απόφασης για
διαδικασία έκδοσης εγκρίσεων για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων για µεταφορά επικίνδυνων εµπορευµάτων.
51. Υ.Α Φ.203/66745/6980/01, (1496/Β): Ορισµός εργαστηρίου Γενικής Χηµικής Τεχνολογίας του
Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ ως φορέα ελέγχου ειδικού
εξοπλισµού, όπως ορίζεται στην Συµφωνία A.T.P.
52. Υ.Α 56965/6498/01, (1715/Β): Τροποποίηση του π.δ 256/99, (209/Α) «προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά µε
την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τοµέα του ελέγχου των οδικών µεταφορών επικίνδυνων εµπορευµάτων».
53. Υ.Α Αριθ. Φ4.2/73358/5309/02, (240/Β): Τροποποίηση της κοινής απόφασης µε αριθ.
Φ4.2/18960/1446/01, για την εναρµόνιση του Ελληνικού ∆ικαίου µε την Οδηγία 2000/62/ΕΚ.
28. Μηχανές
28.1. Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήµατα
1. Π.∆ 216/78, (47/Α): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις την µεταφοράν
ρευστών-πυρακτωµένων υλών, δια περονοφόρων οχηµάτων.
2. Π.∆ 31/90, (11/Α): Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων.
3. Ν. 2052/92, (94/Α): Μέτρα για την αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις (άρθρο 20).
4. Ν. 2094/92, (182/Α): Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
5. Π.∆ 395/94 (220/Α): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την
οδηγία 89/655/EOK.
6. Π.∆ 62/98, (67/Α): Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε
την οδηγία 94/33/ΕΚ.
7. Ν. 2682/99, (16/Α): διαρρυθµίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχηµάτων και άλλες διατάξεις. (άρθρο 26)
8. Ν. 2696/99, (57/Α): Κύρωση του Κ.Ο.Κ. (άρθρο 2 §, 87, 88, 90).
9. Π.∆ 89/99, (94/Α): Τροποποίηση του Π∆ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (220/Α)» σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του
Συµβουλίου.
10. Υ.Α 28992/627/00, (142/Β): Αναγνώριση της ΑΕ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT), ως φορέα ικανού για τον περιοδικό επανέλεγχο σταθερών δοχείων πίεσης
και ανυψωτικών µηχανηµάτων.
11. Π.∆ 304/00, (241/Α): Τροποποίηση του Π.∆ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και
υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 89/99.
Τροποποίηση του Π.∆ 395/94 σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου (94/Α).
12. Υ.Α.Ε 5577 142/00, (696/Β): Αναγνώριση ΑΕ Lloyds of Shipping and Industrial Services ως
φορέα ελέγχου ανυψωτικών µηχανηµάτων και δοχείων πίεσης.
28.2. Εξοπλισµός Εργασίας
1. Π.∆ 395/94, (220/Α): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση
94

εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την
οδηγία 89/655/EOK.
2. Π.∆ 89/99, (94/Α): Τροποποίηση του Π∆ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ, (220/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του
Συµβουλίου».
3. Εγκύκλιος 130268/27-9-99, Ανακοίνωση δηµοσίευσης Π.∆ 89/99.
4. Π.∆ 304/00, (241/Α): Τροποποίηση του Π.∆ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και
υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 89/99.
Τροποποίηση του Π.∆ 395/94 σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου (94/Α).
5. Έγγρ. 130327/5-11-2000: Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ανακοίνωση δηµοσίευσης π.δ. 304/00 τροποποίηση του π.δ. 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και
υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το π.δ. 89/99
«τροποποίηση του π.δ.395/94 σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου» (94/Α).
28.3. Μεταφορικές Ταινίες
1. Π.∆ 212/76, (78/Α): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις µεταφορικάς
ταινίας και προωθητάς εν γένει.
2. Π.∆ 216/78, (47/Α): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις την µεταφοράν
ρευστών-πυρακτωµένων υλών, διά περονοφόρων οχηµάτων.
28.4. Μηχανήµατα Έργων
1. ΦΕΚ 272/Α/5-10-51: Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισµού και συντηρήσεως µηχανηµάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων.
2. Π.∆ 22/76, (6/Α): Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισµού και συντήρησης µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων.
3. Π.∆ 212/76, (78/Α): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις µεταφορικάς
ταινίας και προωθητάς εν γένει. (διόρθωση στο 93/Α/76).
4. Π.∆ 827/77, (267/Α):Τροποποίηση του υπ' αριθ. 22/9-1-76 Π.∆/τος «περί επίβλεψης της λειτουργίας χειρισµού και συντήρησης µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».
5. Υ.Α Α5/2375/78, (689/Β): Περί της χρήσεως κατασιγασµένων αεροσφυρών.
6. Υ.Α 56206/1613/86, (570/Β): Προσδιορισµός της ηχητικής εκποµπής των µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου Οδηγίες ΕΟΚ 79/113-81/1051-85/405.
7. Υ.Α 69001/1921/88, (751/Β): Για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιµή στάθµης θορύβου µηχανηµάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, των
πυργογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών
ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρών.
8. Π.∆ 31/90, (11/Α): Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων.
9. Υ.Α 765/91, (81/Β): Περί καθορισµού των οριακών τιµών στάθµης θορύβου των υδραυλικών
πτύων µε καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών –εκσκαφέων.
10. Π.∆ 499/91, (180/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 31/90 (11/A) «επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».
11. Υ.Α 10399 Φ 5.3/361/91, (359/Β): Καθορισµός της οριακής τιµής στάθµης θορύβου των πυργογερανών σε συµπλήρωση της Υ.Α αριθ. 69001/1921/88.
12. Π.∆ 292/99, (262/Α): Καθορισµός µεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών µηχανηµάτων έργων ΜΕ.
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13. Υ.Α.Ε Φ2 64580 2288/99, (1523/Β): Τεχνικός έλεγχος µηχανοκίνητων οχηµάτων και ρυµουλκούµενων τους σε συµµόρφωση µε την οδηγία 96/96/ΕΚ.
14. Υ.Α ∆ 17α 0488ΦΝ 416/99, (2076/Β): Χορήγηση ειδικής άδειας για κυκλοφορία µηχανηµάτων
έργων.
15. Υ.Α 20172 1954/00, (183/Β): Συµµόρφωση µε Οδηγία 99/14/ΕΚ της Επιτροπής της 16-3-99 για
προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο Οδηγίας 77/538/ΕΟΚ του Συµβουλίου για οπίσθιους φανούς
οµίχλης µηχανοκίνητων οχηµάτων και ρυµουλκουµένων τους.
16. Έγγρ. ∆13ε/0/4068/13-5-02: Χορήγηση Γενικής Έγκρισης Τύπου Μηχανηµάτων Έργων.
28.5. Μηχανές
1. Π.∆ 377/93, (160/Α): Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και
91/368/ΕΟΚ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά µε τις µηχανές.
2. Π.∆ 18/96, (11/Α): Τροποποίηση του Π.∆/τος 377/93 σχετικά µε τις µηχανές σε συµµόρφωση
προς τις οδηγίες του Συµβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.
3. Π.∆ 395/94, (220/Α): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση
εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε συµµόρφωση µε την
οδηγία 89/655/EOK.
4. Π.∆ 89/99, (94/Α): Τροποποίηση του Π∆ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του
Συµβουλίου.
5. Π.∆ 304/00, (241/Α): Τροποποίηση του Π.∆ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και
υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Π.∆ 89/99.
Τροποποίηση του Π.∆ 395/94 σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου (94/Α).
28.6. Πιεστήρες
1. Π.∆ 151/78, (31/Α): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις θερµοπλαστικούς και παροµοίους τούτων πιεστήρας.
2. Π.∆ 152/78, (31/Α): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζοµένων εις πιεστήρας δι'
εκκέντρου και παροµοίους τοιούτους.
29. Ναυπηγικές Εργασίες -Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
1. Υ.Α 67288/34, (119/Β): Περί κανονισµού εργασίας υφαλοχρωµατιστών, σφυροκόπων και λεβητοκαθαριστών.
2. Π.∆ 190/84, (64/Α): Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόµενων σε ναυπηγικές εργασίες.
3. Υ.Α 13178/87, (601/Β): Σύσταση µικτών επιτροπών ελέγχου στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάµατος- Σαλαµίνος.
4. Υ.Α 13151/88, (711/Β): Τήρηση βιβλίου ηµερήσιας παρουσίας απασχολούµενου προσωπικού
στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάµατος-Σαλαµίνας.
5. Υ.Α 69613/12296/88, (587/Β) Καθορισµός αποζηµίωσης εκπροσώπων εργαζοµένων και του
Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας που συµµετέχουν στις µικτές επιτροπές ελέγχου σε οικοδοµές
και εργοταξιακά έργα και σε επιτροπές ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάµατος- Σαλαµίνας.
6. Υ.Α 3232/41/89: Συγκρότηση εννεαµελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου -Περάµατος-Σαλαµίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων
αερίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήµατα.
7. Π.∆ 70/90, (31/Α): Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζοµένων σε ναυπηγικές εργασίες.
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8. Ν. 1892/90, (101/Α): Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. (άρθρο 77)
9. Υ.Α 3011222/318/92, (477/Β): Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας Χηµικού Ναυτιλίας.
10. Υ.Α 3022115/1230/93, (59/Β): Χορήγηση άδειας Χηµικού Ναυτιλίας.
11. Υ.Α 3116.3/8/93, (563/Β): Απαιτούµενος ελάχιστος εξοπλισµός συνεργείων για ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόµενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά-∆ραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάµατος- Σαλαµίνας.
12. Υ.Α 200937/972/0022/94, (152/Β): Καθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων
και των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας που συµµετέχουν στις µικτές Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάµατος- Σαλαµίνας.
13. Υ.Α 2059729/6388/0022/94, (798/Β): Kαθορισµός αµοιβής από 1.1.1991 των εκπροσώπων των
εργαζοµένων και των εκπροσώπων του Tεχνικού Eπιµελητηρίου Eλλάδας που συµµετέχουν στις
µικτές Eπιτροπές Eλέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε Eπιτροπές Eλέγχου στη
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά-∆ραπετσώνας-Kερατσινίου-Περάµατος-Σαλαµίνας.
14. Υ.Α 3131.1/9/94, (858/Β): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 5 «για τις υποβρύχιες δραστηριότητες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή».
15. Υ.Α 3131.1/10/94, (858/Β): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 6 «τροποποίηση
ορισµένων διατάξεων του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 3 για τις λεµβουχικές εργασίες».
16. Υ.Α 3131.1/4/95, (95/Β): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 8 «τροποποίηση
ορισµένων διατάξεων του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή».
17. Υ.Α 3131.1/20/95, (978/Β): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 10 «για τις καταδυτικές εργασίες».
18. Υ.Α 3131.1/11/96, (5/Β): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 13 «αντικατάσταση
άρθρου 12 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή».
19. Υ.Α 3131.1/11/96, (25/Β): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 13 «αντικατάσταση άρθρου 12 του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες µε
αυτόνοµη καταδυτική συσκευή»
20. Υ.Α 2027302/2928/0022/95, (532/Β): Καθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας που συµµετέχουν στις µικτές επιτροπές ελέγχου σε
οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε επιτροπές ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάµατος-Σαλαµίνας.
21. Υ.Α 2038176/6019/0022/97, (526/Β): Καθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και των Εκπροσώπων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας που συµµετέχουν στις µικτές
Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάµατος- Σαλαµίνας.
22. N. 2642/98, (216/Α): Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις.
23. Υ.Α 2/73692/0022/00, (1475/Β): Καθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων και
των Εκπροσώπων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας που συµµετέχουν στις µικτές Επιτροπές
Ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας - Κερατσινίου - Περάµατος-Σαλαµίνας.
24. Υ.Α 28311/1488/00, (1517/Β): Απαιτούµενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων,
που εµπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του Ν. 2642/98.
25. Π.∆ 187/99, (175/Α): Καθορισµός Κατηγοριών κατάταξης των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και µετατροπής πλοίων.
26. Π.∆ 245/99, (202/Α): ∆ιαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και
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των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και µετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης µετατροπής επισκευής και µετατροπής πλοίων, σύµφωνα
µε το άρθρο 6 παραγ. 2 του Ν. 2642/98.
27. Π.∆ 246/99, (202/Α): Καθορισµός εκτέλεσης εργασιών από τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις και τις Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και µετατροπής
πλοίων ανάλογα µε την Κατηγορία κατάταξης αυτών.
28. Υ.Α 2123/05/00, (484/Β): Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβοληµένα ή εν πλώ.
29. Υ.Α 12670/601/01, (762/Β): Όροι προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων.
30. Ξυλουργεία
1. Β.∆ 10-9/14-10-37, (405/Α): Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολουµένων εργατών και τεχνιτών.
2. Υ.Α 193066/85, (831/Β): Εµποτιστικά ξύλου CCA και CCB.
31. Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης
1. Π.∆ 398/94, (221/Α): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία µε οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συµµόρφωση µε την οδηγία του Συµβουλίου 90/270/EOK.
32. Οικοδοµικά και Τεχνικά έργα
1. Π.∆ 22/29-12-33, (406/Α): Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών
κλιµάκων.
2. Π∆ της 12/17 Ιαν. 1934: Περί κανονισµού ατυχηµάτων εις υπαιθρίους εργασίας.
3. Υ.Α Γ1γ/9900/74, (1266/Β): Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων.
4. Π∆ 447/75, (142/Α): Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδοµικαίς εργασιαίς ασχολουµένων µισθωτών. ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ΟΛΟΣ.
5. Υ.∆ Γ1/2.400/75, (371/Β): Τροποποίηση του Υ.∆ Γ1γ/9.900/74 «περί υποχρεωτικής κατασκευής
αποχωρητηρίων».
6. Π.∆ 22/76, (6/Α): Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισµού και συντήρησης µηχανηµάτων
εκτέλεσης τεχνικών έργων.
7. Π.∆ 827/77, (267/Α):Τροποποίηση της 22/9-1-76 Π.∆ περί επίβλεψης της λειτουργίας χειρισµού και συντήρησης µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων.
8. Π.∆ 17/78, (20/Α): Περί συµπληρώσεως του από 22/29.12.1933 Π.∆/τος «περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζοµένων επί φορητών κλιµάκων».
9. Ν. 1057/80, (152/Α): Περί ωραρίου των απασχολούµενων εις υπηρεσίας του ∆ηµοσίου κλπ.
Λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την µορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου, ή
εις εργασίαν υπαίθρου και άλλων τινών διατάξεων.
10. Υ.∆ Αιβ/2055/4-3-80, (338/Β): Τροποποίηση της Γ1/2400/75, (371/Β).
