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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία είναι ένα πολύπλοκο σύστημα στο οποίο συνυπάρχουν κανονιστικές δι-
ατάξεις, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κρατικές υπηρεσίες, εργοδότες, ειδικοί επιστήμονες και απλοί εργα-
ζόμενοι. Προϋπόθεση της ομαλής λειτουργίας του είναι η ύπαρξη ενός σύγχρονου νομοθετικού πλαισίου. 

Το ΕΛΙΝΥΑΕ έδινε πάντοτε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιόπιστη πληροφόρηση σε θέματα νομοθεσίας. Στον ιστό-
τοπό του υπάρχει ηλεκτρονική βάση δεδομένων με νομοθεσία και νομολογία για θέματα ΥΑΕ, η οποία καλύ-
πτει χρονολογικά την περίοδο από το 1861 μέχρι σήμερα και στην οποία παρέχονται τα πλήρη νομοθετικά κεί-
μενα και οι αποφάσεις των δικαστηρίων. Από τις πρώτες κιόλας εκδόσεις του είναι το «Εγχειρίδιο Νομοθεσί-
ας Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας» και η «Συλλογή Νομολογίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια της Ερ-
γασίας». Το 2002 κυκλοφόρισε ο «Χρονολογικός και θεματικός κατάλογος νομοθετημάτων σχετικών με την 
υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας και το περιβάλλον (1861-2002)» συνέχεια του οποίου αποτελεί 
η παρούσα έκδοση. 

Η πληθώρα και η πολυπλοκότητα των νομοθετημάτων καθιστά αναγκαία την κωδικοποίησή τους. Η έκδοση 
αυτή αφενός ομαδοποιεί σε θεματικές ενότητες τις κανονιστικές διατάξεις, αφετέρου τοποθετεί τα νομοθετή-
ματα σε χρονολογική σειρά, διευκολύνοντας έτσι με ουσιαστικό τρόπο την αναζήτηση στις πηγές.

Βασίλης Μακρόπουλος
Πρόεδρος ΕΛΙΝΥΑΕ

Καθ. Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Έξι χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του «Χρονολογικού και θεματικού καταλόγου νομοθετημάτων σχετικών 
με την υγιεινή και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας και το περιβάλλον (1861-2002)», είμαστε σε θέση να 
παρουσιάσουμε μια δεύτερη έκδοση, πολύ βελτιωμένη. 

Η προσπάθεια για τη συλλογή και, ως ένα βαθμό, την κωδικοποίηση της νομοθεσίας που ενδιαφέρει όλους 
όσους σχετίζονται με την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας (τεχνικούς ασφάλειας, ιατρούς ερ-
γασίας, εργοδότες, εργαζόμενους κ.λπ), έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Στην παρούσα έκδοση περιλαμ-
βάνεται υπερδιπλάσιος αριθμός (περίπου 2.500) διατάξεων κανονιστικού περιεχομένου (νομοθετημάτων, προ-
εδρικών διαταγμάτων, υπουργικών αποφάσεων κ.λπ.), έναντι της πρώτης έκδοσης (περίπου 1.000). 

Για κάθε καταχώρηση δίδονται:
i)  εκτός παρενθέσεως, με έντονα γράμματα, ο χαρακτηρισμός (Ν = νόμος, Π.Δ.= προεδρικό διάταγμα, 
Υ.Α. = υπουργική απόφαση κ.λπ), ο αριθμός και η χρονολογία έκδοσής της, 

ii)  εντός παρενθέσεως, με έντονα γράμματα, ο αριθμός του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης 
(ΦΕΚ), το τεύχος και η ημερομηνία έκδοσής του και 

iii) ο τίτλος της.

Ο κατάλογος αποτελείται από τρία μέρη.

Ι. Χρονολογικός κατάλογος
Οι διατάξεις κανονιστικού περιεχομένου είναι καταχωρημένες σε αντίστροφη χρονολογική σειρά (προη-

γούνται οι πιο πρόσφατες), βάσει του αριθμού του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης στην οποία έχουν 
δημοσιευτεί. 

