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Ως πίνακας αποδεκτών 

 
Θέμα:  Έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 4229/395/15-2-2013 σχετικά με τον  

προσδιορισμό των νομίμων προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης 
αμιάντου (Ε.Α.Κ.) 

  
 
      

∆ημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 318/15-02-2013 και αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ με Α∆Α: 

ΒΕΤΠΛ-ΨΓ3 η απόφαση  4229/395/15-2-2013 με τίτλο: 
 

«Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με 
την εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς 
επίσης και με εργασίες συντήρησης, επκάλυψης και εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που 
περιέχουν αμίαντο.» 

 

σε αντικατάσταση της κ.υ.α. με αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (Β΄ 1287). Η έκδοση της νέας κ.υ.α. 

κατέστη αναγκαία στο πλαίσιο συμμόρφωσης με το ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής 

ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» 

(Α΄ 32). 
 

Α. Σκοπός απόφασης 
 

Σκοπός της κοινής υπουργικής απόφασης είναι ο προσδιορισμός των νομίμων προϋποθέσεων 

ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται με την εκτέλεση εργασιών 

διαχείρισης αμιάντου, όπως προβλέπεται από το άρθρο 14 του π.δ. 212/2006 «Προστασία των 

εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 

83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου 

και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (Α΄ 212) και το άρθρο 73 

του «Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων» (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.), που κυρώθηκε 

με το άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κώδικας Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των 

Εργαζομένων» (Α΄ 84), λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις του ν. 3919/2011. Από την έναρξη 

ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η προηγούμενη απόφαση με αριθμ. 21017/84/24-6-

2009 (Β΄ 1287). 
 

 

Β. Εφαρμογή διατάξεων  
Οι Ε.Α.Κ. προκειμένου να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται σε εργασίες διαχείρισης αμιάντου είτε ως 

εργολάβοι είτε ως υπεργολάβοι ολόκληρου ή τμήματος του έργου, πρέπει να πληρούν τις σχετικές 

προϋποθέσεις που καθορίζονται με την εν λόγω απόφαση. 
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Γ. Νομικές προβλέψεις της εθνικής νομοθεσίας για την έκδοση της κ.υ.α. 
Στο άρθρο 14 του π.δ. 212/2006 προβλέπεται ρητά ότι η εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων ή 

εργασιών αφαίρεσης αμιάντου μπορεί να πραγματοποιείται μόνο από επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 

σχετική άδεια που εκδίδεται με απόφαση της Γενικής ∆/νσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

Επιπλέον με το άρθρο 35 του ν. 3762/2009 «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 

(Σ.ΕΠ.Ε), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 75) (το οποίο έχει ήδη κωδικοποιηθεί με το άρθρο 

73 παρ. 3 εδάφιο (α) του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.),  δόθηκε η εξουσιοδότηση νόμου για την έκδοση κοινής 

υπουργικής απόφασης προκειμένου να καθορισθούν η διαδικασία, οι όροι και προϋποθέσεις 

αδειοδότησης. Βάσει αυτής της εξουσιοδότησης εκδόθηκε η κ.υ.α. με αριθμ. 21017/84/24-6-2009. 

Λόγω όμως της έκδοσης και εφαρμογής του ν. 3919/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4, 

παρ. 16 του ν. 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου 

πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 14), αντικαθίσταται η κ.υ.α. με αριθμ. 

21017/84/24-6-2009 από την  κ.υ.α. με αριθμ. 4229/395/2013. 
 

∆. Τα κυριότερα σημεία της νέας απόφασης είναι τα ακόλουθα: 

1. Για τους σκοπούς της εν λόγω απόφασης, όπου αναφέρεται: 

▪ Εργασίες διαχείρισης αμιάντου: νοείται η εκτέλεση κατεδαφιστικών έργων και εργασιών 

αφαίρεσης αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο από κτίρια, κατασκευές, συσκευές, 

εγκαταστάσεις και πλοία, καθώς επίσης και οι εργασίες συντήρησης, επικάλυψης και 

εγκλεισμού αμιάντου ή/και υλικών που περιέχουν αμίαντο, κατά τη διάρκεια των οποίων 

ενδέχεται να διαταραχθούν τα αμιαντούχα υλικά με συνέπεια την αποδέσμευση ινών 

αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας και του περιβάλλοντος χώρου. 

