
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 130268/27-9-1999 
 
Ανακοίνωση δηµοσίευσης π.δ. 89/99 «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)ξ σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου». 
 

Με το Π.∆. 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» (ΦΕΚ 220/Α/19-12-94) θεσπίσθηκαν ελάχιστες προδιαγραφές για τη χρησιµοποίηση 
εξοπλισµού εργασίας.  

Στην παράγραφο 3 του παραρτήµατος της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ, στο οποίο ορίζονται οι γενικές 
ελάχιστες προδιαγραφές για τη χρήση των εξοπλισµών εργασίας, προβλεπόταν ότι θα εκδοθούν 
συµπληρωµατικά ελάχιστες προδιαγραφές για τη χρήση ειδικών εξοπλισµών εργασίας, σύµφωνα και 
µε το άρθρο 9 της οδηγίας και συγκεκριµένα µε τη διαδικασία του άρθρου 118 Α της Συνθήκης 
Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας. 

Έτσι το Συµβούλιο Υπουργών της 5/12/1995 εξέδωσε την οδηγία 95/63/ΕΚ µε την οποία 
τροποποιείται και συµπληρώνεται η οδηγία 89/655/ΕΟΚ.  

Για την εναρµόνιση µε την εν λόγω οδηγία εκδόθηκε το π.δ. 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/13.5.99) µε τίτλο 
«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) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου».  

 
Οι κυριότερες ρυθµίσεις του διατάγµατος αυτού έχουν ως ακολούθως:  

1. Το π.δ. 395/94 στο άρθρο 9 περιέχει ένα Παράρτηµα µε γενικές ελάχιστες προδιαγραφές για τη 
χρήση όλων των εξοπλισµών εργασίας.  
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του ιδίου διατάγµατος µεταξύ των άλλων προβλέπεται ότι ο εργοδότης 
οφείλει να προµηθεύεται ή/και να χρησιµοποιεί εξοπλισµό εργασίας ο οποίος εάν τίθεται για πρώτη 
φορά στην διάθεση των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση µετά τη δηµοσίευση 
του διατάγµατος, πρέπει να ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και 
στις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στο Παράρτηµα του άρθρου 9, εφ’ όσον δεν 
υπάρχουν άλλες σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας, ή ισχύουν εν µέρει.  
Το Παράρτηµα του άρθρου 9 σύµφωνα µε το άρθρο 2 (παράγραφος 7, στοιχείο δ) του π.δ. 89/99 
ονοµάζεται Παράρτηµα Ι και συµπληρώνεται µε ελάχιστες προδιαγραφές που ισχύουν για ειδικούς 
εξοπλισµούς εργασίας.  
Ειδικοί εξοπλισµοί εργασίας σύµφωνα µε το ίδιο Παράρτηµα είναι οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας, 
αυτοκινούµενοι ή µη και οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανύψωση φορτίων.  
Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 1 (στοιχείο β) του άρθρου 1 του π.δ. 89/99 τροποποιείται η 
παράγραφος 1 του άρθρου 4 του π.δ. 395/94 και γίνονται ρυθµίσεις για τους ειδικούς εξοπλισµούς 
εργασίας.  
 
Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 1 και της νέας παραγράφου 2 του άρθρου 4 του π.δ. 395/94 
ορίζεται:  
α. Ο εργοδότης οφείλει να προµηθεύεται ή/και να χρησιµοποιεί εξοπλισµό εργασίας 

(συµπεριλαµβανοµένου του ειδικού εξοπλισµού) ο οποίος εάν τίθεται για πρώτη φορά στην 
διάθεση των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση µετά τη δηµοσίευση του 
διατάγµατος, πρέπει να ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και στις 
ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι του άρθρου 9, εφ’ όσον δεν 
υπάρχουν άλλες σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας, ή ισχύουν εν µέρει.  

β. Ο εργοδότης οφείλει να προµηθεύεται ή/και να χρησιµοποιεί ειδικό εξοπλισµό εργασίας ο οποίος 
εάν έχει ήδη τεθεί στην διάθεση των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση µετά 
την 6 ∆εκεµβρίου 1998 πρέπει να ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας 
νοµοθεσίας και στις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι του άρθρου 9 το 
αργότερο µέχρι και την 5-12-2002. 