11. Υ.Α ΒΜ5/30428/80, (589/Β): Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως
εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών.
12. Π.∆ 778/80, (193/Β): Περί των µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών.
13. Υ.Α ΒΜ5/30428/80, (589/Β): Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως
εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών.
14. Π.∆ 1073/81, (260/Α): Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.
15. Υ.Α ΒΜ5/30058/83, (121/Β): Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως
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εκτελουµένων έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών.
16. Ν. 1396/83, (126/Α): Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές
και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.
17. Π.∆ 3/8-9-83, (394/∆): Τρόπος έκδοσης οικοδοµικών αδειών και έλεγχος των ανεγειροµένων
οικοδοµών
18. Y.A 130646/84, (154/B): Ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας.
19. Ν. 1430/84, (49/Α): Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις
ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία».
20. Π.∆ 283/85, (106/Α): Ποινικός Κώδικας. (άρθρο 286, παραβίαση κανόνων οικοδοµικής)
21. Ν. 1577/85, (210/Α): Γενικός οικοδοµικός κανονισµός.
22. Π.∆ 315/87, (149/Α): Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) σε
εργοτάξια οικοδοµών και εν γένει τεχνικών έργων.
23. Υ.Α 131325/87, (465/Β): Σύσταση µικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά
έργα.
24. Υ.Α 130048/89, (59/Β): Καθορισµός της θητείας των µελών των µικτών επιτροπών ελέγχου σε
οικοδοµές και εργοταξιακά έργα.
25. Υ.Α 3046/304/89, (59/∆): Κτιριοδοµικός Κανονισµός.
26. Υ.Α 4873/438/89, (96/Β): Παράταση ισχύος των διατηρούµενων διατάξεων του Ν. ∆/τος 8/73
(περί Γενικού Οικοδοµικού Κανονισµού).
27. Π.∆ 225/89, (106/Α): Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα.
28. Υ.Α 1801/89, (569/Β): Υποχρέωση τήρησης βιβλίου Ηµερησίων ∆ελτίων Απασχολουµένου
Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδοµικών και τεχνικών έργων.
29. Π.∆ 31/90, (11/Α): Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών Έργων.
30. Π.∆ 499/91, (180/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 31/90 (11/A) «επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».
31. Ν. 1975/91, (184/Α): Παραµονή εργασία απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις, άρθρο 20 βιβλίο ηµερησίων δελτίων σε οικοδοµικά έργα.
32. Υ.Α 1872/92, (370/Β): Ρύθµιση θεµάτων σχετικά µε την τήρηση Βιβλίου Απασχολουµένου
Προσωπικού στα οικοδοµικά και τεχνικά έργα.
33. Υ.Α 16440/Φ.10.4/445/93, (756/Β): Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών.
34. Υ.Α 200937/972/0022/94, (152/Β): Καθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων
και των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας που συµµετέχουν στις µικτές Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- ∆ραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάµατος- Σαλαµίνας.
35. Ν. 2331/95, (173/Α): Πρόληψη και καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές
δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις – Ολοµέλεια Αρείου Πάγου – ∆ιαιτησίες και άλλες
διατάξεις» (άρθρο 20)
36. Υ.Α 2027302/2928/0022/95, (532/Β): Καθορισµός αµοιβής των εκπροσώπων των εργαζοµένων του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας που συµµετέχουν στις µικτές επιτροπές ελέγχου σε
οικοδοµές και εργοταξιακά έργα και σε επιτροπές ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Περάµατος-Σαλαµίνας.
37. Π.∆ 305/96, (212/Α): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.
38. Εγκύκλιος ΟΙΚ. 130159/7-5-97, Υπ. Εργασίας: εφαρµογή του Π.∆ 305/96 (212/Α) (Ελάχιστες
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 92/57/ΕΟΚ.
39. Π.∆ 278/99, (232/Α): Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εργοληπτικών επιχειρήσεων και στελε99

χών τους και συγκρότηση πειθαρχικών συµβουλίων στη Γενική.
40. Υ.Α 433/00, (1176/Β): Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απαραίτητου
στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε ∆ηµόσιου Έργου.
41. Έγγρ. 11073/23-10-2000: Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «τήρηση βιβλίου ηµερήσιου δελτίου σε οικοδοµικά και τεχνικά έργα».
42. Υ.Α ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΙΠΑ∆/οικ./117/01, (266/Β): Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη µελέτη
του έργου.
43. Υ.Α ∆ΕΕΠΠ 85/01, (686/Β): Καθιέρωση Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (Σ.Α.Υ) και Φακέλου
Ασφαλείας και Υγείας (Φ.Α.Υ) ως απαραίτητων στοιχείων για έγκριση µελέτης σε κάθε δηµόσιο
έργο.
44. Υ.Α ∆17α/04/50/Φ.Ν.430/01, (1314/Β): ∆ιαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις.
45. Υ.Α ∆17α/10/54/Φ.Ν.430/01, (1418/Β): Εγγραφή στο ΜΕΕΠ εξειδικευµένων επιχειρήσεων για
εξειδικευµένες εργασίες και καθορισµός ορίων προϋπολογισµών έργων που µπορούν να αναλαµβάνουν.
33. Όροι Ίδρυσης και Λειτουργίας Επιχειρήσεων
1. Α.Ν 207/67, (216/Α): Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας Βιοµηχανιών, Βιοτεχνιών πάσης φύσεως µηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων.
2. Ν.∆ 35/68, (284/Α): Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων, εργοστασίων και
αποθηκών εκρηκτικών υλών.
3. Β.∆ 464/70, (150/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών
καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εντός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως και κωµών ή εντός
κατοικηµένων εν γένει περιοχών.
4. Β.∆ 465/70, (150/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών
καυσίµων ροής πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως και κωµών ή
εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών.
5. Β.∆ 466/70, (150/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων- λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής ακυσίµου ως και προϋποθέσεων χορηγήσεων των προς τούτο απαιτουµένων αδειών.
6. Π.∆ 455/76, (169/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων κλπ.
7. Εγκύκλιος Υ.Β.Ε.Τ 22466/28-4-76: Προϋποθέσεις δια την χορήγηση αδείας εγκαταστάσεως
και λειτουργίας δεξαµενών εναποθήκευσης υγραερίων. Όροι και προϋποθέσεις αποθήκευσης
φιαλών υγραερίων.
8. Π.∆ 165/80, (46/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων δηµιουργίας χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων σε περιοχές εντός µείζονος περιοχής πρωτευούσης.
9. Π.∆ 269/81, (76/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών
διανοµής υγραερίων (GLP) πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων.
10. Π.∆ 1224/81, (303/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων
υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων σχεδίων οικισµών ή εν γένει κατοικηµένων περιοχών.
11. Π.∆ 457/83, (174/Α): Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού.
12. Π.∆ 84/84, (33/Α): Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισµός, συγχώνευση και µετεγκατάσταση βιοµηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών µέσα στα όρια του ηπειρωτικού τµήµατος του Νοµού Αττικής και νησιών Σαλαµίνας και Αίγινας.
13. Π.∆ 595/84, (218/Α): Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).
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14. Ν. 1575/85, (207/Α): Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών.
15. Υ.Α Α5α/5333/87, (721/Β): Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστηµάτων κλπ. πλυντηρίων,
στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αµιγών σιδηρωτηρίων ρουχισµού ∆ηµοσίας χρήσεως.
16. Π.∆ 78/88, (34/A): Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων καθώς και της
διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.
17. Υ.Α Β 10451/929/88, (370/Β): Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των
φιαλών συσκευασίας τους.
18. Υ.Α 47943/88, (807/Β): Όροι λειτουργίας εγκαταστάσεων απολίπανσης επιφανειών που λειτουργούν σε καταστήµατα επιφανειακής επεξεργασίας µετάλλων στην ευρύτερη περιοχή της
Αθήνας.
19. Π.∆ 143/89, (69/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Β.∆/τος 465/70 (150/Α) «περί όρων
και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων ροής πρατηρίων κειµένων
εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως και κωµών ή εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών
και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών» και Π.∆ 1224/81.
20. Υ.Α ΑΠ 12502/206/89, (466/Β): Τροποποίηση της αποφ. ΑΠ Β 10451/929/88 «όροι ίδρυσης
και λειτουργίας εµφιαλωτηρίων πεπιεσµένων αερίων, µονάδων παραγωγής ασετυλίνης ως και
όροι διακίνησης αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευασίας τους».
21. Π.∆ 326/91, (117/Α): Περί τροποποιήσεως του Π.∆ 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων
ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίωνλιπαντηρίων αυτοκινήτων κλπ».
22. Π.∆ 416/91, (152/Α): Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆ 78/88 (34/Α) «καθορισµός των όρων
και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων,
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας αυτών».
23. Π.∆ 125/92, (56/Α): Τροποποίηση των Β.∆ 465/70 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων
πόλεων και κωµών ή εκτός κατωκοιµένων εν γένει περιοχών και κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά οδών (150/Α) και Π.∆ 1224/81 όπως τροποποιήθηκαν µε το Π.∆. 143/89 (69/Α)».
24. Υ.Α Υ 1β/6020/93, (94/Β): Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών ΑερολιµένωνΤροποποίηση και συµπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α1β/8577/83 Υγειονοµικής ∆ιατάξεως.
25. Υ.Α Ζ/3378/93, (356/Β): Προϋπόθεσης, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και
λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου ή ιδιώτες.
26. Υ.Α ∆3/14858/93, (477/Β): Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης,
κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης, και διανοµής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε
βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες.
27. Π.∆ 148/94, (99/Α): Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλµατος κουρέα, κοµµωτή και τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και όροι ίδρυσης και λειτουργίας κουρείων και κοµµωτηρίων.
28. Υ.Α 1023/2/34α/94, (178/Β): Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστηµάτων
Εκµισθώσεως Μοτοποδηλάτων και Ποδηλάτων.
29. Π.∆ 38/96, (26/Α): Τροποποίηση διατάξεων Π.∆/τος 78/88, «περί καθορισµού των όρων και
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων,
µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων κλπ.».
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30. Ν. 2465/97, (28/Α): Θέµατα αρµοδιότητας του Υπ. Μετ. & Επικοινωνιών, συνεργεία επισκευής
και συντήρησης αυτοκινήτων µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων σε αντικατάσταση του άρθρου 1
Ν 1575/85.
31. Ν. 2516/97, (159/Α): Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και
άλλες διατάξεις.
32. Π.∆ 222/97, (169/Α): Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιµοδοσίας και Σταθµών Αιµοδοσίας Α' και Β' τάξης.
33. Π.∆ 224/97, (169/Α): Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων
συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή
λειτούργησαν διακεκοµµένα ή µόνο επί ορισµένο χρονικό διάστηµα πριν την 25-2-88, καθώς και
της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ορισµένου χρόνου των συνεργείων αυτών.
34. Π.∆ 269/98, (196/Α): Τροποποίηση του Π∆ 595/84 όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και
λειτουργίας πρατηρίων διανοµής. υγραερίου GPL (LPG).
35. Υ.Α Φ15/οικ.5239/245/98, (238/Β): Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας
λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 2516/97.
36. Υ.Α Φ15/οικ.5240/246/98, (238/Β): Καθορισµός εντύπου υπεύθυνης δήλωσης, για την απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασµού µε άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των επαγγελµατικών εργαστηρίων, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2516/97.
37. Υ.Α Φ15/οικ.5241/247/98, (238/Β): Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής
άδειας εγκατάστασης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 2516/97.
38. Υ.Α Φ15/οικ.5242/248/98, (238/Β): Καθορισµός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας
εγκατάστασης, των δραστηριοτήτων του Ν. 2516/97.
39. Υ.Α Φ15/οικ.5243/249/98, (238/Β): ∆ιαδικασία δηµοσιοποίησης αιτήσεων για χορήγηση άδειας εγκατάστασης, και αποφάσεων χορήγησης αδειών εγκατάστασης.
40. Π.∆ 160/99, (157/Α): Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των
Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας.
41. Π.∆ 282/99, (242/Α): Τροποποίηση Π∆ 595/84 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης
και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL LPG όπως ισχύει».
42. Υ.Α 5063/184/00, (155/Β): Όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσµένου φυσικού αερίου CNG.
43. Υ.Α Τ.6525/421/Α0019/00, (1614/Β): Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας αποθηκών ή
χώρων προσωρινής εναπόθεσης εµπορευµάτων υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσικών ή νοµικών προσώπων.
44. Υ.Α Φ 15/2439/77/01, (154/Β): Τροποποιήσεις των δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας
εγκατάστασης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων του Ν. 2516/97.
34. Περιβάλλον
34.1. Γενικά
1. Π.∆ 1180/81, (293/Α): Περί ρυθµίσεως θεµάτων λειτουργίας βιοµηχανιών-βιοτεχνιών και πάσης φύσης µηχανολογικών εγκαταστάσεων κλπ.
2. Ν. 1515/85, (18/Α): Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
3. Ν. 1561/85, (148/Β): Ρυθµιστικό σχέδιο και πρόγραµµα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
4. Ν. 1650/86, (160/Α): Για την προστασία του περιβάλλοντος.
5. Υ.Α 59388/3363/88, (638/Β): Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίµων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86.
6. Υ.Α 69269/5387/90, (678/Β): Για κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες-Περιεχό102

µενο µελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθορισµός περιεχοµένου ειδικών περιβαλ. Μελετών (Ε.Π.Μ) και λοιπές συναφείς διατάξεις σύµφωνα µε το Ν.1650/86.
7. Υ.Α 75308/5512/90, (691/Β): Καθορισµός τρόπου ενηµέρωσης των πολιτών και φορέων εκπροσώπησης τους για το περιεχόµενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και
δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.1650/86.
8. Υ.Α 71961/3670/91, (541/Β): Καθορισµός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των σχεδίων των π.δ που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν.1650/86.
9. Π.∆ 28/93, (9/Α): Καθορισµός αρµοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανοµαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
∆ηµοσίων Έργων.
10. Κ.Υ.Α 10537/93, (139/Β): Καθορισµός αντιστοιχίας της κατάταξης των βιοµηχανικών-βιοτεχνικών δραστηριοτήτων της ΚΥΑ 69269/5387/90 µε την αναφερόµενη στις πολεοδοµικές ή και σε
άλλες διατάξεις διάκριση των δραστηριοτήτων σε χαµηλή, µέση και υψηλή όχληση.
11. Κ.Υ.Α 1661/94, (786/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων της ΚΥΑ 10537/93
(139/Β).
12. Υ.Α 95209/94, (871/Β): Μεταβίβαση αρµοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένες δραστηριότητες και έργα της πρώτης (α) κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του Ν.1650/94 στους Νοµάρχες.