▪ Επιχειρήσεις Αφαίρεσης - Κατεδάφισης Αμιάντου (Ε.Α.Κ.): νοούνται οι επιχειρήσεις που 

αναλαμβάνουν την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης αμιάντου και συγκεκριμένα:  

2. Καθιερώνονται δύο τύποι Ε.Α.Κ.: 

▪ Ε.Α.Κ. τύπου Α: είναι οι Ε.Α.Κ. που ασχολούνται με κάθε είδους εργασίες σε όλα τα είδη 

αμιαντούχων υλικών (εύθρυπτα και μη εύθρυπτα). 

▪ Ε.Α.Κ. τύπου Β: είναι οι Ε.Α.Κ. που ασχολούνται με εργασίες μόνο σε μη εύθρυπτα 

αμιαντούχα υλικά. 

3. Αντικαθίσταται η έκδοση άδειας από τη διαδικασία ελέγχου νομίμων προϋποθέσεων για την 

άσκηση δραστηριότητας Ε.Α.Κ. 

4. Η άσκηση της δραστηριότητας ΕΑΚ δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο και εξαρτάται αποκλειστικά από τη διαρκή τήρηση των απαιτήσεων της απόφασης, 

και εν γένει της σχετικής νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, και ως εκ 

τούτου είναι απεριόριστα ανακλητή.  

5. Για την άσκηση της δραστηριότητας Ε.Α.Κ. τύπου Α ή Β απαιτείται αναγγελία έναρξης άσκησής 

της, η οποία υποβάλλεται στη Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας (Γ∆ΣΥΕ) 

του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

6. Η αναγγελία υλοποιείται σε δύο στάδια:  

▪ Α-Στάδιο: Αρχική αίτηση - ∆ήλωση πρόθεσης ίδρυσης και λειτουργίας ΕΑΚ. 

▪ Β-Στάδιο: Τελική αίτηση - ∆ήλωση έναρξης δραστηριότητας. 

και συνοδεύεται από τον αντίστοιχο φάκελο του κάθε σταδίου με τα νόμιμα δικαιολογητικά του 

παραρτήματος VI του άρθρου 16 της απόφασης για την πιστοποίηση της συνδρομής των 

νόμιμων προϋποθέσεων.  

7. Η αναγγελία μπορεί να υλοποιηθεί σε μία φάση, εφόσον υποβληθεί φάκελος με όλα τα νόμιμα 

δικαιολογητικά. 
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8. Σημειώνεται ότι η αναγγελία έναρξης άσκησης δραστηριότητας Ε.Α.Κ. μπορεί να υλοποιηθεί με 

δύο τρόπους: 

 Με απευθείας υποβολή στην Γενική ∆ιεύθυνση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας 

(Γ∆ΣΥΕ). 

 Ηλεκτρονικά μέσω των Ε.Κ.Ε. και της ιστοσελίδας http://www.ermis.gov.gr σύμφωνα με την 

κ.υ.α. 20620/77/09-11-2011 «∆ιεκπεραίωση και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) διοικητικών διαδικασιών 

αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» (Β΄ 2635). (Το 

προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει η προβλεπόμενη τροποποίηση της κ.υ.α. 20620/77/09-

11-2011). 

9. Μεταξύ των στοιχείων που υποβάλλονται είναι και στοιχεία που αφορούν τις εγκαταστάσεις της 

Ε.Α.Κ. (αναγκαία προσθήκη σε σχέση με την κ.υ.α. 21017/84/24-6-2009). 

10. Η Γ∆ΣΥΕ δύναται εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της αναγγελίας (υποβολής του φακέλου 

Α-Σταδίου ή της ταυτόχρονης κατάθεσης των φακέλων Α και Β σταδίων) να απαγορεύει την 

έναρξη άσκησης της δραστηριότητας Ε.Α.Κ. στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι 

νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα 

στοιχεία. 