Σε αρκετές διατάξεις δίδονται εντός παρενθέσεως οι τίτλοι των σημαντικότερων άρθρων της διάταξης, καθώς 
και τα στοιχεία άλλων διατάξεων με τις οποίες τροποποιούνται, συμπληρώνονται ή καταργούνται.

ΙΙ. Θεματικός κατάλογος
Στην προσπάθεια να βοηθηθεί ο χρήστης που αναζητά τις ισχύουσες σε κάθε τομέα διατάξεις, το υλικό έχει 

ταξινομηθεί σε περίπου 360 θεματικές ενότητες και υποενότητες. Οι θεματικές ενότητες καταχωρούνται με 
αλφαβητική σειρά και διαθέτουν δενδροειδή δομή.

Επισημαίνεται ότι η σχετική καταχώριση δεν μπορεί να θεωρηθεί εξαντλητική. Για το λόγο αυτό, ο χρή-
στης θα πρέπει να διερευνά το περιεχόμενο θεματικών ενοτήτων και υποενοτήτων με αντικείμενο παραπλή-
σιο αυτού που αναζητά.

ΙΙΙ. Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας
Η δομή του καταλόγου ακολουθεί τη δομή της ιστοσελίδας του ινστιτούτου στο διαδίκτυο (http://www.elinyae.
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gr/el/category_details.jsp?cat_id=2). Στη διεύθυνση αυτή ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει περισσότερα ή πιο 
επικαιροποιημένα στοιχεία για τις διατάξεις που αναφέρονται στον κατάλογο, όπως τα πλήρη κείμενά τους, 
πιθανές τροποποιήσεις που είναι μεταγενέστερες του καταλόγου κ.λπ.
Επίσης, είναι δυνατή η αναζήτηση των διατάξεων με βάση τα στοιχεία τους (αριθμό απόφασης, ΦΕΚ κ.λπ) 
στη διεύθυνση http://www.elinyae.gr/el/adv_search_results.jsp.

Ελπίζουμε ο κατάλογος αυτός, σε συνδυασμό με τη συνεχή βελτίωση και επικαιροποίηση του τμήματος της 
νομοθεσίας της ιστοσελίδας του ΕΛΙΝΥΑΕ, να αποβεί χρήσιμο εργαλείο για όσους ασχολούνται με τα θέμα-
τα ΥΑΕ, με απώτερο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών στους χώρους εργασίας. 
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ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΑ

Α.Ν.      Αναγκαστικός νόμος
Αρ. Πρωτ.    Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αστυν.  Διατ.    Αστυνομική Διάταξη
Αποφ.      Απόφαση
Β.Δ.      Βασιλικό Διάταγμα
Διορθ. Σφ. Διόρθωση Σφάλματος
Εγγρ.      Έγγραφο
Εγκ.       Εγκύκλιος
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.   Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Κ.Δ.      Κανονιστικό Διάταγμα
Κ.Υ.Α.     Κοινή Υπουργική Απόφαση
Ν.      Νόμος
Ν.Δ      Νομοθετικό Διάταγμα
Π.Δ.      Προεδρικό Διάταγμα
Π.Ν.Π.     Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
Πολ. Διατ.   Πολεοδομική Διάταξη
Πυρ. Διατ.   Πυροσβεστική Διάταξη
Π.Υ.Σ.     Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου
Υ.Α.      Υπουργική Απόφαση
Υγειον. Διατ.   Υγειονομική Διάταξη
Φ.Ε.Κ.     Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

2008

1.  Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/2008 (ΦΕΚ 346/Β`/3.3.2008) Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρη-
ση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία. (Σκο-
πός και Αντικείμενο (παράρτ. §1), Ορισμοί (παράρτ. §2), Πρότυπα- Αναφορές (παράρτ. §4), Εξοπλισμός 
μέτρησης (παράρτ. §5), Διαδικασία μετρήσεων (παράρτ. §6), Υπολογισμός αβεβαιοτήτων μέτρησης 
(παράρτ. §7), Σύγκριση με τα όρια (παράρτ. §8), Αναφορά των αποτελεσμάτων των μετρήσεων (πα-
ράρτ. §9), Απαιτήσεις Προσωπικού- Συνεργείων Μέτρησης (παράρτ. §1)).