13. Εγκύκλιος 17/59862/1687/21-4-94: Οδηγίες για την εφαρµογή διατάξεων της ΚΥΑ
69269/5387/90.
14. Κ.Υ.Α 21631/95, (541/Β): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης α΄ κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών της χώρας, εξαιρουµένης της περιφέρειας Αττικής.
15. Κ.Υ.Α 24635/95, (755/Β): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένες δραστηριότητες της πρώτης α΄ κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραµµατείς των
Περιφερειών της χώρας, εξαιρουµένης της περιφέρειας Αττικής.
16. Υ.Α 77921/1440/95, (795/Β): Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δηµόσιες αρχές για πληροφορίες σχετικά µε το περιβάλλον.
17. Κ.Υ.Α 82743/95, (811/Β): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης α΄ κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραµµατείς των Περιφερειών της χώρας, εξαιρουµένης της περιφέρειας Αττικής.
18. Κ.Υ.Α 82742/95, (821/Β): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης α΄ κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραµµατείς
των Περιφερειών της χώρας, εξαιρουµένης της περιφέρειας Αττικής.
19. Υ.Α 30557/96, (136/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της ΚΥΑ 69269/5387/90 (678/Β).
20. Κ.Υ.Α 47159/96, (461/Β): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης α΄ κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραµµατείς
των Περιφερειών της χώρας, εξαιρουµένης της περιφέρειας Αττικής.
21. Υ.Α 84229/96, (906/Β): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δραστηριότητες της πρώτης (α') κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραµµατείς
των Περιφερειών της χώρας εξαιρουµένης της Περιφέρειας Αττικής.
22. Υ.Α οικ. 84230/96, (906/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων της ΚΥΑ
69269/5387/90 (678/Β)
23. Υ.Α 34180/96, (1112/Β): Κατάταξη της δραστηριότητας «εµποτισµός ξυλείας µε χηµικά µέσα
συντήρησης» στην πρώτη (Α) κατηγορία δραστηριοτήτων του Ν.1650/86, και µεταβίβαση της αρµοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αυτή στους νοµάρχες.
24. Εγκύκλιος 9/1810/458/30-1-96: περιεχόµενο φακέλου για την προέγκριση χωροθέτησης έργων και δραστηριοτήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ΚΥΑ 69269/5387/90.
25. Υ.Α 82819/97, (704/Β): Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισµένα έργα ή δρα103

στηριότητες της πρώτης (α') κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραµµατείς
των Περιφερειών της χώρας εξαιρουµένης της Περιφέρειας Αττικής.
26. Υ.Α 2035765/3610/0022/98, (682/Β): Ορισµός αριθµού ιδιωτών -συνεργατών για τη συλλογή
ερωτηµατολογίου της ∆ιαρθρωτικής. Έρευνας στο εµπόριο και στην Έρευνα Πωλήσεων και Επισκευών Αυτοκινήτων κ.α. και της Έρευνας ∆ιακοπών, Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών, ∆απανών
Περιβαλλοντικής Προστασίας στη Βιοµηχανία και Παραγωγής -∆ιαχείρισης και ∆ιάθεσης Βιοµηχανικών Αποβλήτων καθώς και καθορισµός αµοιβής τους.
27. Εγκύκλιος οικ. 60570/10-2-98: ∆ιαδικασία προέγκρισης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για βιοµηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν.1650/86, της ΚΥΑ 69269/5387/90 και της ΚΥΑ 95209/94.
28. Υ.Α 15420/3278/00, (783/Β): ∆ιαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατοµείων νοµού Αττικής.
29. Π.∆ 11/02, (6/Α): Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιµετώπιση περιστατικών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες.
34.2. Ατµοσφαιρική ρύπανση
1. Π.∆ 922/77, (315/Α): Περί απαγορεύσεως της χρήσης πετρελαίου τύπου Μαζούτ σε κτιριακές
εγκαταστάσεις εγκαταστάσεις καύσεως.
2. Π.Υ.Σ 98/87, (135/Α): Οριακή τιµή ποιότητας της ατµόσφαιρας σε µόλυβδο.
3. Π.Υ.Σ 99/87, (135/Α): Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου και αιωρούµενα σωµατίδια.
4. Π.Υ.Σ 25/88, (52/Α): Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο
του αζώτου και τροποποίηση των µε αριθ.98 και 99/87 Πράξεων του Υπουργικού Συµβουλίου.
5. Υ.Α 8243/1113/91, (138/Β): Καθορισµός µέτρων και µεθόδων για την πρόληψη και µείωση της
ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκποµπές αµιάντου.
6. Υ.Α 81160/861/91, (574/Β): Μέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών αερίων ρύπων από ντηζελοκινητήρες προοριζοµένους να τοποθετηθούν σε οχήµατα σε συµµόρφωση µε την οδηγία
88/77/ΕΟΚ του Συµβουλίου 3ης ∆εκεµβρίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
7. Ν. 2052/92, (94/Α): Μέτρα για την αντιµετώπιση του νέφους και πολεοδοµικές ρυθµίσεις.
8. Υ.Α 28433/2448/92, (542/Β): Μέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών αερίων οχηµάτων µε κινητήρα σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 99/76/ΕΟΚ, 88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ,
89/491/ΕΟΚ και 91/441/ΕΟΚ.
9. Υ.Α 58751/2370/93, (264/Β): Καθορισµός µέτρων και όρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης.
10. Υ.Α 11294/93, (264/Β): Όροι λειτουργίας και επιτρεπόµενα όρια εκποµπών αερίων αποβλήτων
από βιοµηχανικούς λέβητες, ατµογεννήτριες, ελαιόθερµα και αερόθερµα που λειτουργούν µε
καύσιµο µαζούτ, ντίζελ ή αέριο.
11. Υ.Α 11535/93, (328/Β): Επιτρεπόµενα είδη καυσίµων στις βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών µονάδων και µέτρα για τις ανοικτές
εστίες καύσης.
12. Υ.Α 31780/2522/95, (912/Β): Συµπλήρωση της ΚΥΑ 33976/3189/93 (822/Β) µε την οποία τροποποιήθηκε η ΚΥΑ 28433/2448/92 (542/Β) που αφορά τα µέτρα για τον περιορισµό των εκποµπών αερίων ρύπων των οχηµάτων µε κινητήρα, σε συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας
93/59/ΕΕ του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993.
13. Υ.Α 76802/1033/96, (596/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση της ΚΥΑ 58751/2370/93 «καθορισµός µέτρων και όρων για τον περιορισµό της ατµοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από µεγάλες εγκαταστάσεις καύσης».
14. Y.A.E 32198/2604/96, (1176/Β) Εθνικής Οικονοµίας, Περιβάλλοντος, Μεταφορών: Παράταση
ταξινόµησης οχηµάτων τέλους σειράς για οχήµατα κατηγοριών Ν2, Ν3, Μ2, Μ3, που εισήχθησαν
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µέχρι 30-9-96 για τις εκποµπές καυσαερίων και την αποδεκτή ηχοστάθµη.
15. Π.Υ.Σ 11/97, (19/Α): Μέτρα για την αντιµετώπιση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον.
16. Υ.Α 38377/3077/97, (201/Β): Συµµόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 1996 «για την τροποποίηση της
οδηγίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τα µέτρα
ρύπανσης του αέρα από τις εκποµπές οχηµάτων µε κινητήρα».
17. Υ.Α 21475/4707/98, (880/Β): Περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, µε τον καθορισµό µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
18. Υ.Α 21475/4707/98, (880/Β): Περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα, µε τον καθορισµό µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
19. Υ.Α ∆ 13ε 9321/98 ΥΠΕΧΩ∆Ε, (1218/Β): Μέτρα κατά της εκποµπής αερίων και σωµατιδιακών
ρύπων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε µη οδικά κινητά µηχανήµατα.
20. Υ.Α 78106/3443/01, (118/Β): Τροποποίηση της 81160/861/91 «εκποµπές αερίων και σωµατιδιακών ρύπων».
21. Π.Υ.Σ 34/02, (125/Α): Οριακές και κατευθυντήριες τιµές ποιότητας της ατµόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωµατιδίων και µολύβδου.
34.3. Ρύπανση υδάτων
1. Υ.Α Ειβ 221/65, (138/Β): Περί διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων.
2. Υ.Α 1413/81, (327/Β), Νοµάρχη Σερρών: περί καθορισµού χρήσεως των νερών του ποταµού
Στρυµώνα, του χειµάρρου Αγ. Ιωάννη, της τάφρου Μπελίτσας και λοιπών αποδεκτών και ειδικών
όρων διαθέσεως λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων σε αυτούς.
3. Υ.Α 1472/81, (328/Β) Νοµάρχη Σερρών: περί καθορισµού χρήσεως των νερών των χειµάρρων
Κρουσοβείτη, Λευκώνος, Καµενικίου, Μεγ. Ρεύµατος, Εζόβης και της τάφρου Ζάµπας και ειδικών όρων διαθέσεως λυµάτων ή υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε αυτούς.
4. Κοινή Αποφ 6550/81, (580/Β) Νοµαρχών Σερρών και ∆ράµας: περί καθορισµού χρήσεως των
νερών του ποταµού Αγγίτη και των χειµάρρων, τάφρων και διωρύγων που καταλήγουν σε αυτόν
και ειδικών όρων διάθεσης λυµάτων ή βιοµηχανικών αποβλήτων σε αυτούς.
5. Υ.Α οικ. 41633/84, (291/Β) Νοµάρχη Ηµαθίας: Περί των όρων διάθεσης λυµάτων και υγρών
αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισµού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων.
6. Υ.Α οικ. 3610/84, (912/Β) Νοµάρχη Ηµαθίας: Περί των όρων διάθεσης λυµάτων και υγρών
αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισµού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων.
7. Κοινή αποφ. οικ. 552/84, (115/Β) Νοµαρχών Γρεβενών, Ηµαθίας, Θεσσαλονίκης, Καστοριάς,
Κοζάνης και Πιερίας: Καθορισµός ανωτέρας τάξεως χρήσης των νερών του ποταµού Αλιάκµονα.
8. Κοινή αποφ. οικ. 5340/85, (142/Β) Νοµαρχών Ηµαθείας, Θεσσαλονίκης και Πέλλας: Ειδικοί
όροι διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων και καθορισµός της ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του ποταµού Λουδία.
9. Υ.Α 96400/85, (573/Β) Νοµάρχη Χαλκιδικής: περί των όρων διάθεσης λυµάτων και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του νοµού Χαλκιδικής.
10. Π.Υ.Σ 144/87, (197/Α): Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ'αυτό κι ειδικότερα καθορισµός οριακών
τιµών ποιότητας του νερού σε κάδµιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCH).
11. Αποφ. ΤΥ/3019/2-9-87 Νοµάρχη Κιλκίς: Περί καθορισµού χρήσης νερών αποδεκτών και
ανωτάτων ορίων ρυπαντών.
12. Υ.Α 5662/88, (464/Β) Νοµάρχη Πιερίας: τροποποίηση διάθεσης λυµάτων και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες: α) θαλάσσια περιοχή νοµού Πιερίας β) Αλιάκµονα ποταµό και καθορισµός των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών στο νοµό Πιερίας.
13. Π.Υ.Σ 73/90, (90/Α): Kαθορισµός των κατευθυντηρίων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρ105

τήµατος Α του άρθρου 6 της αριθ. 144/2-11-87 πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου.
14. Υ.Α 55648/2210/91, (323/Β): Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
15. Αποφ. ∆Υ/22374/91/94, (82/Β) Νοµάρχη Θεσσαλονίκης: Όροι διάθεσης των λυµάτων και
υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισµός της ανώτερης τάξεως
χρήσεως των υδάτων τους στο νοµό Θεσσαλονίκης.
16. Π.Υ.Σ 255/94, (123/Α): Συµπλήρωση του παραρτήµατος του άρθρου 6 της 73/90 (90/Α) «καθορισµός των κατευθυντηρίων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων
επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος Α του άρθρου 6 της αριθ.
144/2-11-87 πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου».
17. Υ.Α 90461/2193/94, (843/Β): Συµπλήρωση του παραρτήµατος του άρθρου 12 της ΚΥΑ
55648/2210/91 «µέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα».
18. Υ.Α ΥΓ/7841/94, (924/Β): ∆ιάθεση λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων στις θαλάσσιες περιοχές των νήσων Σάµου, Ικαρίας και Φούρνων.
19. Υ.Α 58/95, (5/Β): Μερική ανάκληση απόφασης διάθεσης υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων και
λυµάτων στο Σαρωνικό Κόλπο.
20. Υ.Α 1311/95, (151/Β): Χαρακτηρισµός των νερών της θαλάσσιας περιοχής «Βατάτσα» Ν. Θεσπρωτίας στη θέση Βάλτος Ραγίου- Κεστρίνης Ιονίου Πελάγους και καθορισµός όρων διάθεσης
αποβλήτων σε αυτά.
21. Υ.Α 1251/95, (510/Β): Καθορισµός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της ΒΙ.ΠΕ.
Αλεξανδρούπολης στην Κοινότητα Αβάντα- Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.
22. Υ.Α οικ. 24/58373/96, (229/Β): Συµπλήρωση της ∆Υ/22374/91/11-1-94 απόφασης «περί των
όρων διαθέσεως των λυµάτων και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και
καθορισµός της ανώτερης τάξεως χρήσεως των υδάτων του στο Νοµό Θεσσαλονίκης».
23. Υ.Α ∆ΥΠ/637/97, (144/Β): Χαρακτηρισµός των νερών της θαλάσσιας περιοχής ΒΑΤΑΣΑ στη
θέση Βάλτος Ραγίου- Κεστρίνης Ιονίου Πελάγους Ν. Θεσπρωτίας και καθορισµός όρων διάθεσης
αποβλήτων σε αυτά.
24. Υ.Α Φ9/οικ 5889/97, (415/Β): Χαρακτηρισµός αποδεκτών διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων
και βιοµηχανικών αποβλήτων στο Νοµό Ευβοίας.
25. Υ.Α 4621/97, (830/Β): Τροποποίηση, συµπλήρωση της ∆ΥΠ/637/7-2-97 απόφασης Νοµάρχη
Θεσπρωτίας (144/Β)
26. Υ.Α ∆ΥΠ/Γ3/οικ.5635/97, (1009/Β): Χαρακτηρισµός των νερών της Περιοχής του ποταµού Λαγκάβιστα Κοινότητας Λίστας Νοµού Θεσπρωτίας και καθορισµός όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά.
27. Υ.Α οικ. 4813/98, (575/Β): Καθορισµός της ανώτερης τάξης χρήσης των επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων διάθεσης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες
στο νοµό Τρικάλων.