11. Η Γ∆ΣΥΕ, συνεπικουρούμενη από γνωμοδοτική επιτροπή, προβαίνει στον απαραίτητο έλεγχο 

του φακέλου και διενεργεί έλεγχο με επιτόπια επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της υπό 

δραστηριοποίηση Ε.Α.Κ., και εφόσον το κρίνει αναγκαίο και στους συμβεβλημένους φορείς που 

τυχόν συνεργάζεται η Ε.Α.Κ. για τη διενέργεια μετρήσεων συγκέντρωσης ινών αμιάντου ή/και για 

τη διαχείριση αμιαντούχων αποβλήτων. 

Αντίστοιχοι επιτόπιοι έλεγχοι (επιπλέον αυτών που διενεργεί το Σ.ΕΠ.Ε.) πραγματοποιούνται 

όταν συμβαίνουν μεταβολές στα στοιχεία της Ε.Α.Κ., αλλά και τακτικά τουλάχιστον ανά τριετία. 

12. Η Γ∆ΣΥΕ λαμβάνει υπόψη τη γνωμοδότηση της επιτροπής και κατά περίπτωση εκδίδει 

βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης αμιάντου ή 

αιτιολογημένα απαγορεύει την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας. 

13. Οι Ε.Α.Κ. που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας καταχωρούνται σε μητρώο που 

τηρεί η Γ∆ΣΥΕ και κατάλογός τους αναρτάται στην ιστοθέση του Υπουργείου. 

14. Η Ε.Α.Κ. θα πρέπει να είναι διαπιστευμένη για να διενεργεί μετρήσεις του επιπέδου έκθεσης 

των εργαζομένων σε ίνες αμιάντου κατά τη διάρκεια των εργασιών ή να έχει συνεργασία με 

ανεξάρτητο διαπιστευμένο φορέα, καθώς επίσης και συνεργασία με ανεξάρτητο διαπιστευμένο 

φορέα για τη μέτρηση της συγκέντρωσης ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας μετά το 

πέρας των εργασιών και πριν την άρση των τεχνικών μέτρων πρόληψης.  

15. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει καταχώριση της Ε.Α.Κ. στο μητρώο φορέων διαχείρισης 

επικίνδυνων αποβλήτων που τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α. ή 

συνεργασία της με φορέα που είναι καταχωρημένος στο παραπάνω μητρώο.  

16. Η Ε.Α.Κ., μετά την έκδοση βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων εκτέλεσης εργασιών 

διαχείρισης αμιάντου, υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τη Γ∆ΣΥΕ υποβάλλοντας τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά, σε κάθε περίπτωση μεταβολής: 

▪ των στοιχείων της Ε.Α.Κ. (καταστατικό, επωνυμία, έδρα, στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου), 

▪ του τεχνικού υπευθύνου της Ε.Α.Κ., 

▪ του τεχνικού εξοπλισμού ή/και των ηλεκτροκίνητων μονάδων φιλτραρίσματος που διαθέτει η 

Ε.Α.Κ., σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν κατατεθεί στη Γ∆ΣΥΕ. Η Ε.Α.Κ. υποχρεούται να 

κοινοποιήσει στη Γ∆ΣΥΕ τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τα τιμολόγια αγοράς και τους σειριακούς 

αριθμούς του νέου εξοπλισμού. 

▪ του φορέα που διενεργεί τις μετρήσεις του επιπέδου έκθεσης των εργαζομένων σε ίνες 

αμιάντου κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών διαχείρισης αμιάντου από την Ε.Α.Κ., 
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καθώς και του φορέα (ανεξάρτητο εργαστήριο) που διενεργεί τις μετρήσεις της 

συγκέντρωσης ινών αμιάντου στους χώρους εργασίας μετά το πέρας των εργασιών και πριν 

την άρση των τεχνικών μέτρων πρόληψης.  