2.  Υ.Α. 536/2007/2008 (ΦΕΚ 224/Β´/14.2.2008) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 130/2000 (ΦΕΚ 760/Β/21.6.2000) 
απόφασης, όπως έχει τροποποιήθεί με τηνυπ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (ΦΕΚ 466/Β/11.4.2005), απόφαση σε συμμόρ-
φωση με την ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C60/02 που δημοσιεύτηκε στο πλάισιο εφαρμογής της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης οριοσμένων επικίνδυνων 
ουσιών  και παρασκευασμάτων, όπως τροποποιήθηκε και, όσον αφορά τους περιορισμούς σχετικά με την εμπορί-
α και τη χρήση του νικελίου.

3.  Υ.Α. 640/2007/2008 (ΦΕΚ 224/Β´/14.2.2008) Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 ((ΦΕΚ 166/Α/17.11.1983) σε εναρ-
μόνιση προς την οδηγία 94/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 331/21.12.1994) 
«για τη δέκατη τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν τους περιορισμούς της διάθεσης στην αγορά και χρή-
σης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων».

4.  Υ.Α. 8149/773/2008 (ΦΕΚ 202/Β´/8.2.2008) Νυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων της κεντρικής Υπηρεσίας 
και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Α εξά-
μηνο του 2008. 

5.    Υ.Α. 5576/51/2008 (ΦΕΚ 184/Β´/7.2.2008) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθη-
κόντων τεχνικού ασφάλειας - Προγράμματα 2008. (Σκοπός (άρθ. 1), Φορείς εκτέλεσης των προγραμμάτων (άρθ. 
2), Χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων (άρθ. 3), Ελάχιστο περιεχόμενο προγραμμάτων –Ομάδες εκπαιδευο-
μένων (άρθ. 4), Προσόντα εκπαιδευτών (άρθ. 5), Περιεχόμενο αιτήσεων- Διαδικασία έγκρισης-Λοιπές προϋπο-
θέσεις (άρθ. 6), Έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων - Κυρώσεις (άρθ. 7)).

6.  Υ.Α. 5577/52/2008 (ΦΕΚ 184/Β´/7.2.2008) Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα καθηκόντων τεχνικού ασφάλει-
ας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην  Γ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ 294/1988 και απασχο-
λούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2008. (Σκοπός (άρθ. 1), Φορείς εκτέλεσης των προγραμ-
μάτων (άρθ. 2), Χώροι εκτέλεσης των προγραμμάτων (άρθ. 3), Ελάχιστο περιεχόμενο προγραμμάτων (άρθ. 4), 
Προσόντα εκπαιδευτών (άρθ. 5), Περιεχόμενο αιτήσεων- Διαδικασία έγκρισης-Λοιπές προϋποθέσεις (άρθ. 6), 
Έλεγχος εκτέλεσης των προγραμμάτων - Κυρώσεις (άρθ. 7)).

7.  Υ.Α. Α6/55298/4926/2008 (ΦΕΚ 148/Β´/30.1.2008) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου με αμάξω-
μα πλατφόρμα σε ιδιοκτήτες ΦΙΧ αυτοκινήτων που εξυπηρετούν εκσκαπτικά.