28. Υ.Α Φ9/ΟΙΚ 7230/98, (622/Β): Χαρακτηρισµός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων,
βοθρολυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων στο Ν. Εύβοιας.
29. Υ.Α ∆ΥΠ/οικ.3694/99, (1444/Β): Χαρακτηρισµός των νερών της περιοχής του όρµου ΚΟΥΡΑΜΟΥ Λωρίδας Σαγιάδας και καθορισµός όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά.
30. Υ.Α 2117/00, (414/Β): Τροποποίηση της Νοµαρχιακής Απόφασης καθορισµού χρήσης επιφανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων στο Ν. Χανίων.
31. Υ.Α ∆ΥΠ/Γ3/οικ.5277/01, (1173/Β): Χαρακτηρισµός των νερών του ποταµού Λαγκαβίστα και
καθορισµός των όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά.
32. Ν. 3022/02, (144/Α): Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύµβασης της Βαρκελώνης του 1976 «για
την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του πρωτοκόλλου
του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές».
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34.4. Στερεά απόβλητα
1. Υ.Α Ε Ε1β 301/64, (63/Β): Περί συλλογής αποκοµιδής και διάθεσης απορριµµάτων.
2. Υ.Α 49541/1424/86, (444/Β): Στερεά απόβλητα σε συµµόρφωση µε την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975.
3. Υ.Α οικ. 69728/824/96, (358/Β): Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων.
4. Υ.Α οικ. 114218/97, (1016/Β): Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραµµάτων
διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
5. Υ.Α οικ. 113944/97, (1016/Β): Εθνικός σχεδιασµός διαχείρισης στερεών αποβλήτων «γενικές
κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων».
34.5. Τοξικά απόβλητα
1. Υ.Α 71560/3053/85, (665/Β): ∆ιάθεση των χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων σε συµµόρφωση
µε την οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συµβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16-6-75.
2. Υ.Α 72751/3054/85, (665/Β): Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροτριφαινυλίων σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συµβουλίων της 203-1978 και 6-4-1976.
3. Π.Υ.Σ 144/87, (197/Α): προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισµένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ'αυτό κι ειδικότερα καθορισµός οριακών
τιµών ποιότητας του νερού σε κάδµιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCH).
4. Υ.Α 18187/272/88, (126/Β): Καθορισµός µέτρων και περιορισµών για την αντιµετώπιση κινδύνων από ατυχήµατα µεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισµένες βιοµηχανικές δραστηριότητες.
5. Υ.Α 26854/553/88, (196/Β): Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία των υπογείων νερών από
απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών.
6. Π.Υ.Σ 73/90, (90/Α): Kαθορισµός των κατευθυντηρίων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών
από απορρίψεις ορισµένων επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος Α του άρθρου 6 της αριθ. 144/2-11-87 πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου
7. Υ.Α 55648/2210/91, (323/Β): Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
8. Π.Υ.Σ 255/94, (123/Α): Συµπλήρωση του παραρτήµατος του άρθρου 6 της 73/90 (90/Α) «καθορισµός των κατευθυντηρίων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων
επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήµατος Α του άρθρου 6 της αριθ.
144/2-11-87 πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου».
9. Κ.Υ.Α 90461/2193/94, (843/Β): Συµπλήρωση του παραρτήµατος του άρθρου 12 της ΚΥΑ
55648/2210/91 «µέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα».
10. Υ.Α 73537/1438/95, (781/Α): ∆ιαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που
περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες.
11. Υ.Α 01.98012/2001/96, (40/Β): Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων.
12. Υ.Α 1218.98/2/97, (534/Β): Συγκέντρωση και διάθεση των πετρελαιοειδών αποβλήτων που
παράγονται στους χώρους του µηχανοστασίου των πλοίων.
13. Υ.Α 19396/1546/97, (604/Β): Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.
14. Υ.Α ΟΙΚ.2487/455/99, (196/Β): Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισµό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων.
15. Ν. 2824/00, (90/Α): Κύρωση κοινής σύµβασης για ασφάλεια διαχείρισης αναληθέντων καυσίµων και ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων.
16. Υ.Α 7589/731/00, (514/Β): Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων.
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17. Υ.Α 19817/1702/00, (963/Β): Τροποποίηση της 73537/14398/95 Κ.Υ.Α «διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισµένες επικίνδυνες ουσίες» (781/Β).
Πρόγραµµα δράσης για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύµφωνα µε το
άρθρο 5 της απόφασης αυτής.
18. Υ.Α Αρ. Πράξης 2/1-2-01, (15/Β): Καθορισµός των κατευθυντήριων και οριακών τιµών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισµένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ.
19. Υ.Α 4859/726/01, (253/Β): Μέτρα και περιορισµοί για την προστασία του υδατικού περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισµός οριακών τιµών ορισµένων επικίνδυνων ουσιών
που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ.
20. Υ.Α 4113.152/03/01, (1604/Β): Τροποποίηση της 1218/2/97/10-6-97 «συγκέντρωση και διάθεση
των πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στους χώρους του µηχανοστασίου πλοίων» (534/Β).
35. Πλοία- Ναυτικοί
1. Β.∆ 889/68, (311/Α): Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρµογήν Κανονισµού «περί τροποποιήσεως του δια του υπ' αριθ. 36/67 Β.∆/τος εγκριθέντος Κανονισµού περί σωστικών µέσων των πλοίων».
2. Β.∆ 749/72, (216/Α): Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρµογήν Κανονισµού περί πυριµάχου
προστασίας επιβατηγών πλοίων εκτελούντων πλόας εσωτερικού.
3. Π.∆ 488/76, (176/Α): Περί τροποποιήσεως του εγκριθέντος δια του Β.∆ 749/72 Κανονισµού
«περί πυριµάχου προστασίας επιβατηγών πλοίων εκτελούντων πλόας εσωτερικού».
4. Π.∆ 131/81, (40/Α): Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρµογήν Κανονισµού περί επιθεωρήσεως των ανυψωτικών µέσων των πλοίων.
5. Π.∆ 259/81, (72/Α): Περί Κανονισµού ενδιαίτησης Πλοιάρχου και πληρώµατος των Ελληνικών
εµπορικών πλοίων.
6. Ν. 1594/86, (65/Α): Κύρωση της 133 ∆.Σ.Ε. για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων.
7. Ν. 1637/86, (107/Α): Κύρωση της 92 ∆.Σ.Ε για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων.
8. Π.∆ 169/94, (106/Α): Ρύθµιση θεµάτων πλοηγών και µηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων.
9. Π.∆ 210/96, (165/Α): Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σύµφωνα µε την οδηγία
94/58/ΕΚ/22-11-94.
10. Π.∆ 265/96, (191/Α): Κανονισµός ειδικευµένων και εκπαιδευµένων ατόµων για το χειρισµό
των σωστικών µέσων των επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού.
11. Π.∆ 281/96, (198/Α): Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας κατά την εργασία στα
αλιευτικά σκάφη σύµφωνα µε την οδηγία 93/103/ΕΚ του Συµβουλίου της 23ης Νοεµβρίου 1993.
12. Π.∆ 379/96, (250/Α): Κανονισµός πυροσβεστικών µέσων των πλοίων.
13. Π.∆ 88/97, (90/Α): Επιβολή διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιµοποιούν κοινοτικούς λιµένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση µε την ασφάλεια των πλοίων την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων έλεγχος του
κράτους του λιµένα σύµφωνα µε την Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995.
14. Π.∆ 277/97, (197/Α): Τροποποίηση διατάξεων Π∆ 376/95 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την προώθηση βελτιωµένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία σύµφωνα µε την
Οδηγία 92/99 ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992».
15. Π.∆ 347/98, (231/Α): Εξοπλισµός των πλοίων σύµφωνα µε την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 1996.
16. Υ.Α 1218.38/1/98, (704/Β): Εισαγωγή του παγκόσµιου ναυτιλιακού συστήµατος κινδύνου και
ασφαλείας (GMDSS) στα εµπορικά πλοία µε ελληνική σηµαία.
17. Π.∆ 16/99, (9/Α): Τροποποίηση του Π∆ 88/97 (90/Α) σύµφωνα µε τις οδηγίες 98/25/ΕΚ του
Συµβουλίου της 27-4-98 και 98/42/ΕΚ της Επιτροπής της 19.6.98 που αφορούν στην τροποποίηση της οδηγίας 95/21/ΕΚ του Συµβουλίου της 19.6.1995.
18. Π.∆ 103/99, (110/Α): Κανόνες και Πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύµφωνα µε
την οδηγία 98/18/ΕΚ.
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19. Π.∆ 158/99, (156/Α): Τροποποίηση του Π.∆ 347/98 «εξοπλισµός των πλοίων σύµφωνα µε την
οδηγία 96/98/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 1996» (231/Α) σύµφωνα µε την οδηγία
98/85/ΕΚ της Επιτροπής της 11ης Νοεµβρίου 1998.
20. Υ.Α 3131.1/02/99, (331/Β): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 19 «αντικατάσταση και συµπλήρωση ορισµένων διατάξεων του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 5 για τις
υποβρύχιες δραστηριότητες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή».
21. Υ.Α 3131.1/11/99, (386/Β): Έγκριση του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 19 «αντικατάσταση και συµπλήρωση ορισµένων διατάξεων του Γενικού Κανονισµού Λιµένα µε αριθ. 5 για τις
υποβρύχιες δραστηριότητες µε αυτόνοµη καταδυτική συσκευή».
22. Π.∆ 345/00, (298/Α): ∆ιατάξεις που αφορούν τα Τοπικά Κλιµάκια Επιθεώρησης Πλοίων.
23. Υ.Α 507/00, (484/Β): Προδιαγραφές και διαδικασίες χρωµατισµού και ιχνηθέτησης του πετρελαίου Ναυτιλίας.
24. Π.∆ 316/01, (212/Α): Κανονισµός επιθεώρησης ανυψωτικών µέσων πλοίων.
25. Π.∆ 317/00, (212/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 345/00 «διατάξεις που αφορούν
στα Τοπικά Κλιµάκια Επιθεώρησης Πλοίων (298/Α)».
26. Π.∆ 137/02, (112/Α): Τροποποίηση του Π.∆. 347/98 «εξοπλισµός των πλοίων σύµφωνα µε την
Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συµβουλίου της 20ης ∆εκεµβρίου 1996 (231/Α)», όπως ισχύει µετά την
τροποποίησή του µε το Π.∆. 158/99 (156/Α), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της
Επιτροπής 10/07/2001.
36. Πρατήρια καυσίµων -Καύσιµα
1. Β.∆ 380/63, (111/Α): Περί κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας Αυτοκινητοστασίων.
2. Β.∆ 464/70, (150/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών
καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εντός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως και κωµών ή εντός
κατοικηµένων εν γένει περιοχών.
3. Β.∆ 465/70, (150/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών
καυσίµων ροής πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων πόλεως και κωµών ή
εκτός κατοικηµένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων µετά των οδών.
4. Β.∆ 466/70, (150/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων- λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής ακυσίµου ως και προϋποθέσεων χορηγήσεων των προς τούτο απαιτουµένων αδειών.
5. Π.∆ 455/76, (169/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων κλπ6. Π.∆ 1224/81, (303/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων
υγρών καυσίµων κειµένων εντός εγκεκριµένων σχεδίων πόλεων ή κωµών ή εγκεκριµένων σχεδίων οικισµών ή εν γένει κατοικηµένων περιοχών
7. Π.∆ 440/83, (164/Α): Περί τροποποιήσεως του Π∆ 455/76 (169/Α), «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων».
8. Υ.Α 34628/85, (799/Β): Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίµων των
εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών.
9. Π.∆ 44/87, (15/Α): Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης σχεδίασης, κατασκευής
και ασφαλούς λειτουργίας των µηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίµων
των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εµπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων.
10. Κ.Υ.Α ΙΙ- 7086/Φ5.2/88, (550/Β): Συµπλήρωση της Υ.Α 34628/85 Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαµόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσε109

ων εναποθήκευσης υγρών καυσίµων των εταιριών εµπορίας πετρελαιοειδών.
11. Κ.Υ.Α 263/91, (22/Β): Τροποποίηση της Υ.Α αριθ. 7755/160/1988 περί λήψεως µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες
εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών κατά το άρθρο 3.
12. Αποφ. Υπ. ∆ηµ. Τάξης & Βιοµηχανίας 7376/91, (386/Β): Λήψη µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάµειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών.
13. Π.∆ 125/92, (56/Α): Τροποποίηση των Β.∆ 465/70 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίµων προ πρατηρίων κειµένων εκτός των εγκεκριµένων σχεδίων
πόλεων και κωµών ή εκτός κατωκοιµένων εν γένει περιοχών και κυκλοφοριακής συνδέσεως
εγκαταστάσεων µετά οδών (150/Α) και Π.∆ 1224/81 όπως τροποποιήθηκαν µε το Π.∆. 143/89 (69/Α).
14. Υ.Α Α8 27746 3452/00, (15/Β): Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε µεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση.
15. Υ.Α Φ 429 252/97, (684/Β): Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης νόµιµης
χρησιµοποίησης υγραερίων και µεθανίου που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιµα κινητήρων.
16. Υ.Α Α8 31284 4774/99, (259/Β): Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων
ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίµων.
17. Υ.Α Α8 27746 3452/00, (15/Β): Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης σε µεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρµανση.
18. Υ.Α Β11 37762/4688/00, (86/Β): Κόµιστρα Φ∆Χ αυτοκινήτων βυτιοφόρων µεταφοράς υγρών
καυσίµων.
37. Πυροπροστασία
1. Εγκύκλιος ∆ιαταγή Α.Π.Σ 7600/700 Φ.51.1/6-7-60, Περί υποδείξεως και εφαρµογής προληπτικών µέτρων και µέσων πυροπροστασίας.
2. Π.∆ 460/76, (170/Α): Περί λήψεως µέτρων πυρασφάλειας υπό Βιοµηχανικών και Βιοτεχνικών
επιχειρήσεων και αποθηκών.
3. Ν. 616/77, (166/Α): Περί έκδοσης Πυροσβεστικών ∆ιατάξεων.
4. Υ.Α 17483/281/78, (269/Β): Περί κατατάξεως των βιοµηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων
από απόψεως κινδύνου πυρκαγιάς.
5. Υ.Α 17484/282/78, (283/Β): Περί εφαρµοστέων µέτρων Πυροπροστασίας Βιοµηχανικών και
Βιοτεχνικών επιχειρήσεων.
6. Πυρ/κή ∆/ξη 1/78, (1148/Β): Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά καταστήµατα και στους αποθηκευτικούς χώρους.