Η Ε.Α.Κ. υποχρεούται να κοινοποιήσει την επωνυμία, τα στοιχεία και το πιστοποιητικό 

διαπίστευσης του φορέα, καθώς επίσης και το συμφωνητικό ή συμβόλαιο της μεταξύ τους 

συνεργασίας. 

▪ της καταχώρισης της Ε.Α.Κ. (ή του συμβαλλόμενου με την Ε.Α.Κ. φορέα) στο μητρώο 

φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που τηρεί η αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος 

του Υ.ΠΕ.Κ.Α. Η Ε.Α.Κ. γνωστοποιεί στη Γ∆ΣΥΕ τα στοιχεία του νέου φορέα με τον οποίο 

συνεργάζεται. 

17. Η Ε.Α.Κ. θα πρέπει να τηρεί: 

▪ Μητρώο εργαζομένων   

▪ Βιβλίο καταχώρισης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων  

▪ Ατομικό ιατρικό φάκελο των εργαζομένων που εκτίθενται στον αμίαντο κατά την εργασία 

τους.  

▪ Βιβλίο προληπτικού ελέγχου και συντήρησης  

▪ Αρχείο μηνιαίων και εξαμηνιαίων ελέγχων των Μ.Α.Π. αναπνοής:  

▪ Μητρώο εκπαίδευσης προσωπικού.  

18.  Σε κάθε Ε.Α.Κ. ορίζεται ένας τεχνικός υπεύθυνος της Ε.Α.Κ. 

19. Η Ε.Α.Κ. στελεχώνεται και από αρμόδιο προσωπικό επίβλεψης των εργασιών διαχείρισης 

αμιάντου. 

20. Σε κάθε έργο εκτέλεσης εργασιών διαχείρισης αμιάντου ορίζεται τεχνικός ασφάλειας και ιατρός 

εργασίας 

21. Οι Ε.Α.Κ. εντός του πρώτου διμήνου κάθε έτους υποβάλλουν στη Γ∆ΣΥΕ έκθεση πεπραγμένων 

του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Στην έκθεση αυτή περιλαμβάνονται όλα τα ποσοτικά 

και ποιοτικά στοιχεία από τα οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητα της Ε.Α.Κ. 
 

Συνοπτικά ανά άρθρο: 

Άρθρο 1 Προσδιορίζεται ο σκοπός έκδοσης της κ.υ.α.: προσδιορισμός των νομίμων 
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των Ε.Α.Κ. 

Άρθρο 2 Παρατίθενται οι ορισμοί των εννοιών που χρησιμοποιούνται στο κείμενο της 
απόφασης: 
▪ Εργασίες διαχείρισης αμιάντου  
▪ Επιχειρήσεις Αφαίρεσης - Κατεδάφισης Αμιάντου (Ε.Α.Κ.) - Ε.Α.Κ. τύπου Α - 

Ε.Α.Κ. τύπου Β  
▪ Αμιαντούχα Υλικά - Μη εύθρυπτα αμιαντούχα υλικά - Εύθρυπτα αμιαντούχα 

υλικά   
▪ Βοηθητικές εργασίες με αμίαντο   
▪ Αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας  
▪ Τεχνικός υπεύθυνος Ε.Α.Κ.  
▪ Αρμόδιο πρόσωπο επίβλεψης των εργασιών διαχείρισης αμιάντου  

Άρθρο 3 Οι Ε.Α.Κ. προκειμένου να αρχίσουν να δραστηριοποιούνται πρέπει να πληρούν 
τις σχετικές προϋποθέσεις.  
Οι εργασίες διαχείρισης αμιάντου κατατάσσονται στην κατηγορία Α΄ του άρθρου 
10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. 

Άρθρο 4 Αναφέρεται στο Προσωπικό των Ε.Α.Κ. και υπάρχουν προβλέψεις για τον 
τεχνικό υπεύθυνο της Ε.Α.Κ., το αρμόδιο προσωπικό επίβλεψης των εργασιών 
διαχείρισης αμιάντου, καθώς και για τον τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας. 