8.  Υ.Α. 38492/2784/07/2008 (ΦΕΚ 84/Β`/24.1.2008) Μέγιστο ύψος αμαξώματος ανατρεπόμενων οχημάτων. (Μέ-
γιστο ύφος αμαξώματος ανατρεπόμενων οχημάτων (φορτηγά- επικαθήμενα- ρυμουλκούμενα) (άρθ. 1), Μεταφε-
ρόμενα προϊόντα- υλικά (άρθ. 1 §1), Προσδιορισμός μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους φόρτωσης χωματουργικών 
προϊόντων επί αμαξωμάτων ανατρεπόμενων οχημάτων (άρθ. 1 §2), Τοποθέτηση γωνιακού ελάσματος (άρθ. 1 
§3), Οχήματα τιθέμενα για πρώτη φορά σε κυκλοφορία & κυκλοφορούντα οχήματα (άρθ. 1 §4), Περιορισμοί- 
έλεγχος οχημάτων – επιβολή κυρώσεων (άρθ. 1 §5)).

9.  Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/538/07, (62/Β´/22.1.08) Συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 42 της υπ αριθμ. Α1β/8577/83 
(ΦΕΚ 526/Β/24.9.83) Υγειονομικής Διάταξης, «Περί Υγειονομικού έλεγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας 
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των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσε-
ως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί» 
(223/Α).

2007

1.  Υ.Α. ΦΓ1/55302/4630/2007 (ΦΕΚ 2338/Β´/11.12.2007) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 32591/3257/2001 (ΦΕΚ 
703/Β) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις ορισμού ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπο-
ρευμάτων, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR». 

2.  ΦΕΚ 2259/Β´/27.11.2007 Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 12044/613/9.3.07 κοινή υπουργική απόφαση «Κα-
θορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή 
μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για 
τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων 
σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 
2003. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (405/Β/29.3.2000) (ΦΕΚ 
376/Β/19.3.2007). 

3.  Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 139057/2007 (ΦΕΚ 2204/Β´/14.11.2007) Συμπλήρωση του άρθ. 47 της υπ αριθ. Α1β/8577/1983 
(526/Β/24.9.83) υγειονομικής διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου και 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», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέ-
στερα.

4.  Υ.Α. 56995/4820/2007 (ΦΕΚ 2168/Β´/9.11.2007) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδι-
ωτικής χρήσης ιδιοκτησίας εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α. 

5.  Υ.Α. ΔΥΓ2/οικ./133242/2007 (ΦΕΚ 2093/Β´/29.10.2007) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥΓ2/οικ. 2956/2005 (ΦΕΚ 
37/Β/18.1.05) απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής ιοντιζουσών ακτινοβολιών. 

6.  Υ.Α. 52526/6904/2007 (ΦΕΚ 1900/Β´/14.9.2007) Καθορισμός διαδικασίας κατάρτισης, εξέτασης και χορήγησης 
πιστοποιητικού συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. (Πιστοποιητικό επαγγελματικής 
κατάρτισης ΣΑΜΕΕ (αρθ. 2), Εκπαιδευτικοί φορείς (αρθ. 3), Πρόγραμμα κατάρτισης (άρθ. 4), Υποχρεώσεις 
εκπαιδευτικών φορέων (άρθ. 5), Συγκρότηση & έργο επιτροπής εξετάσεων (άρθ. 6), Εξετάσεις αρχικής χορή-
γησης (άρθ. 7), Εξετάσεις ανανέωσης (άρθ. 8), Επέκταση πιστοποιητικού (άρθ. 9), Διαδικασία εξετάσεων (άρθ. 
10), Βαθμολόγηση γραπτών (άρθ. 11), Εποπτεία & έλεγχος (άρθ. 12)).