7. Πυρ/κή ∆/ξη 2/79, (100/Β): Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις τα ξενοδοχειακά καταλύµατα.
8. Υ.Α 19846/79, (610/Β): Περί εφοδιασµού των αυτοκινήτων οχηµάτων τρικίκλων µοτοσικλετών
µε πυροσβεστήρες.
9. Πυρ/κή ∆/ξη 3/81, (20/Β): Περί λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκεντρώσεως κοινού.
10. Πυρ/κή ∆/ξη 1α/81, αριθ. 37738/Φ.700.1/1α, (538/Β): Περί τροποποιήσεως της υπ. αριθ. 1/3012-78 Πυρ/κής ∆/ξης.
11. Πυρ/κή ∆/ξη 2α/81, αριθ. 37738/Φ.700.1/2α, (538/Β): Περί τροποποιήσεως της 2/79 Πυρ/κής ∆/ξης.
12. Πυρ/κή ∆/ξη 3α/81, αριθ. 37738/Φ.700.1/3α, (538/Β/19-1-81): Περί τροποποιήσεως της 3/191-81 Πυρ/κής ∆/ξης.
13. Πυρ/κή ∆/ξη 2β/82, (623/Β): Τροποποίηση της 2/3-2-79 Πυρ/κής ∆/ξης.
14. Πυρ/κή ∆/ξη 1β/83, αριθ. Φ.701.1/1β/83, (450/Β): Τροποποίηση της 1/30-12-78 Πυρ/κής ∆/ξης.
15. Πυρ/κή ∆/ξη 2γ/83, αριθ. Φ.701.1/2γ/83, (457/Β): Τροποποίηση της 2/3-2-79 Πυρ/κής ∆/ξης.
16. Πυρ/κή ∆/ξη 3β/83, Φ.701.1/3β/83, (457/Β): Τροποποίηση της 3/19-1-81 Πυρ/κής ∆/ξης.
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17. Πυρ/κή ∆/ξη 4/87, (724/Β): Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών εις οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους χώρους, που βρίσκονται κοντά σε κατοικηµένες περιοχές.
18. Π.∆ 71/88, (32/Α): Κανονισµός πυροπροστασίας των κτιρίων.
19. Π.∆ 374/88, (168/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 71/88 «κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων». (∆ιόρθωση στο 59/Α).
20. Υ.Α 7755/160/88, (241/Β): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές-Βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.
21. Ν. 1892/90, (101/Α): Άρνηση σε πολίτη από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να λάβει γνώση διοικητικών εγγράφων.
22. Υ.Α ∆7/Φ1/4817/90, (188/Β): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις µεταλλείων
και λατοµείων.
23. Υ.Α 34458/90, (846/Β): Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών, διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών
βιοµηχανιών πετρελαίου.
24. Υ.Α 263/91, (22/Β): Τροποποίηση της Υ.Α αριθ. 7755/160/88 «περί λήψεως µέτρων πυροπροστασίας στις Βιοµηχανικές-Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών κατά το άρθρο 3».
25. Υ.Α 58185/2474/91, (360/Β): Περί τροποποιήσεως και συµπλήρωσης του Π.∆ 71/88 «κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων (32/Α διόρθωση 59/Α)».
26. Υ.Α 7376/91, (386/Β): Λήψη µέτρων και µέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάµειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών.
27. Πυρ/κή ∆/ξη 5/91, (387/Β): Καθορισµός της διάρκειας ισχύος των βεβαιώσεων πυρασφάλειας.
28. Υ.Α Υπ. ∆ηµ. Τάξης & Βιοµηχανίας 29-7-1991, (578/Β): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε
εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίµων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες
εµπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.
29. Υ.Α 18951 Φ.109.1/92, (614/Β): Άρνηση σε πολίτη από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να λάβει
γνώση διοικητικών εγγράφων.
30. Υ.Α ∆3/14858/93, (477/Β): Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης,
κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης, και διανοµής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε
βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες.
31. Υ.Α 81813/5428/93, (647/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 71/88 «κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων».
32. Y.A 54229/2498/94, (312/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆/τος 71/88 «κανονισµός
πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α διόρθωση 59/Α).
33. Υ.Α Φ. 124/62/Β2 1219/94, (312/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ 71/88.
34. Υ.Α 5905/Φ.15/839/95, (611/Β): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας στις βιοµηχανικές-βιοτεχνικές
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.
35. Υ.Α 28240 Φ. 701.2, Πυρ/κή ∆/ξη 3γ/95, (717/Β): Τροποποίηση της 3/81 Πυρ/κής ∆/ξης «περί
λήψεως βασικών µέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού».
36. Πυρ/κή ∆/ξη 3δ/95, (959/Β): Τροποποίηση της 3/81 Πυρ/κής ∆/ξης «περί λήψεως βασικών
µέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού.
37. Υ.Α 32787/2597/95, (1028/Β): Τροποποίηση της 19846/79 (610/Β) απόφασης του Υπουργού
Συγκοινωνιών, «περί εφοδιασµού των αυτοκινήτων οχηµάτων και τρικύκλων και µοτοσικλετών
µε πυροσβεστήρες».
38. Πυρ/κή ∆/ξη 6/96, (150/Β): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε αποθήκες.
39. Πυρ/κή ∆/ξη 7/96, (155/Β): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας κατά την εκτέλεση θερµών εργασιών.
40. Π.∆ 379/96, (250/Α): Κανονισµός πυροσβεστικών µέσων των πλοίων.
41. Πυρ/κή ∆/ξη 8/97, (725/Β): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε εµπορικά καταστήµατα.
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42. Υ.Α 33940/7590/98, (1316/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση του Π.∆ 71/88 «κανονισµός πυροπροστασίας κτιρίων».
43. Υ.Α ∆3 Γ 19951/4130/01, (669/Β): Έγκριση κανονισµού πυρασφάλειας και διάσωσης αεροσκαφών σε αεροδρόµια.
44. Έγγρ. 30058Φ.701.2/5-6-02: Έγκριση µελετών ενεργητικής πυροπροστασίας.
45. Πυρ/κή ∆/ξη 10/02, (844/Β): Λήψη µέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιµένες σκαφών αναψυχής.
38. Σήµανση
1. Π.∆ 422/79, (128/Α): Περί συστήµατος σηµατοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασίας.
2. Υ.Α ΒΜ5/30428/80, (589/Β): Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως
εκτελουµένων έργων σε οδούς εκτός κατοικηµένων περιοχών.
3. Υ.Α ΒΜ5/30058/83, (121/Β): Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σηµάνσεως
εκτελουµένων έργων σε οδούς εντός κατοικηµένων περιοχών.
4. Π.∆ 105/95, (67/Α): Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήµανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην
εργασία σε συµµόρφωση µε την Oδηγία 92/58/EOK.
5. Υ.Α.Ε ΥΠΕΧΩ∆Ε ∆ΜΕΟ ε οικ. 1102/97, (953/Β): Έγκριση προσωρινής τεχνικής προδιαγραφής
αντανακλαστικότητας πινακίδων σήµανσης οδών.
39. Σταθµοί αυτοκινήτων -Συνεργεία
1. Β.∆ 380/63, (111/Α): Περί κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας Αυτοκινητοστασίων.
2. Π.∆ 455/76, (169/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων κλπ.
3. Π.∆ 379/80, (105/Α): Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ’ αριθ. 455/76 Π.∆ (169/Α).
4. Π.∆ 440/83, (164/Α): Περί τροποποιήσεως του Π∆ 455/76 (169/Α), «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων».
5. Π.∆ 316/86, (139/Α): Περί τροποποιήσεως διατάξεων του Π∆ 455/76 (169/Α) «περί όρων και
προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθµών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών
πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων».
6. Π.∆ 78/88, (34/A): Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων καθώς και της
διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.
7. Π.∆ 416/91, (152/Α): Τροποποίηση διατάξεων του Π.∆ 78/88 «καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών».
8. Π.∆ 85/91, (38/Α): Προστασία των εργαζοµένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω έκθεσής
τους στο θόρυβο κατά την εργασία, σε συµµόρφωση προς την οδηγία 86/188 ΕΟΚ.
9. Π.∆ 38/96, (26/Α): Τροποποίηση ∆ιατάξεων Π∆ 78/88, «περί καθορισµού των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων κλπ.».
10. Υ.Α 01.98012/2001/96, (40/Β): Καθορισµός µέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων.
11. Ν. 2465/97, (28/Α): Θέµατα αρµοδιότητας του Υπ. Μετ. & Επικοινωνιών, συνεργεία επισκευής
και συντήρησης αυτοκινήτων µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων σε αντικατάσταση του άρθρου 1
Ν 1575/85.
12. Π.∆ 224/97, (169/Α): Καθορισµός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργείων
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συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή
λειτούργησαν διακεκοµµένα ή µόνο επί ορισµένο χρονικό διάστηµα πριν την 25-2-88, καθώς και
της διαδικασίας χορήγησης άδειας λειτουργίας ορισµένου χρόνου των συνεργείων αυτών.
40. Σταφιδαποθήκες
1. Β.∆ 16-3/5-4/23, (91/Α): Περί κανονισµού των µέτρων υγιεινής και καθαριότητας των σταφιδαποθηκών.
2. Β.∆ 13-10/6-11/23, (321/Α): Περί κανονισµού των µέτρων υγιεινής και καθαριότητας των αποθηκών συσκευασίας σύκων.
3. Β.∆ 30/10/24, (275/Α): Περί κανονισµού όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και αποθήκες σύκων.
41. Στεγνοκαθαριστήρια
1. Υ.Α Α5α/5333/87, (721/Β): Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστηµάτων κλπ. πλυντηρίων,
στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αµιγών σιδηρωτηρίων ρουχισµού ∆ηµοσίας χρήσεως.
42. Σφαγεία
1. Β.∆ 15-4-38, (180/Α): Περί κανονισµού υγιεινής σφαγείων.
5. Π.∆ 306/80, (86/Α): Περί όρων τεµαχισµού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τεµαχισµού, αποστεώσεως και παρασκευής µιττωτού.
2. Π.∆ 468/90, (180/Α): Όροι και προϋποθέσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης των υποψηφίων
κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.
3. Π.∆ 126/00, (111/Α): Όροι και προϋποθέσεις επαγγελµατικής εκπαίδευσης κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.
43. Συγκολλήσεις
1. Π.∆ 95/78, (20/Α): Περί µέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουµένων εις εργασίας
συγκολλήσεων.
44. Τυπογραφεία
1. Β.∆ 464/68, (153/Α): Περί Κανονισµού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζοµένων εις τα Τυπογραφεία και γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου απάσης της Χώρας,
είτε λειτουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτηµάτων εργοστασιακών ή µεµονωµένων.
2. Π.∆ 454/83, (171/Α): Ταξινόµηση, συσκευασία και επισήµανση των χρωµάτων, βερνικιών, τυπογραφικών µελανιών, κολλών και συναφών προϊόντων.
3. Π.∆ 522/83, (200/Α): Ταξινόµηση, συσκευασία & επισήµανση των χρωµάτων, βερνικιών, τυπογραφικών µελάνων, κολλών και συναφών προϊόντων, σε συµµόρφωση µε την οδηγία 77/728/ΕΟΚ
του Συµβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
45. Φορείς Πιστοποίησης
1. Υ.Α 1737/Φ17.4/32/94, (101/Β): Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης
2. Υ.Α 14761/Φ17.4/305/94, (962/Β): Αναγνώριση της BUREAU VERITAS GREECE ως φορέα
ελέγχου δοχείων πίεσης.
3. Υ.Α 6441/Φ17.4/148/94, (962/Β): Αναγνώριση της AE ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ ως φορέα
ελέγχου δοχείων πίεσης.
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4. Υ.Α 14362/Φ17.4/300/94, (962/Β): Αναγνώριση της TUV ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης.
5. Υ.Α 15258/Φ17.4/326/94, (962/Β): ∆υνατότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου δοχείων πίεσης
σε Ελληνικές βιοµηχανίες από τις Εταιρείες BUREAU VERITAS, TUV RWDVκαι TUV BAYERN eV.
6. Υ.Α 13659/Φ17.4/286/94, (981/Β): ∆υνατότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου δοχείων πίεσης σε Ελληνικές βιοµηχανίες από την Εταιρεία Technishe Uberwachungw-Verein Osterreich (TUV Αυστρίας).
7. Υ.Α 29339/ 532/97, (703/Β): Καθορισµός πλαισίου για αναγνώριση φορέων πιστοποίησης ή
ελέγχου στον υποχρεωτικό τοµέα.
8. Υ.Α.25429 534/98, (822/Β): Αναγνώριση της ΕΠΕ Γενικές Εφαρµογές Τεχνολογίας & Επιστήµης
ΓΕΤΕ σαν φορέα ικανό για την εκτέλεση δοκιµών σε δοχείων πίεσης.
9. Υ.Α 25428 534/98, (822/Β): Αναγνώριση της ΑΕ C3Τ, σαν φορέα ελέγχου της απόδοσης λεβήτων ζεστού νερού.
10. Υ.Α 25992 553/99, (1665/Β): Καθορισµός πλαισίου για αναγνώριση φορέων πιστοποίησης ή
ελέγχου στον υποχρεωτικό τοµέα.
11. Υ.Α 34653/793/99, (2097/Β): Επέκταση της αναγνώρισης του Ελληνικού Κέντρου ∆έρµατος ως
φορέα ελέγχου µέσων ατοµικής προστασίας.
12. Υ.Α 28992/627/00, (142/Β): Αναγνώριση της ΑΕ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων (EUROCERT), ως φορέα ικανού για τον περιοδικό επανέλεγχο σταθερών δοχείων πίεσης
και ανυψωτικών µηχανηµάτων.
13. Υ.Α 5387/132/00, (346/Β): Αναγνώριση της TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα ελέγχου
ανελκυστήρων.
14. Υ.Α 5388/133/00, (346/Β): Αναγνώριση της ΑΕ ΕΛΟΤ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.
15. Υ.Α 5389/134/00, (346/Β): Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.
16. Υ.Α 5577 142/00, (696/Β): Αναγνώριση ΑΕ Lloyds of Shipping and Industrial Services ως φορέα ελέγχου ανυψωτικών µηχανηµάτων και δοχείων πίεσης.
46. Φυσικό αέριο -Υγραέρια
1. Υ.Α 2912/76, (824/Β): Περί προδιαγραφών υγραερίου.
2. Εγκύκλιος Υ.Β.Ε.Τ 22466/28-4-76: Προϋποθέσεις δια την χορήγηση αδείας εγκαταστάσεως
και λειτουργίας δεξαµενών εναποθήκευσης υγραερίων. Όροι και προϋποθέσεις αποθήκευσης
φιαλών υγραερίων.