Άρθρα 5 και 6 Περιγράφονται τα προσόντα,  οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του τεχνικού 
υπευθύνου της Ε.Α.Κ. 
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Άρθρο 7 και 
Παραρτήματα 

ΙΙ και ΙΙΙ 

Αναφέρονται στον ελάχιστο μη εξαντλητικό απαιτούμενο τεχνικό εξοπλισμό που 
πρέπει να διαθέτει η Ε.Α.Κ. 

Άρθρο 8 
Παράρτημα 

ΙV 

Περιγράφονται τα ελάχιστα διαθέσιμα Μέσα Ατομικής Προστασίας των 
εργαζομένων της Ε.Α.Κ. 

Άρθρο 9 Αναφέρεται στην εκπαίδευση του προσωπικού των Ε.Α.Κ. - Το προσωπικό των 
Ε.Α.Κ. πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο πριν την εκτέλεση εργασιών 
διαχείρισης αμιάντου.  

Άρθρο 10 Προβλέψεις για: 

▪ τη διενέργεια δειγματοληψιών και μετρήσεων της συγκέντρωσης ινών 
αμιάντου (από διαπιστευμένους φορείς)  

▪ και για τη διαχείριση αποβλήτων αμιάντου  που προκύπτουν από τις 
εργασίες των Ε.Α.Κ. με αμιαντούχα υλικά (φορείς καταχωρημένοι στο 
μητρώο φορέων διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που τηρεί η αρμόδια 
Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.Κ.Α - ύπαρξη κατάλληλης σήμανσης 
στις συσκευασίες αποβλήτων) 

Άρθρο 11 και 
Παράρτημα V 

περιγράφονται τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται από τις Ε.Α.Κ. 

Άρθρο 12 και 
Παραρτήματα 

VΙ και VΙΙ 

Περιγράφεται η διαδικασία ελέγχου νομίμων προϋποθέσεων. ∆ίδονται 
λεπτομέρειες για την διαδικασία αναγγελίας έναρξης άσκησης δραστηριότητας 

Άρθρο 13 Τονίζεται η υποχρέωση η Ε.Α.Κ. να ενημερώσει άμεσα τη Γ∆ΣΥΕ του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε κάθε περίπτωση 
μεταβολής στοιχείων της Ε.Α.Κ. 

Άρθρο 14 Αναφέρεται στη συγκρότηση και λειτουργία της γνωμοδοτικής επιτροπής  

Άρθρο 15 Αναφέρεται στα όργανα καλής λειτουργίας και τις υποχρεώσεις των Ε.Α.Κ. προς 
τις αρμόδιες αρχές. 

Άρθρο 16 Προσαρτώνται τα παραρτήματα: 

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: περιλαμβάνει τη διαδικασία εργαστηριακού ελέγχου ενός 

υλικού, που περιέχει αμίαντο και τσιμέντο, με σκοπό το χαρακτηρισμό του 

ως αμιαντοτσιμέντο. 

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: περιλαμβάνει τον ελάχιστο τεχνικό εξοπλισμό για τις 

εργασίες διαχείρισης αμιάντου. 

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: περιλαμβάνει τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό για 

μέτρηση και δειγματοληψία ινών αμιάντου στον αέρα του χώρου εργασίας. 

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: αναφέρεται στα Ελάχιστα διαθέσιμα Μέσα Ατομικής 

Προστασίας των εργαζομένων στις Ε.Α.Κ. 

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: αναφέρεται στην υποχρέωση τήρησης στοιχείων. 

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: περιλαμβάνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την 

επιβεβαίωση της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων λειτουργίας των 

Ε.Α.Κ. 

▪ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII: αναφέρει ενδεικτικούς τρόπους απόδειξης της 

προϋπηρεσίας που πρέπει να διαθέτει ο τεχνικός υπεύθυνος 

Άρθρο 17 Προσδιορίζονται οι σχετικές κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων της κ.υ.α. 
καθώς και τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

Άρθρο 18 Αναφέρεται στην έναρξη ισχύος της κ.υ.α. 