7.  Υ.Α. 50268/5137/2007 (ΦΕΚ 1853/Β´/13.9.2007) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/
ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93. (Δι-
άθεση στην αγορά και/ή έναρξη λειτουργίας (αρθ. 3), Ελεύθερη κυκλοφορία εξοπλισμού (άρθ. 4), Ουσιώδεις 
απαιτήσεις (άρθ. 5), Εναρμονισμένα πρότυπα (άρθ. 6), Διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης για συσκευ-
ές (άρθ. 7), Σήμανση CE (άρθ. 8), Άλλα σήματα και πληροφορίες (άρθ. 9), Κοινοποιημένοι οργανισμοί (άρθ. 10), 
Σταθερές εγκαταστάσεις (άρθ. 11), Εποπτεία αγοράς (άρθ. 12), Οργάνωση & συντονισμός της εποπτείας της 
αγοράς για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (άρθ. 13), Έλεγχοι -Αρμόδιες υπηρεσίες ελέγχου - Ελεγκτικά 
όργανα -Υποχρεώσεις ελεγχομένων (άρθ. 14), Κυρώσεις (άρθ. 15), Προσωρινά μέτρα (άρθ. 16), Προσδιορισμός 
προστίμου (άρθ. 17), Κατάρτιση και χρησιμοποίηση πίνακα πραγματογνωμόνων ηλεκτρομαγνητικής συμβατό-
τητας (ΗΜΣ) (άρθ. 18), Συμβουλευτική επιτροπή για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (άρθ. 19)).

8.  Αποφ. Δ2/Α/32830/10200/2007 (ΦΕΚ 1831/Β´/12.9.2007) Καθορισμός προτύπου AWS D17. 1:2001 ως εθνικού 
προτύπου πιστοποίησης συγκολλητών για συγκολλήσεις με τήξη σε εφαρμογές αεροπορικής τεχνολογίας.

9.  Υ.Α. 37411/1829/Ε103/2007 (ΦΕΚ 1827/Β´/11.9.2007) Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών 
για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
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ου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος ισχύ-
ει. (Αρμόδιες αρχές (αρθ. 2), Οργάνωση πληροφοριών και στοιχείων (αρθ. 3), Καταγραφή επιχειρήσεων (άρθ. 
4), Έλεγχος διαρροών ελεγχομένων ουσιών (άρθ. 5), Αξιοποίηση χρησιμοποιημένων ελεγχομένων ουσιών : (άρθ. 
6), Προσόντα προσωπικού (άρθ. 7), Έλεγχοι (άρθ. 8), Κυρώσεις (άρθ. 9)).

10.  Υ.Α. ΔΑΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561/2007 (ΦΕΚ 1613/Β´/17.8.2007) Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλήλους 
για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους.

11.  Υ.Α. 73/2007/2007 (ΦΕΚ 1573/Β´/17.8.2007) Τροποποίηση του π.δ 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α/17.11.1983) σε εναρ-
μόνιση προς την οδηγία 2006/139/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 384/29.12.2006) «για την τροποποίηση της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης ενώσεων αρ-
σενικού με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος Ι της οδηγίας στην τεχνική πρόοδο.

12.  Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.94643/2007 (ΦΕΚ 1384/Β´/3.8.2007) Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθ. Α1β/8577/1983 
(ΦΕΚ 526/Β/24.9.83) Υγειονομικής Διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας 
των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσε-
ως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί μετα-
γενέστερα. 

13.  Υ.Α. 130134/2007 (ΦΕΚ 1369/Β´/2.8.2007) Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχόλη-
σης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών. (Καθορισμός μέγιστου αριθ-
μού πλοίων (αρθ. 3), Καθορισμός ελάχιστου ημερήσιου χρόνου υποχρεωτικής απασχόλησης (άρθ. 4), Έλεγχος 
εφαρμογής (άρθ. 5)).