3. Π.∆ 269/81, (76/Α): Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών
διανοµής υγραερίων (GLP) πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίµων.
4. Π.∆ 595/84, (218/Α): Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL (LPG).
5. Υ.Α ∆3/14858/93, (477/Β): Καθορισµός τεχνικών προδιαγραφών διαµόρφωσης, σχεδίασης, κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εµφιάλωσης, διακίνησης, και διανοµής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιοµηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελµατικές δραστηριότητες.
6. Ν. 2364/6-12-95, (252/Α): Σύσταση του Σώµατος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασµού. Εισαγωγή, µεταφορά, εµπορία και διανοµή φυσικού αερίου.
7. Ν. 2528/21-10-97, (216/Α): Τροποποίηση του N. 2364/95, «εισαγωγή, µεταφορά, εµπορία και
διανοµή φυσικού αερίου».
8. Υ.Α.Ε Ανάπτυξης ∆3 Α 5286/97, (236/Β): Κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού
αερίου µε πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και µέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar.
9. Υ.Α Φ 429 252/97, (684/Β): Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης νόµιµης
χρησιµοποίησης υγραερίων και µεθανίου που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιµα κινητήρων.
10. Υ.Α ∆3/Α/14413/98, (875/Β): Συµπλήρωση της απόφασης µε αριθ. ∆3/Α/5286/97 (236/Β)
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«κανονισµός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου µε πίεση λειτουργίας άνω των 50
mbar και µέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 mbar», της Υπουργού Ανάπτυξης.
11. Π.∆ 282/99, (242/Α): Τροποποίηση Π∆ 595/84 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης
και λειτουργίας πρατηρίων διανοµής υγραερίου GPL LPG όπως ισχύει».
12. Ν. 2978/01, (297/Α): Κύρωση της Συµφωνίας -Πλαισίου για το θεσµικό καθεστώς της δηµιουργίας διακρατικών συστηµάτων µεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
47. Φυτοφάρµακα
1. Ν. 721/77, (298/Α): Για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρµάκων.
2. Υ.Α 92477/87, (436/Β): Απαγόρευση της θέσεως στην κυκλοφορία και της χρησιµοποιήσεως
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισµένες δραστικές ουσίες.
3. Υ.Α 92870/87, (436/Β): Απαγόρευση του Captafol.
4. Υ.Α 83345/88, (599/Β): Ετικέτα γεωργικών φαρµάκων, καθορισµός και τυποποίηση σήµανσης
προφυλάξεων και διάταξης.
5. Υ.Α 77060/96, (623/Β): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασµάτων γεωργικών φαρµάκων που περιέχουν propham.
6. Π.∆ 115/97, (104/Α): Για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών
προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί.
7. Π.∆ 290/98, (209/Α): Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του Π.∆ 115/97 έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α) σε συµµόρφωση προς την
οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί.
8. Υ.Α 61946/98, (571/Β): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασµάτων γεωργικών φαρµάκων που περιέχουν Fenvaterate.
9. Υ.Α 59897/98, (571/Β): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασµάτων γεωργικών φαρµάκων που περιέχουν Dinoterb.
10. Υ.Α.Ε 80126/98, (1253/Β): Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας γεωργικών φαρµάκων που
περιέχουν ως δρών συστατικό chlorpyrifos ως προς τη σήµανση τοξικότητας και στους κινδύνους για τον άνθρωπο.
11. Υ.Α 98909/99, (1252/Β): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασµάτων γεωργικών φαρµάκων που περιέχουν ως δρων συστατικό DNOC.
12. Π.∆ 205/01, (160/Α): Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε
συµµόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου.
13. Υ.Α 91460/01, (413/Β): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
που περιέχουν ως δραστική ουσία quintozene.
14. Υ.Α 95574/01, (629/Β): ∆ηµοσίευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, που
εγκρίθηκαν κατά το έτος 2000.
15. Υ.Α 103999/01, (1363/Β): Η απαγόρευση και µη χρησιµοποίηση πολύ επικίνδυνων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
16. Υ.Α 100831/01, (1169/Β): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
που περιέχουν ως δραστική ουσία zineb.
17. Υ.Α 87348/02, (143/Β): Καταχώρηση της δραστικής ουσίας KBR 2738 (fenhexamid) στο παράρτηµα Ι του Π.∆ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί»
(104/Α), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2001/28/ΕΚ της Επιτροπής της 20ης Απριλίου 2001.
18. Υ.Α 87350/02, (143/Β): Καταχώρηση της δραστικής ουσίας DPX KE 459 (flupyrsulfuronmethyl) στο παράρτηµα Ι του Π.∆ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει
συµπληρωθεί» (104/Α), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2001/49/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης
Ιουνίου 2001.
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19. Υ.Α 88301/02, (143/Β): Καταχώρηση της δραστικής ουσίας Paecilomyces fumosoroseus
(Apoka strain 97, PFR 97 ή CG 170, ATCC20874) στο παράρτηµα Ι του Π.∆ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία
91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί» (104/Α), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία
2001/47/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2001.
20. Υ.Α 89603/02, (215/Β): Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων,
που περιέχουν το δρων συστατικό parathion.
21. Υ.Α 89619/02, (217/Β): Καταχώρηση των δραστικών ουσιών acibenzolar-s-methyl, cyclanilide,
ferric phosphate, pymetrozine και pyrafluten-ethyl στο παράρτηµα Ι του Π.∆ 115/97 «έγκριση,
διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως έχει συµπληρωθεί» (104/Α), σε συµµόρφωση προς την
Οδηγία 2001/87/ΕΚ της Επιτροπής της 12ης Οκτωβρίου 2001.
22. Υ.Α 89648/02, (241/Β): Τροποποίηση και συµπλήρωση των διατάξεων του προεδρικού διατάγµατος αριθ. 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων
(104/Α)», σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2001/36/ΕΚ της Επιτροπής.
23. Υ.Α 92433/02, (416/Β): Καταχώρηση των δραστικών ουσιών amitrole,diquat, pyridate και
thiabenzazole στο παράρτηµα Ι του Π.∆ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συµµόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συµβουλίου όπως
έχει συµπληρωθεί» (104/Α), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 2001/21/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης
Μαρτίου 2001.
48. Χαλυβουργία
1. Υ.Α 32141/1957, Περί µέτρων ασφαλείας εις εργοστάσια Χαλυβουργίας.
49. Χειρωνακτική ∆ιακίνηση Φορτίων
1. Π.∆ 397/94, (221/Α): Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζοµένων σε συµµόρφωση προς την οδηγία του Συµβουλίου 90/269/EOK.
50. Χηµικοί
50.1. Απασχόληση χηµικών
1. Ν.∆ της 20-26 Νοεµ. 1925, (20/Α): Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν τοις χηµικοίς βιοµηχανίοις.
2. Ν. 3518 της 24 Απρ/17 Μαΐου 1928, (80/Α): Περί κυρώσεως του Ν.∆ της 13 Νοεµ. 1927 περί
κυρώσεως του Ν.∆ της 20 Νοεµ. 1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν ταις χηµικαίς βιοµηχανίαις».
3. Π.∆ της 24 Απρ/17 Μαΐου 1928, Περί επεκτάσεως της εφαρµογής του Ν.∆ της 13 Νοεµ. 1927
περί κυρώσεως του Ν.∆ της 20 Νοεµ. 1925 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν ταις χηµικαίς βιοµηχανίαις» και εις τα εργοστάσια ζυθοποιίας, βυνοποιίας κ.λπ.».
4. Π.∆ της 28/31 Μαΐου 1930, (189/Α): Περί υποχρεωτικής προσλήψεως χηµικών εν τοις αλευρόµυλοις.
5. Π.∆ της 7 Φεβρ. 1934, (67/Α): Περί επέκτασης της εφαρµογής του Ν. 3518 περί κυρώσεως
του από 13-11-27 νµθ. ∆ιατάγµατος της 20-11-25 «περί ασκήσεως του επαγγέλµατος χηµικού εν
ταις χηµικαίς βιοµηχανίαις» και εις τα εργοστάσια σκληρύνσεως λιπών πάσης φύσεως, φαρµακευτικών ειδών κ.λπ.
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50.2. Χηµικοί Ναυτιλίας
1. Υ.Α 3011222/318/92, (477/Β): Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας Χηµικού Ναυτιλίας.
2. ΥΑ 3022115/1230/93, (59/Β): Αναπροσαρµογή παραβόλων χορηγήσεως-ανανεώσεως και ανακλήσεως άδειας Χηµικών Ναυτιλίας.
51. Χρόνος Εργασίας
1. Ν. Γ.π.Λ.∆ της 19/21 Νοεµ. 1911: Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργασίας. Τροποποιηθείς και συµπληρωθείς υπό του Ν.2193 της 5/13 Ιουν.1920.
2. Ν. 2269/20, (145/Α): Περί κυρώσεως της ∆ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Ουασιγκτώνος «περί περιορισµού των ωρών εργασίας εν ταις βιοµηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8 καθ' ηµέραν και 48 καθ' εβδοµάδα».
3. Β.∆ 14/8/36, (368/Α): Περί επεκτάσεως των περί 8ώρου διατάξεων και εις άλλας κατηγορίας
βιοµηχανιών και βιοτεχνιών.
4. Εγγ. Υπ. Εργ. 25493/25-6-73: Ωράριο εργασίας χειριστών ακτινολογικών εργαστηρίων.
5. Ν. 2394/96, (64/Α): Για το χρόνο λειτουργίας των αρτοποιείων.
6. Π.∆ 54/98, (54/Α): Περί κανονισµού των ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως του Προσωπικού Κίνησης των Κοινών Ταµείων Εισπράξεων Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και Κοινών Ταµείων
Εισπράξεων Αστικών ΚΤΕΛ απλής φυλακής.
7. Π.∆ 88/99, (94/Α): Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συµµόρφωση µε την οδηγία 93/104/ΕΚ.
8. Υ.Α 3521 1/6/00, (690/Β): Κανονισµός περί µεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωµάτων Ε΅/ΓΟ/Γ πλοίων στην εφαρµογή Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών ΙΜΟ.
9. Ν. 2974/01, (293/Α): Κύρωση της 180 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για τις ώρες εργασίας
των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύµβαση περί
ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των εµπορικών πλοίων, 1976.
10. Υ.Α Φ.0546/5/ΑΣ 453/Μ.5356/02, (133/Α): Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς τη χώρα
µας της 180 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύµβαση περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των εµπορικών πλοίων, 1976.
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III. ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας
1. Περί περιορισµού των ωρών εργασίας εν ταις βιοµηχανικαίς επιχειρήσεις εις 8 καθ’ ηµέραν
και 48 καθ’ εβδοµάδα.
2. Περί ανεργίας.
3. Περί εργασίας των γυναικών προ και µετά τον τοκετόν.
4. Περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών.
5. Περί καθορισµού κατωτάτου ορίου ηλικίας των ανηλίκων εις τας βιοµηχανικάς εργασίας.
6. Περί νυκτερινής εργασίας ανηλίκων εν τη βιοµηχανία.
7. Περί ελαχίστου ορίου ηλικίας εισδοχής παίδων εν τη ναυτική εργασία.
8. Περί αποζηµιώσεως λόγω ανεργίας εις περίπτωσιν απώλειας πλοίου εκ ναυαγίου.
9. Περί ευρέσεως εργασίας εις ναυτικούς.
10. Για την ηλικία εισόδου των παιδιών στις γεωργικές εργασίες.
11. Περί των δικαιωµάτων συνεταιρισµού και συνασπισµού των γεωργικών εργατών.
12. Για την αποκατάσταση των εργατικών ατυχηµάτων στη γεωργία.
13. Περί χρήσεως του ανθρακικού µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς
14. Περί εφαρµογής της εβδοµαδιαίας αναπαύσεως εν τοις βιοµηχανικοίς καταστήµασι.
15. Περί καθορισµού ελαχίστου ορίου ηλικίας προς πρόσληψιν νέων υπό την ιδιότητα θερµαστού
ή ανθρακέως.
16. Περί υποχρεωτικής ιατρικής εξετάσεως παίδων και εφήβων εργαζοµένων επί πλοίων.
17. Περί αποζηµιώσεως των ατυχηµάτων εργασίας.
18. Για την αποκατάσταση των επαγγελµατικών ασθενειών.
19. Περί εξοµοιώσεως των αλλοδαπών και ιθαγενών εν τη αποζηµιώσει των ατυχηµάτων εργασίας.
20. Για τη νυκτερινή εργασία στα αρτοποιεία.
21. Για την απλούστευση της επιθεώρησης των µεταναστών πάνω στα πλοία.
22. Για τη σύµβαση πρόσληψης των ναυτικών.
23. Περί παλιννοστήσεως των ναυτικών.
24. Για την ασφάλιση ασθένειας των εργαζοµένων στη βιοµηχανία και στο εµπόριο και των οικιακών βοηθών.
25. Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών.
26. Για την καθιέρωση µεθόδων καθορισµού των κατώτατων ηµεροµισθίων.
27. Περί αναγραφής του βάρους επί των µεταφεροµένων δια πλοίου µεγάλων δεµάτων.
28. Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε τη φορτοεκφόρτωση πλοίων από
τα ατυχήµατα.
29. Περί αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας.
30. Για τη ρύθµιση της διάρκειας εργασίας στο εµπόριο και στα γραφεία.
31. Για τον περιορισµό της διάρκειας της εργασίας στα ανθρακωρυχεία.
32. Για την προστασία των εργαζοµένων που απασχολούνται µε την φορτοεκφόρτωση πλοίων
από τα ατύχηµα.
33. Για την ηλικία εισόδου των παίδων σε µη βιοµηχανικές εργασίες.
34. Για τα γραφεία εύρεσης εργασίας έναντι αµοιβής.
35. Για την υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος των εργαζοµένων στις βιοµηχανικές και εµπορικές
επιχειρήσεις και στα ελεύθερα επαγγέλµατα, καθώς και των εργαζοµένων κατοίκον και του οικιακού προσωπικού.
36. Για την υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος των µισθωτών στις γεωργικές επιχειρήσεις.
37. Για την υποχρεωτική ασφάλιση αναπηρίας των εργαζοµένων στις βιοµηχανικές και εµπορικές επιχειρήσεις και στα ελεύθερα επαγγέλµατα καθώς και των κατοίκον εργαζοµένων και του
οικιακού προσωπικού.
38. Για την υποχρεωτική ασφάλιση αναπηρίας των µισθωτών των γεωργικών επιχειρήσεων.
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39. Για την υποχρεωτική ασφάλιση θανάτου των εργαζοµένων στις βιοµηχανικές και εµπορικές
επιχειρήσεις και στα ελεύθερα επαγγέλµατα καθώς και των εργαζοµένων κατοίκον και του οικιακού προσωπικού.