Ε. Έναρξη ισχύος της κ.υ.α.: 
▪ Η ισχύς της κ.υ.α. αρχίζει με τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (15-02-2013). 
▪ Από την έναρξη ισχύος της κ.υ.α καταργείται η απόφαση με αριθμ. 21017/84/24-6-2009 (Β΄ 

1287). 
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ΣΤ. Κυριότερα τυπογραφικά λάθη της κ.υ.α.: 
 

Άρθρο Αναγραφή στο ΦΕΚ ή στην 
απόφαση (∆ΙΑΥΓΕΙΑ) 

Σωστό 

Άρθρο 10, 
παράγραφος 3 

ν. 42042/2012 ν. 4042/2012 

Άρθρο 10, 
παράγραφος 2 Ε.ΣΥ.∆. Ε.ΣΥ.Π. 

Άρθρο 10, 
παράγραφος  
4, εδάφιο (β) 

β) τις παρακάτω κωδικοποιημένες 
πληροφορίες:  

 
 
 
β) τις παρακάτω κωδικοποιημένες 

πληροφορίες:  
όπου:  
5Η4 είναι ο κωδικός του πλαστικού 
Υ  υποδηλώνει την καταλληλότητα 

του σάκου για μεταφορά 
αμιαντούχων υλικών 

β είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο 
βάρος του περιεχομένου του 
σάκου                 

S υποδηλώνει ότι ο σάκος είναι 
κατάλληλος για μεταφορά 
στερεών 

** είναι τα τελευταία δύο ψηφία του 
έτους κατασκευής 

Χ η χώρα προέλευσης 
Αβγδ   είναι ο αριθμός πιστοποίησης 

β) τις παρακάτω κωδικοποιημένες 
πληροφορίες:  
 
 
 
 
 
όπου:  
5Η4 είναι ο κωδικός του πλαστικού 
Υ  υποδηλώνει την καταλληλότητα 

του σάκου για μεταφορά 
αμιαντούχων υλικών 

β είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο 
βάρος του περιεχομένου του 
σάκου                 

S υποδηλώνει ότι ο σάκος είναι 
κατάλληλος για μεταφορά 
στερεών 

** είναι τα τελευταία δύο ψηφία του 
έτους κατασκευής 

Χ η χώρα προέλευσης 
αβγδ είναι ο αριθμός πιστοποίησης 

Άρθρο 12 7. Η άσκηση της δραστηριότητας ΕΑΚ 
δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε άλλο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

    Μετά την υποβολή φακέλου Α-
Σταδίου ….  

9. Η έγκριση αυτή σε καμία 
περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα 
για την εκτέλεση εργασιών 
διαχείρισης αμιάντου. 

 

7. Η άσκηση της δραστηριότητας 
Ε.Α.Κ. δεν μπορεί να εκχωρηθεί σε 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 

8. Μετά την υποβολή φακέλου Α-
Σταδίου ….  

9. Η έγκριση αυτή σε καμία 
περίπτωση δεν δίνει το δικαίωμα 
για την εκτέλεση εργασιών 
διαχείρισης αμιάντου. 

Άρθρο 16 1. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αναφέρεται 
στο άρθρο 2, παράγραφος 3  

2. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που αναφέρεται 
στο άρθρο 2, παράγραφος 4  

Άρθρο 16 7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 (Προσωπικό των 
Ε.Α.Κ.),  

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII που αναφέρεται 
στο άρθρο 5 (Προσόντα τεχνικού 
υπεύθυνου),  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

V 

2. Βιβλίο καταχώρησης αποτελεσμάτων 
μετρήσεων 
… 
Φορέας δειγματοληψίας 
(Αναλυτικά στοιχεία του προσώπου ή 
της εταιρίας που διενήργησε τη 
δειγματοληψία) 

2. Βιβλίο καταχώρισης αποτελεσμάτων 
μετρήσεων 
… 

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

 
 
 
 
 
 

u 
n 

5H4/Yβ/S/**/Χ/αβγδ u 
n

5H4/Yβ/S/**/Χ/αβγδ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 Για την πλήρη ενημέρωσή σας το κείμενο της κ.υ.α. 4229/395/15-2-2013 είναι διαθέσιμο σε 

