
ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 304/2000 
"Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «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» (ΦEK 220/A/19-12-94) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το 

π.δ. 89/99 «Tροποποίηση του π.δ. 395/94 σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου» 
(ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999)" 

(Φ.Ε.Κ. 241/Α/3-11-2000) 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Tις διατάξεις: 

α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, και 3) 3 και 4 του ν. 1338/83 "Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου" 
(34/A) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν. 1440/84 "Συµµετοχή της Eλλάδας στο 
κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο 
κεφάλαιο της Eυρωπαϊκής Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού 
EURATOM" (70/A), µε το άρθρο 65 του ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και 
άλλες διατάξεις" (101/A), µε το άρθρο 19 του ν.2367/95 (261/Α) και µε το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 
(21/Α). 

β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/92 "Kύρωση της συνθήκης για την Eυρωπαϊκή 
Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη" 
(136/A). 

2. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/85 "Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (177/A) . 
3. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής 

κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/A). 
4. Την ∆Ι∆Κ/Φ.1/2/11187/12.5.2000 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης" (630/Β). 

5. Tην µε αριθµό1/4.2.2000 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας (ΣΥΑΕ). 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (137/Α), που 

προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων κλπ." (154/Α) και 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 2469/97 (38/Α). 

7. Oτι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων ή του κρατικού 
προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού NΠ∆∆. 

8. Tην µε αριθµό 381/1-9-2000 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση των 
Yπουργών Eθνικής Oικονοµίας και Oικονοµικών, Ανάπτυξης, Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και ∆ηµοσίων Έργων, Yγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, 
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Aποκέντρωσης, αποφασίζουµε: 

Άρθρο 1 
Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η συµπλήρωση του Παραρτήµατος Ι του π.δ. 395/94 "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" (ΦEK 220/A/19-12-94) όπως αυτό 
τροποποιήθηκε µε το π.δ. 89/99 "Tροποποίηση του π.δ. 395/94 σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ 
του Συµβουλίου" (ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999). 

Άρθρο 2 
Τροποποίηση του π.δ. 395/94 

1. Στο Παράρτηµα Ι του π.δ. 395/94 όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 89/99 προστίθεται µετά την 
παράγραφο 3.2.4. νέα παράγραφος 3.3. ως εξής: 

"3.3. Οι εξοπλισµοί εργασίας που χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε 
τα άρθρα 2 (παράγραφος 1) και 87 του ν. 2696/99 "Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας" (ΦΕΚ 
57/Α΄/23.3.99) πρέπει: 

α. Να φέρουν τις πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας, που προβλέπονται στο άρθρο 90 του ν. 2696/99. 

β. Να συνοδεύονται µε την άδεια κυκλοφορίας, που προβλέπεται στο άρθρο 88 του ν. 2696/99. 
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γ. Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5 του 
κ.ν. 489/76 όπως αυτό ισχύει. 

δ. Να συνοδεύονται µε τα αποδεικτικά πληρωµής των ετησίων τελών κυκλοφορίας (χρήσης), όπως 
αυτά προβλέπονται στο άρθρο 20 του ν. 2052/92 "Μέτρα για την αντιµετώπιση του νέφους και 
πολεοδοµικές ρυθµίσεις." (ΦΕΚ 94/Α/5-6-1992) όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 26 του ν. 
2682/99 "∆ιαρρυθµίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχηµάτων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 
16/Α/8-2-1999) 

Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο και απόδειξη πληρωµής τελών 
κυκλοφορίας) πρέπει να τίθενται στη διάθεση των αρµοδίων οργάνων ελέγχου του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

2. Το άρθρο 10 "Έλεγχος εφαρµογής" του π.δ. 395/94 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

"Άρθρο 10 

Έλεγχος εφαρµογής 

Ο έλεγχος εφαρµογής του παρόντος διατάγµατος ανατίθεται στα αρµόδια όργανα του Σ.ΕΠ.Ε. του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων." 

3. Το άρθρο 11 "Κυρώσεις" του π.δ. 395/94 τροποποιείται ως ακολούθως: 

α. Η τελεία στο τέλος της παραγράφου 1 αντικαθίσταται µε κόµµα και προστίθεται η φράση: ""όπως ο 
νόµος αυτός τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 16 (παράγραφος 6) του ν. 2639/98 "Ρύθµιση 
εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις" (ΦEK 205/A/2-
9-98)"".  

β. Μετά την παράγραφο 3 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής: 

"4. Τα αρµόδια όργανα ελέγχου του άρθρου 10 του παρόντος διατάγµατος όταν διαπιστώνουν 
παραβάσεις της παραγράφου 3.3. του Παραρτήµατος Ι , πέραν των κυρώσεων που επιβάλλουν µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενηµερώνουν άµεσα τις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, τις αρµόδιες 
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών και τις αρµόδιες υπηρεσίες των Νοµαρχιακών 
Αυτοδιοικήσεων." 

Άρθρο 3 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από την δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του 
παρόντος διατάγµατος. 

Aθήνα, 31 Οκτωβρίου 2000 