 



Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 1 (στοιχείο δ) του άρθρου 1 του π.δ. 89/99 προστίθεται στο τέλος 
του άρθρου 4 του π.δ. 395/94 νέα παράγραφος 4 η οποία αναφέρεται στο νέο Παράρτηµα ΙΙ του 
άρθρου 9. 
Σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή ο εργοδότης πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε κατά 
την χρήση των εξοπλισµών εργασίας, να επιτυγχάνεται βαθµός ασφάλειας αντίστοιχος προς τους 
στόχους που θέτουν οι διατάξεις του Παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 9. 
2. Με την παράγραφο 2 του π.δ. 89/99 µετά το άρθρο 4 του π.δ. 395/94 προστίθεται νέο άρθρο 4α που 
αναφέρεται στους ελέγχους και δοκιµές των εξοπλισµών εργασίας. 
Με το νέο άρθρο 4α δηµιουργούνται πρόσθετες υποχρεώσεις στους εργοδότες, σχετικά µε τους 
ελέγχους και δοκιµές που πρέπει να εξασφαλίζουν σε εξοπλισµούς εργασίας των οποίων η ασφάλεια 
εξαρτάται από τις συνθήκες εγκατάστασης και σε εξοπλισµούς εργασίας τους υποκείµενους σε 
επιδράσεις που προξενούν φθορές ικανές να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις.  
Για τους ελέγχους αυτούς προβλέπεται πότε πρέπει να γίνονται, από ποιους γίνονται, που 
καταχωρούνται και ορίζεται ότι τα αποτελέσµατα αυτών των ελέγχων και δοκιµών τίθενται στη 
διάθεση κάθε αρµόδιας αρχής, στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζοµένων για θέµατα ασφάλειας 
και υγείας και ότι φυλάσσονται επί 10 τουλάχιστον χρόνια.  
3. Με την παράγραφο 3 του π.δ. 89/99 µετά το άρθρο 5 του π.δ. 395/94 προστίθεται νέο άρθρο 5α στο 
οποίο ορίζεται ότι αρχές της εργονοµίας για τη διαµόρφωση των θέσεων εργασίας και τη στάση των 
εργαζοµένων όταν χρησιµοποιούν τον εξοπλισµό εργασίας πρέπει να λαµβάνονται πλήρως υπόψη από 
τον εργοδότη κατά την εφαρµογή των ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας.  
4. Στο άρθρο 9 του π.δ. 395/94 περιγράφεται η ενηµέρωση που πρέπει να γίνεται στους εργαζόµενους 
σχετικά µε τον εξοπλισµό εργασίας που χρησιµοποιείται κατά την εργασία τους.  
Με την παράγραφο 4 του π.δ. 89/99 προστίθεται νέα υποχρέωση για ενηµέρωση των εργαζοµένων 
που σχετίζεται µε τους κινδύνους που τους αφορούν και που προέρχονται από τον εξοπλισµό 
εργασίας που υπάρχει στο άµεσο εργασιακό τους περιβάλλον και τις τροποποιήσεις που τους 
αφορούν, στο µέτρο που αυτές επιδρούν στον εξοπλισµό αυτό, έστω και αν δεν χρησιµοποιείται 
άµεσα από αυτούς.  
5. Με τις παραγράφους 6, 7 και 8 του π.δ. 89/99 γίνονται τροποποιήσεις και συµπληρώσεις στο άρθρο 
9 του π.δ. 395/94 που περιελάµβανε ένα Παράρτηµα και συγκεκριµένα:  
 
α. Το Παράρτηµα ονοµάζεται Παράρτηµα Ι και συµπληρώνεται µε ελάχιστες προδιαγραφές που 

ισχύουν για ειδικούς εξοπλισµούς εργασίας που είναι οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας, 
αυτοκινούµενοι ή µη και οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανύψωση φορτίων.  

β. Προστίθεται νέο Παράρτηµα ΙΙ µε τίτλο «∆ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση των εξοπλισµών 
εργασίας που αναφέρονται στο νέο άρθρο 4 παράγραφος 4. Οι ρυθµίσεις του Παραρτήµατος ΙΙ 
περιέχουν  
- Γενικές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους εξοπλισµούς εργασίας  
- ∆ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση κινητών εξοπλισµών εργασίας, αυτοκινούµενων ή µη  
- ∆ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµών εργασίας για την ανύψωση φορτίων.  
 

Το ΦΕΚ 94/Α/13-5-1999 στο οποίο είναι δηµοσιευµένο το π.δ. 89/99 είναι συνηµµένο στην µε αριθµό 
130269/27-9-1999 εγκύκλιο µας µε θέµα «Ανακοίνωση δηµοσίευσης π.δ. 90/99 «Καθορισµός 
οριακών τιµών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιµών έκθεσης των εργαζοµένων σε ορισµένους 
χηµικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες 
91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συµπλήρωση του π.δ. 307/86 
«Προστασία της υγείας των εργαζοµένων που εκτίθενται σε ορισµένους χηµικούς παράγοντες κατά 
την διάρκεια της εργασίας τους» (135/Α) όπως τροποποιήθηκε µε το π.δ. 77/93 (34/Α)».  
Κατά τα λοιπά ισχύει η 130414/11-8-95 εγκύκλιος µας µε θέµα «Εγκύκλιος εφαρµογής Π.∆. 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» 
 

Ο 
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ 