ηλεκτρονική μορφή και από τον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Πρόνοιας http://www.yeka.gr στη διαδρομή: Θέματα  Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 

 Πληροφόρηση για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία   Γενική ∆/νση Συνθηκών και 

Υγιεινής της Εργασίας  Νομοθεσία 

 Επιπλέον σχετικό πληροφοριακό υλικό για τα μέτρα προστασίας και τους κινδύνους που 

προκαλούνται από εργασίες με αμίαντο, αποτελούν και οι εκδόσεις της Γενικής ∆/νσης 

Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας: 

 Εκπαιδευτικός φάκελος:  "ΑΜΙΑΝΤΟΣ – Μέτρα Προστασίας" 

 Ενημερωτικό Φυλλάδιο:  "ΑΜΙΑΝΤΟΣ – Μέτρα Προστασίας" 

οι οποίες, [όπως και το υπόλοιπο, σχετικό με θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία 

(νομοθεσία, κλπ.), υλικό] είναι  διαθέσιμες στον ιστότοπο του Υπουργείου. 

Οι συγκεκριμένες για τον αμίαντο εκδόσεις διατίθενται και σε έντυπη μορφή. 

 
 
 
 
 

 
 
 

  Ο  
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ΑΝΤ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ 
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ΠINAKAΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ 
 

1. Όλες τις ∆ιευθύνσεις της κεντρικής Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε. 
2. Όλες τις Υπηρεσίες Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης Εργασίας 
3. Ειδικοί Επιθεωρητές του Σ.ΕΠ.Ε. 
4. Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδος  
5. Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδος 
6. Όλα τα Υπουργεία   
7. Μέλη του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.) 
8. Μέλη του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.) 
9. Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) 

10. Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.) 
11. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) 
12. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
13. Ανώτατη ∆ιοίκηση Ενώσεων ∆ημοσίων Υπαλλήλων (Α.∆.Ε.∆.Υ.)  
14. Ε.∆.Ο.Θ. / Α.∆.Ε.∆.Υ. Θεσσαλονίκης 
15. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) 
16. Ένωση Ελλήνων Χημικών (Ε.Ε.Χ.) 
17. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) 
18. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων  
19. Bιοτεχνικό Eπιμελητήριο Aθηνών (Β.Ε.Α.) 
20. Eμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο Aθηνών (Ε.Β.Ε.Α.) 
21. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης 
22. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος 
23. Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης 
24. Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.) 
25. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-  Ο.Τ.Α.)  
26. Εργατικά Κέντρα 
27. Eλληνικό Iνστιτούτο Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.) 
28. ΟΑΕ∆ (πρώην O.E.K., O.E.E.) 
29. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
30. Φορείς Εθνικού ∆ικτύου Πληροφόρησης για θέματα ΥΑΕ 
31. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) 
32. Σύλλογο Τεχνικών Ασφάλειας Ελλάδος  
33. Επιχειρήσεις Αφαίρεσης - Κατεδάφισης Αμιάντου (Ε.Α.Κ.) 
34. Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) 
35. Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.) 
36. Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) 
37. Εθνική Σχολή ∆ημόσιας Υγείας (Ε.Σ.∆.Υ.) 
38. Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών Εργασίας 
39. Εταιρεία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος 
40. Σύλλογος Τεχνικών Ασφάλειας 
41. Σύνδεσμος Ανωνύμων Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) 
42. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.) 
43. Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.) 
44. Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.) 
45. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Θεσσαλονίκης 
46. Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Θεσσαλονίκης 
47. Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 
 

EΣΩTEPIKH ∆IANOMH 

1. Γραφείο  κ. Yπουργού 
2. Γραφείο  κ. Yφυπουργού 
3. Γραφείο  κας Γενικής Γραμματέως 
4. Γραφείο  κ. Ειδικού Γραμματέα Σ.ΕΠ.Ε. 
5. Γενική Γραμματεία ∆ιαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων 
6. Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης 
7. Γραφείο  κ. Νομικού Συμβούλου 
8. Γραφεία  κ. Γενικών ∆ιευθυντών  
9. Ολες τις ∆/νσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 

10. Κ.Φ. 