40. Για την υποχρεωτική ασφάλιση θανάτου των µισθωτών στις γεωργικές επιχειρήσεις.
41. Περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών (αναθεωρητική).
42. Περί αποζηµιώσεως των επαγγελµατικών ασθενειών.
43. Για τη διάρκεια της εργασίας στα υαλουργεία µε αυτόµατα µηχανήµατα κατασκευής υαλοπινάκων.
44. Για την εξασφάλιση αποζηµίωσης ή επιδοµάτων στους ανέργους.
45. Περί χρησιµοποιήσεως γυναικών εις υπογείους εργασίας µεταλλείων πάσης κατηγορίας.
46. Για τη µείωση της διάρκειας της εργασίας στα ανθρακωρυχεία.
47. Για τη µείωση της διάρκειας της εργασίας σε σαράντα ώρες την εβδοµάδα.
48. Για την καθιέρωση διεθνούς συστήµατος διατήρησης των δικαιωµάτων στην ασφάλιση αναπηρίας – γήρατος - θανάτου.
49. Για τη µείωση της διάρκειας εργασίας στα υαλουργεία που παράγουν φιάλες.
50. Για τη ρύθµιση ορισµένων ειδικών συστηµάτων πρόσληψης εργαζοµένων
51. Για τη µείωση της διάρκειας της εργασίας στα δηµόσια έργα.
52. Περί κανονικών κατ’ έτος αδειών µετ’ αποδοχών.
53. Για το κατώτατο όριο επαγγελµατικής ικανότητας των πλοιάρχων και αξιωµατικών της εµπορικής ναυτιλίας.
54. Για τις ετήσιες άδειες µε αποδοχές των ναυτικών.
55. Περί των υποχρεώσεων του εφοπλιστού εν περιπτώσει ασθενείας ή θανάτου των εργατών
θαλάσσης.
56. Για την ασφάλιση ασθενείας των εργατών θάλασσας.
57. Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωµάτων.
58. Περί κατώτατου ορίου ηλικίας εισδοχής των παίδων εις το ναυτικόν επάγγελµα (αναθεωρητική).
59. Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών στις βιοµηχανικές εργασίες
(αναθεωρητική).
60. Για τον καθορισµό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε µη βιοµηχανικές εργασίες (αναθεωρητική).
61. Για τη µείωση της διάρκειας εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία.
62. Για τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία.
63. Για τις στατιστικές των ηµεροµισθίων και των ωρών εργασίας στις κυριότερες µεταλλευτικές
και κατασκευαστικές βιοµηχανίες στις οποίες συµπεριλαµβάνονται η οικοδοµική βιοµηχανία, η
δόµηση καθώς και η γεωργία.
64. Για τη ρύθµιση των γραπτών συµβάσεων εργασίας των ιθαγενών εργατών.
65. Για τις ποινικές κυρώσεις εξαιτίας της µη τήρησης των όρων της σύµβασης εργασίας από µέρους των ιθαγενών εργαζοµένων.
66. Για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων µεταναστών.
67. Για τη διάρκεια της εργασίας και τις χρονικές περιόδους ανάπαυσης στις οδικές µεταφορές.
68. Περί τροφοδοσίας των πληρωµάτων.
69. Περί πτυχίων ναυτοµαγείρων.
70. Για την κοινωνική ασφάλεια των ναυτικών.
71. Για τις συντάξεις των ναυτικών.
72. Για την άδεια µε αποδοχές των ναυτικών.
73. Περί ιατρικής εξετάσεως των ναυτικών.
74. Για τα διπλώµατα ικανότητας ειδικευµένων ναυτών.
75. Για τη διαµονή των πληρωµάτων στα πλοία.
76. Για τους µισθούς, τη διάρκεια εργασίας στα πλοία και τη σύνθεση πληρωµάτων.
77. Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και των νεαρών προσώπων δι’ απασχό119

λησιν εις τας µη βιοµηχανικός εργασίας.
78. Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι’ απασχόλησιν
εις τας µη βιοµηχανικός εργασίας.
79. Για τον περιορισµό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις µη βιοµηχανικές εργασίες.
80. ∆ια την µερικήν αναθεώρησιν των υπό της Γενικής Συνδιασκέψεως της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας γενοµένων αποδεκτών συµβάσεων εις τας 28 πρώτος συνόδους αυτής ίνα εξασφαλισθή η µελλοντική άσκησις ωρισµένων καθηκόντων γραµµατείας αναιθεµένων δια των ως
είρηται συµβάσεων εις τον Γενικόν Γραµµατέα της Κοινωνίας των Εθνών και επενέχθωσι αυτόθι
συµπληρωµατικοί τροποποιήσεις αναγκαίοι ως εκ της διαλύσεως της Κοινωνίας των Εθνών και
της τροποποιήσεως του καταστατικού χάρτου της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας.
81. Περί επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιοµηχανία και το εµπόριον – Πρωτόκολλο 1995
σχετικό µε τη σύµβαση για την επιθεώρηση εργασίας (Νο 81), 1947.
82. Για την κοινωνική πολιτική στα µη µητροπολιτικά εδάφη.
83. Για την εφαρµογή των διεθνών κανόνων εργασίας στα µη µητροπολιτικά εδάφη.
84. Για το δικαίωµα του συνεταιρίζεσθαι και τη ρύθµιση των εργατικών διαφορών στα µη µητροπολικά εδάφη.
85. Για την επιθεώρηση εργασίας σε εδάφη µη µητροπολιτικά.
86. Για το ανώτατο όριο διάρκειας των συµβάσεων εργασίας των ιθαγενών εργαζοµένων.
87. Περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώµατος.
88. Περί διοργανώσεως της υπηρεσίας απασχολήσεως.
89. Περί νυκτερινής εργασίας των απασχολουµένων εν τη βιοµηχανία γυναικών 9αναθεωρητική)
– Πρωτόκολλο του 1990 σχετικό µε τη σύµβαση για τη νυχτερινή εργασία (γυναίκες) (αναθεωρητική) 1948.
90. Περί νυκτερινής εργασίας των παίδων εις την βιοµηχανίαν (αναθεωρητική).
91. Για άδειες µε αποδοχές των ναυτικών (αναθεωρητική).
92. Για τη διαµονή του πληρώµατος των πλοίων (αναθεωρητική).
93. Για τους µισθούς, τις ώρες εργασίας και τη σύνθεση των πληρωµάτων των πλοίων (αναθεωρητική).
94. Για ρήτρες εργασίας στις συµβάσεις µε το δηµόσιο.
95. Περί προστασίας του ηµεροµισθίου.
96. Για τα γραφεία εύρεσης εργασίας έναντι αµοιβής (αναθεωρητική).
97. Για τους µετανάστες εργάτες (αναθεωρητική).
98. Περί εφαρµογής των αρχών του δικαιώµατος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγµατεύσεως.
99. Για τις µεθόδους καθορισµού των κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων στη γεωργία.
100. Περί ισότητος της αµοιβής µεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζοµένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας.
101. Για άδειες µε αποδοχές στη γεωργία.
102. Περί ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας.
103. Για την προστασία της µητρότητας (αναθεωρητική).
104. Για την κατάργηση των ποινικών κυρώσεων για παραλείψεις στη σύµβαση εργασίας από µέρους των ιθαγενών εργαζοµένων.
105. Περί καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας.
106. Περί της εβδοµαδιαίας αναπαύσεως εις το εµπόριον και τα γραφεία.
107. Για την προστασία και ένταξη των αυτοχθόνων πληθυσµών και άλλων νοµαδικών και ηµινοµαδικών πληθυσµών στις ανεξάρτητες χώρες.
108. Περί εθνικών εγγράφων ταυτότητος ναυτικών.
109. Για τους µισθούς, τις ώρες εργασίας και τη σύνθεση των πληρωµάτων των πλοίων (αναθεωρητική).
110. Για τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζοµένων στις φυτείες – Πρωτόκολλο σχετικό µε τη
σύµβαση για τις φυτείες (Νο 110) 1958.
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111. Για τη διάκριση στην απασχόληση και το επάγγελµα.
112. Για το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην εργασία των αλιέων.
113. Για την ιατρική εξέταση των αλιέων.
114. Για τη σύµβαση πρόσληψης των αλιέων.
115. Περί προστασίας των εργαζοµένων από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες
116. Για τη µερική αναθεώρηση των συµβάσεων που υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνδιάσκεψη
της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά τις τριάντα δύο πρώτες συνόδους της, µε σκοπό την
ενοποίηση των διατάξεων των σχετικών µε την κατάρτιση εκθέσεων από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας για την εφαρµογή των συµβάσεων.
117. Για τους βασικούς στόχους και κανόνες της κοινωνικής πολιτικής.
118. Για την ίση µεταχείριση ηµεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια.
119. Για την προστασία από τις µηχανές.
120. Για την υγιεινή στο εµπόριο και τα γραφεία.
121. Για τις παροχές σε περίπτωση εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών.
122. Για την πολιτική της απασχόλησης.
123. Για το όριο ηλικίας που απαιτείται για την απασχόληση τις υπόγειες εργασίες στα ορυχεία.
124. Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των νεαρών προσώπων δι’ απασχόλησιν εις υπογείους εργασίας εις τα ορυχεία.
125. Για τα διπλώµατα ικανότητας των αλιέων.
126. Για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία.
127. Για το ανώτατο βάρος φορτίου που µπορεί να µεταφέρει ένας µόνον εργάτης.
128. Για τις παροχές αναπηρίας, γήρατος και επιζώντων.
129. Για την επιθεώρηση εργασίας στη γεωργία.
130. Για την ιατρική περίθαλψη και τα επιδόµατα ασθενείας.
131. Για τον καθορισµό κατωτάτων µισθών και ηµεροµισθίων ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες.
132. Για ετήσιες άδειες µε αποδοχές (αναθεωρητική).
133. Ενδιαίτηση των πληρωµάτων των πλοίων (συµπληρωµατικές διατάξεις).
134. Περί προλήψεως των εργατικών ατυχηµάτων των ναυτικών.
135. Για την προστασία των αντιπροσώπων των εργαζοµένων στην επιχείρηση και τις διευκολύνσεις που θα πρέπει να τους παρέχονται.
136. Περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλοµένων εις το βενζόλιον.
137. Για τις κοινωνικές επιπτώσεις από τις νέες µεθόδους χειρισµού στα λιµάνια.
138. Περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν.
139. Για την πρόληψη και τον έλεγχο των επαγγελµατικών κινδύνων που προκαλούνται από καρκινογόνους ουσίες και στοιχεία.
140. Για εκπαιδευτική άδεια µε αποδοχές.
141. Για τις οργανώσεις των γεωργικών εργατών και το ρόλο τους στην οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη.
142. Για το ρόλο του επαγγελµατικού προσανατολισµού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναµικού.
143. Για την µετανάστευση µε παράνοµες συνθήκες και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών
και µεταχείρισης των µεταναστών εργατών.
144. Περί των τριµερών συνεννοήσεων δια την προώθησιν της εφαρµογής των διεθνών κανόνων
εργασίας.
145. Για τη συνέχεια της απασχόλησης των ναυτικών.
146. Για τις ετήσιες άδειες µε αποδοχές των ναυτικών.
147. Περί ελαχίστων επιπέδων ασφάλειας των εµπορικών πλοίων – Πρωτόκολλο 1996 σχετικό µε
τη σύµβαση για το εµπορικό ναυτικό (ελάχιστα όρια) 1976.
148. Για την προστασία των εργαζοµένων από τους επαγγελµατικούς κινδύνους που οφείλονται
στη µόλυνση του αέρα, στο θόρυβο και στους κραδασµούς µέσα στους χώρους εργασίας.
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149. Για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού.
150. Για τη διοίκηση της εργασίας: ρόλος, καθήκοντα και οργάνωση.
151. Για την προστασία του δικαιώµατος οργάνωσης και τις διαδικασίες καθορισµού των όρων
απασχόλησης στη δηµόσια διοίκηση.
152. Για την ασφάλεια και υγιεινή στις λιµενικές φορτοεκφορτωτικές εργασίες.
153. Για τη διάρκεια εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης στις οδικές µεταφορές.
154. Για την προώθηση της συλλογικής διαπραγµάτευσης.
155. Για την ασφάλεια, την υγεία των εργαζοµένων και το περιβάλλον εργασίας.
156. Για την ισότητα των ευκαιριών και µεταχείρισης των εργαζοµένων και των δύο φύλλων: Εργαζόµενοι µε οικογενειακές υποχρεώσεις.
157. Για την καθιέρωση διεθνούς συστήµατος διατήρησης των δικαιωµάτων στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλειας.
158. Για τη λύση της σχέσης εργασίας µε πρωτοβουλία του εργοδότη.
159. Για την επαγγελµατική επαναπροσαρµογή και απασχόληση των µειονεκτούντων προσώπων.
160. Για τις στατιστικές της εργασίας.
161. Υπηρεσίες επαγγελµατικής υγείας.
162. Για την ασφάλεια στη χρήση αµιάντου.
163. Για την ευηµερία των ναυτικών στη θάλασσα και στα λιµάνια.
164. Για την προστασία της υγείας και την ιατρική περίθαλψη των ναυτικών.
165. Για την κοινωνική ασφάλεια των ναυτικών (αναθεωρητική).
166. Για την παλιννόστηση των ναυτικών (αναθεωρητική).
167. Για την ασφάλεια και την υγεία στις οικοδοµές.
168. Για την προώθηση της απασχόλησης και την προστασία κατά της ανεργίας.
169. Για τους αυτόχθονες και νοµαδικούς πληθυσµούς στις ανεξάρτητες χώρες.
170. Για την ασφάλεια κατά τη χρήση χηµικών προϊόντων.
171. Για τη νυχτερινή εργασία – Πρωτόκολλο του 1990 σχετικό µε τη σύµβαση για τη νυχτερινή
εργασία (γυναίκες) (αναθεωρητική) 1948.
172. Για τους όρους εργασίας στα ξενοδοχεία, εστιατόρια και συναφή καταστήµατα.
173. Για την προστασία των απαιτήσεων των εργαζοµένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη.
174. Για την πρόληψη των σοβαρών βιοµηχανικών ατυχηµάτων.
175. Για τη µερική απασχόληση.
176. Για την ασφάλεια και υγεία στα ορυχεία Πρωτόκολλο του 1995 σχετικό µε τη σύµβαση για
την επιθεώρηση εργασίας (Νο 81), 1947.
177. Για την εργασία κατ’ οίκον.
178. Για την επιθεώρηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών – Πρωτόκολλο
1996 σχετικό µε τη σύµβαση για το εµπορικό ναυτικό (ελάχιστα όρια) 1976.