14.  Υ.Α. 36873/2007 (ΦΕΚ 1364/Β´/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δι-
καιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας παιδοτόπων. (Σχεδίαση & οργάνωση χώρου (αρθ. 2), Απαιτήσεις ασφάλειας (αρθ. 3), Απαιτή-
σεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς, αντιπροσώπους (άρθ. 4), Υποχρεώσεις υπευθύνων λειτουργίας παιδότο-
πων (άρθ. 5), Επανέλεγχος παιχνιδοκατασκευής (άρθ. 5γ), Φάκελος συντήρησης (άρθ. 5δ), Προδιαγραφές λει-
τουργίας υπαίθριου παιδότοπου (άρθ. 6), Διαδικασία & δικαιολογητικά χορήγησης άδειας ίδρυσης & λειτουρ-
γίας παιδότοπου (άρθ. 7), Λειτουργία παιδότοπου σε χώρο με διαφορετική δραστηριότητα (άρθ. 8), Αντικατά-
σταση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας παιδότοπου (άρθ. 9)).

15.  Υ.Α. ΤΤ 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β´/30.7.2007) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργικής 
απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής 
ιατρικής.

16.  Υ.Α. ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143/720/2007 (ΦΕΚ 1111/Β´/4.7.2007) Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής από-
φασης οικ. ΦΑ΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (1797/Β), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΑ΄ 
9.2/7543/403/3.5.2007 (696/Β) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων.

17.  Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/2007 (ΦΕΚ 1022/Β´/22.6.2007) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφασης 
οικ. 1277/1989 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας εξοχών» (ΦΕΚ 199/Β/1989).

18.  Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/2007 (ΦΕΚ 920/Β´/8.6.2007) Καθορισμός τιμών -στόχων και ορίων εκτίμησης των 
συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωματικών 
υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ «Σχετι-
κά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες 
στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». (Τιμές -Στό-
χοι- Μέτρα επίτευξης (άρθ. 3), Ταξινόμηση των συγκεντρώσεων στον αέρα και της απόθεσης στο έδαφος (άρθ.4), 
Ενημέρωση του κοινού (άρθ. 5), Διαβίβαση πληροφοριών & εκθέσεων στην Επιτροπή ΕΚ (άρθ. 6), Κυρώσεις 
(άρθ. 7)).

19.  Υ.Α. 510/2004/2007 (ΦΕΚ 872/Β´/4.6.2007) Καύσιμα Αυτοκινήτων − Αμόλυβδη Βενζίνη − Απαιτήσεις και Μέ-
θοδοι Δοκιμών.
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20.  Υ.Α. 87/2007/2007 (ΦΕΚ 872/Β´/4.6.2007) Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. No 378/1994, (ΦΕΚ 705/Β/20.9.1994) 
σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/121/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου «για την τροποποίηση της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετι-
κών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών με σκοπό την προσαρμογή της στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 για την καταχώριση, 
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση 
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων».

21.  Υ.Α. 4113.213/01/2007/2007 (ΦΕΚ 859/Β´/1.6.2007) Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 2000 (MSC 103(73)) και 
2004 (MSC 177(79)) του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγρο-
ποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας IGC). (Υιοθέτηση τροποποιήσεων στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή & τον 
εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύδην (IGC κώδικας) (Μέρος Β), Διατάξεις πλοίου (κεφ. 
3), Περιορισμός φορτίου (κεφ. 4), Δοχεία επεξεργασίας υπό πίεση & συστήματα σωληνώσεων υγρών, ατμών & 
πίεσης (κεφ. 5), Συστήματα εξαερισμού δεξαμενής φορτίου (κεφ. 8), Περιβαλλοντικός έλεγχος (κεφ. 9), Πυρο-
προστασία & πυρόσβεση (κεφ. 11), Όργανα (δείκτες, ανίχνευση αερίου) (κεφ. 13), Προστασία προσωπικού (κεφ. 
14), Λειτουργικές απαιτήσεις (κεφ. 18), Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (κεφ. 10)).

22.  Υ.Α. 71/2007/2007 (ΦΕΚ 697/Β´/4.5.2007) Τροποποίηση του π.δ 445/1983 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την οδη-
γία 2006/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 372/27.12..2006) «σχετικά με την τρι-
ακοστή τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστι-
κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρή-
σης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων).