179. Για τη ναυτολόγηση και την εύρεση εργασίας ναυτικών.
180. Για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων.
181. Για τις ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης.
182. Για την απαγόρευση των χειρότερων µορφών εργασίας των παιδιών και την άµεση δράση µε
σκοπό την εξάλειψή τους.
183. Για την αναθεώρηση της (αναθεωρηµένης) σύµβασης γα την προστασία της µητρότητας.
184. Για την ασφάλεια και υγεία στη γεωργία.
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1. Κυρώσεις ∆ιεθνών Συµβάσεων Εργασίας
1. Ν. 2269/20, (145/Α/1-7-20): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 1 ∆ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Ουασιγκτώνος «περί περιορισµού των ωρών εργασίας εν ταις βιοµηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 8 καθ' ηµέραν και 48 καθ' εβδοµάδα».
2. Ν. 2270/20, (145/Α/1-7-20): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 2 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως εργασίας «περί ανεργίας».
3. Ν. 2274/20, (145/Α/1-7-20): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 3 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως εργασίας «περί εργασίας των γυναικών προ και µετά τον τοκετόν».
4. Ν. 2275/20, (145/Α/1-7-20): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 4 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως εργασίας «περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών».
5. Ν. 2271/20, (145/Α/1-7-20): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 5 της διεθνούς συµβάσεως εργασίας
«περί καθορισµού κατωτάτου ορίου ηλικίας των ανηλίκων εις τας βιοµηχανικάς εργασίας».
6. Ν. 2272/20, (145/Α/1-7-20): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 6 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί
νυκτερινής ανηλίκων εν τη βιοµηχανία».
7. Ν.∆ 23.9.1925, (281/Α/16-12-25): Περί κυρώσεως των υπ' αριθ. 7, 9 ∆ιεθνών Συµβάσεων «περί
ελαχίστου ορίου ηλικίας εισδοχής παίδων εν τη ναυτική εργασία», «περί ευρέσεως εργασίας εις
ναυτικούς».
8. Ν.∆ 23.9.25, (277/Α/16-12-25): Κύρωση της υπ' αριθ. 8 διεθνούς συµβάσεως «περί αποζηµιώσεως λόγω ανεργίας εις περίπτωσιν απωλείας πλοίου εκ ναυαγίου».
9. Ν. 2077/52, (109/Α/18-4-52): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 11 διεθνούς συµβάσεως «περί των
δικαιωµάτων του συνεταιρίζεσθαι και συνασπίζεσθαι των γεωργικών εργατών».
10. Ν. 2994/22, (162/Α/31-8-22): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 13 ∆ιεθνούς Συµβάσεως της Γ'
∆ιεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού
µολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωµατισµοίς.
11. Ν. 4505/30, (102/Α/7-4-30): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 15 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί καθορισµού ελαχίστου ορίου ηλικίας προς πρόσληψιν νέων υπό την ιδιότητα θερµαστού ή ανθρακέως».
12. Ν. 4674/30, (156/Α/12-5-30): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 16 διεθνούς συµβάσεως «περί
υποχρεωτικής ιατρικής εξετάσεως παίδων και εφήβων εργαζοµένων επί πλοίων».
13. Ν. 2078/52, (116/Α/18/28-4-52): Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 17 διεθνούς συµβάσεως «περί
αποζηµιώσεως των ατυχηµάτων εργασίας».
14. Ν.∆ 30-10-35 (508/Α/30.5.36) Περί κυρώσεως της υπ' αριθ 19/1925 ∆ιεθνούς Συµβάσεως.
«περί εξοµοιώσεως των αλλοδαπών και ιθαγενών εργατών εν τη αποζηµιώσει των ατυχηµάτων
εργασίας».
15. Ν. 1130/81 (38/Α/13-2-81) Περί κυρώσεως της υπ' αριθ 23 ∆ιεθνούς Συµβάσεως
16. Ν.∆ 30/31.10.1935, (509/Α/31-10-35): Κύρωση της υπ' αριθ. 27 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί
αναγραφής του βάρους επί των µεταφεροµένων δια πλοίου µεγάλων δεµάτων».
17. Ν. 2079/52, Κύρωση ∆.Σ.Ε. 29, Αναγκαστική εργασία «περί αναγκαστικής ή υποχρεωτικής
εργασίας».
18. Ν.∆. 30/10/35 (506/Α/31-10-35) ): Κύρωση της υπ' αριθ. 41 ∆ιεθνούς Σύµβαση Εργασίας
Τροποποιήθηκε µε το Ν.3924/59 (1/Α/2-1-1959) µε τον οποίο κυρώθηκε η 89 ∆.Σ.Ε. (Αυτή καταγγέλθηκε από τη χώρα µας στις 25/2/92 και έκτοτε έπαυσε να ισχύει).
19. Ν. 2080/52, (108/A/18-4-52): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 42 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί
αποζηµιώσεως των επαγγελµατικών ασθενειών», 1934.
20. Α.Ν. 30.10.1935 (509/Α/31-10-35) κυρώθηκε η ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας 45.
21. Ν. 2081/52, (109/Α/18/13-6-52): Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 52 διεθνούς συµβάσεως, «περί
κανονικών κατ’ έτος αδειών µετ’ αποδοχών».
22. Ν. 366/68, (88/Α/27-4-68): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 55 διεθνούς συµβάσεως «περί των
υποχρεώσεων του εφοπλιστού εν περιπτώσει ασθενείας ή θανάτου των εργατών θαλάσσης».
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23. Ν. 4318/63, (87/Α/1-6-63): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 58 διεθνούς συµβάσεως «περί κατωτάτου ορίου ηλικίας εισδοχής των παίδων εις το ναυτικόν επάγγελµα».
24. Ν. 1430/84, (49/Α/18-4-84): Κύρωση της 62 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «που αφορά τις
διατάξεις ασφάλειας στην οικοδοµική βιοµηχανία».
25. Ν. 1163/81, (154/Α/14-6-81): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 68 διεθνούς συµβάσεως «περί
τροφοδοσίας των πληρωµάτων».
26. Ν. 4317/63, (87/Α/1-6-63): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 69 διεθνούς συµβάσεως «περί πτυχίων ναυτοµαγείρων».
27. Ν. 1639/86, (109/A/18-7-86): Κύρωση της 71 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για τις συντάξεις
των ναυτικών».
28. Ν. 1131/81, (39/Α/13-2-81): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 73 διεθνούς συµβάσεως «περί ιατρικής εξετάσεως των ναυτικών».
29. Ν. 1171/81, (180/Α/3-7-81): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Μόντρεαλ κατά το έτος 1946
υπ' αριθ. 77 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί της ιατρικής εξετάσεως της ικανότητος των παιδίων και
των νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις την Βιοµηχανίαν» και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.
30. Ν. 1173/81, (181/Α/3-7-81): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Μόντρεαλ κατά το έτος 1946
υπ' αριθ. 78 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί ιατρικής εξετάσεως της ικανότητος των παιδιών και των
νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις τας µη βιοµηχανικάς εργασίας» και ρυθµίσεως συναφών
θεµάτων.
31. Ν. 2082/52, (117/Α/13-6-52): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 80 διεθνούς συµβάσεως «διά την
µερικήν αναθεώρησιν των υπό της Γενικής Συνδιασκέψεως της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας γενοµένων αποδεκτών συµβάσεων εις τας 28 πρώτας συνόδους αύτης ίνα εξασφαλισθή η
µελλοντική άσκησις ωρισµένων καθηκόντων γραµµατείας ανατιθεµένων δια των ως είρητοι συµβάσεων εις τον Γενικόν Γραµµατέα της Κοινωνίας των Εθνών και επενέχθωσι αυτόθι συµπληρωµατικαί τροποποιήσεις αναγκαίαι ως εκ της διαλύσεως της Κοινωνίας των Εθνών και της τροποποιήσεως του καταστατικού χάρτου της ∆ιεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας».
32. N. 3249/55, (139/Α/1/2-6-55): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 81 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί
επιθεωρήσεως εργασίας εις την Βιοµηχανίαν και το Εµπόριον.
33. Ν.∆ 4204/61, (174/Α/19-9-61): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 87 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί
συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώµατος».
34. Ν. 3250/55, (139/Α/2-6-55): Περί κυρώσεως της υπ' αριθµ. 88 της ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί διοργανώσεως της υπηρεσίας απασχολήσεως».
35. Ν. 3924/59, (1/Α/59): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 89 ∆ιευθνούς Συµβάσεως «περί της νυκτερινής εργασίας των απασχολουµένων στη βιοµηχανία γυναικών».
36. Ν.∆ 4215/61, (170/Α/19-9-61): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 90 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί
νυκτερινής εργασίας των παιδίων εν τη Βιοµηχανία».
37. Ν. 1637/86, (107/Α/18-7-86): Κύρωση της 92 ∆.Σ.Ε «για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των
πλοίων».
38. Ν. 3248/55, (138/Α/1-6-95): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 95 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί
προστασίας του ηµεροµισθίου».
39. Ν.∆ 4205/61, (174/Α/19-9-61): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 98 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί
εφαρµογής των αρχών του δικαιώµατος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγµατεύσεως».
40. Ν. 46/75, (105/Α/2-3/6-75): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951
της υπ’ αριθ. 100 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί ισότητας της αµοιβής µεταξύ αρρένων
και θηλέων εργαζοµένων δι' εργασίαν ίσης αξίας».
41. Ν. 3251/55, (140/Α/28-6-52): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 102 διεθνούς Συµβάσεως «περί
ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας».
42. Ν. 1302/82, (133/Α/29-10-82): Για την επικύρωση της ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας αριθ.
103/1952, «για την προστασία της µητρότητας».
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43. Εγκύκλιος ΙΚΑ 102/21-7-81: Εφαρµογή της 103/52 διεθνούς συµβάσεως «για την προστασία
της µητρότητας».
44. Ν.∆ 4221/61, (173/Α/19-9-61): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 105 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί
καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας».
45. Ν. 1174/81 (182/13-7-81): Kυρώθηκε Η ∆ΣΕ 1068 «περί της εβδοµαδιαίας αναπαύσεως εις το
εµπόριον και τα γραφεία».
46. Ν. 4316/63, (87/Α/1-6-63): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 108 διεθνούς συµβάσεως εργασίας
«περί εθνικών εγγράφων ταυτότητος ναυτικών».
47. Ν. 1424/84, (29/Α/12-3-84): Για την επικύρωση της 111 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «για
τη διάκριση στην απασχόληση και στο επάγγελµα».
48. Ν. 1181/81 (195/Α/24-7-81): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ αριθµ.
115 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί προστασίας των εργαζοµένων από τας ιονιζούσας ακτινοβολίας.
49. Ν. 1423/84, (29/Α/12-3-84): Επικύρωση της 122 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «για την πολιτική της απασχόλησης».
50. Ν. 1175/81, (183/Α/3-7-81): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην κατά το έτος 1965
η υπ' αριθ. 124 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις υπογείους εργασίας εις ορυχεία» και ρυθµίσεως συναφών θεµάτων.
51. Ν. 1879/90, (38/Α/20-3-90): Κύρωση της 126 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις
52. Ν. 1594/86, (65/Α/19-5-86): Κύρωση της 133 ∆.Σ.Ε. «για την ενδιαίτηση των πληρωµάτων των
πλοίων».
53. Ν. 486/76, (321/Α/25-11/3-12-76): Περί κύρωσης της υπ' αριθ. 134 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας «περί προλήψεως των εργατικών ατυχηµάτων των ναυτικών».
54. Ν. 1767/88, (63/Α/4-4-88): Συµβούλια εργαζοµένων και άλλες διατάξεις - Κύρωση της 135
διεθνούς σύµβασης εργασίας.
55. Ν. 492/76, (332/Α/11-12-76): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ
αριθµ. 136 ∆ιεθνούς Συµβάσεως Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως
των οφειλοµένων εις το βενζόλιον».
56. Ν. 1182/81, (193/Α/21-7-81): Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην κατά το έτος 1973
υπ' αριθ. 138 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν» και προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας προς τας διατάξεις αυτής.
57. Ν. 1855/89, Έναρξη ισχύος ∆.Σ.Ε. 141/75. Για το ρόλο του επαγγελµατικού προσανατολισµού
και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού.
58. Ν. 1856/89, Έναρξη ισχύος ∆.Σ.Ε. 142/75.
59. Ν.∆ 1176/81 (184/Α/13-7-81): Περί κυρώσεως της υπ' αριθ. 144 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί
των τριµερών συνεννοήσεων δια την προώθησιν της εφαρµογής των διεθνών κανόνων εργασίας».
60. Ν. 948/79, (167/Α/25-7-79): Περί κυρώσεως την υπ' αριθ. 147 ∆ιεθνούς Συµβάσεως «περί
ελαχίστων επιπέδων ασφάλειας των εµπορικών πλοίων».
61. Ν. 1546/85, (94/Α/22-5-85): Για την κύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 150/1978 για
τη διοίκηση της εργασίας: Ρόλος, καθήκοντα και οργάνωση.
62. Ν. 2405/96, (101/Α/4-6-96): Κύρωση της 151 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας.
63. Ν. 2403/96, (99/Α/4-6-96): Κύρωση της 154 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας.
64. Ν. 1576/85, (218/Α/11-12-85): Κύρωση της ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας αριθ. 156 για την
ισότητα των ευκαιριών και µεταχείρισης των εργαζοµένων και των δύο φύλων. Εργαζόµενοι µε
οικογενειακές υποχρεώσεις
65. Ν. 1556/85, (100/Α/24-5-85): Κύρωση της 159/83 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας για την
επαγγελµατική επαναπροσαρµογή και απασχόληση των µειονεκτούντων προσώπων.
66. Ν. 1817/88, (258/Α/15-11-88): Κύρωση της ∆ιεθνούς σύµβασης εργασίας υπ' αριθ. 160 «για
τις στατιστικές της εργασίας».
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67. Ν. 2974/01, (293/Α/31-12-01): Κύρωση της 180 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για τις ώρες
εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύµβαση περί ελαχίστων επιπέδων ασφαλείας των εµπορικών πλοίων, 1976.
68. Υ.Α Φ.0546/5/ΑΣ 453/Μ.5356/02, (133/Α/12-6-02): Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς
τη χώρα µας της 180 ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας «για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την
επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύµβαση περί ελαχίστων επιπέδων
ασφαλείας των εµπορικών πλοίων, 1976.
69. Ν. 2918/01, (119/Α/15-6-01): Κύρωση ∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας 182 «για απαγόρευση
χειρότερων µορφών εργασίας παιδιών και άµεση δράση µε σκοπό την εξάλειψή τους».
Οι ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας 10, 12, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 72,
74, 75, 76, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 93, 94, 96, 97 δεν έχουν κυρωθεί.
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