23.  Υ.Α. ΦΑ΄9.2/7543/403/2007 (ΦΕΚ 696/Β´/3.5.2007) Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. Οικ. 
Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (1797/Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλει-
ας των ανελκυστήρων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143/720/07, (1111/Β/4.7.07)).

24.  Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/2007 (ΦΕΚ 630/Β´/26.4.2007) Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής υπουρ-
γικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς την οδη-
γία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998.

25.  ΦΕΚ 589/Β´/23.4.2007 Διόρθωση σφάλματος στην υπ. αριθ. 2431.02/10/07/14.2.2007 απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα: «Καθορισμός νέου τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης της ρύπανσης από 
πετρέλαιο (IOPP)».

26.  Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/2007 (ΦΕΚ 549/Β´/18.4.2007) Υιοθέτηση του παραρτήματος (Annex) 18, έκδοση 
3η, τροποποίηση 8 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί «Ασφαλούς αερομεταφοράς επικίνδυ-
νων υλικών» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου. (Ταξινόμηση (κεφ. 3), Περιορισμοί στην αε-
ρομεταφορά επικίνδυνων υλικών (κεφ. 4), Συσκευασία (κεφ. 5), Επιγραφές και σημάνσεις (κεφ. 6), Ευθύνες απο-
στολέα (κεφ. 7), Ευθύνες αερομεταφορέα (κεφ. 8), Παροχή πληροφοριών (κεφ. 9), Εκπόνηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων (κεφ. 10), Συμμόρφωση (κεφ. 11), Αναφορά ατυχημάτων και συμβάντων με επικίνδυνα υλικά 
(κεφ. 12), Προβλέψεις ασφάλειας για επικίνδυνα υλικά (κεφ. 13)).

27.  Πυρ.Διατ. 12/2007 (ΦΕΚ 545/Β´/18.4.2007) Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας των 
μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων.

28.  Υ.Α. 11037/703/06/2007 (ΦΕΚ 545/Β´/18.4.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2006/20/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμο-
γή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 70/221/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις δεξαμενές καυσίμων και τις δια-
τάξεις οπίσθιας προφύλαξης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους.

29.  Υ.Α. 74362/5340/05/2007 (ΦΕΚ 544/Β´/18.4.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2005 σχετικά με 
την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 
ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
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30.  Υ.Α. 37353/2375/2007 (ΦΕΚ 543/Β´/18.4.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί προ-
σεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών 
αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, 
καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με 
φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των οδηγιών 2005/78/ΕΚ της Επιτροπής 
της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI της οδηγίας 2005/55/ΕΚ και 2006/51/
ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα I της οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το παράρτημα IV της οδη-
γίας 2005/78/ΕΚ.

31.  Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126880/2007 (ΦΕΚ 435/Β´/29.3.2007) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Η.Π. 
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έρ-
γων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθ. 3 του ν. 1650/1986 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. 
(91/Α).

32.  Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126884/2007 (ΦΕΚ 435/Β´/29.3.2007) Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότη-
σης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφωνα 
με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α). (Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολό-
γηση (ΠΠΕΑ) (άρθ. 3, 6), Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) (άρθ. 4, 7, 9)).

33.  Αποφ. Α/7.9/228/2735/2007 (ΦΕΚ 424/Β´/28.3.2007) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρ-
κου Κοζάνης.

34.  Κ.Υ.Α 12044/613/2007 (ΦΕΚ 376/Β´/19.3.2007) Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από 
ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμε-
τώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής 
απόφασης (405/Β/29.3.2000). (Διορθ. Σφ. ΦΕΚ 2259/Β/27.11.07). (Γενικές υποχρεώσεις του ασκούντος την εκμε-
τάλλευση (άρθ. 5), Κοινοποίηση (άρθ. 6), Πολιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων (άρθ. 7), Μελέτη ασφάλειας 
(άρθ. 8), Σχέδιο έκτακτης ανάγκης (άρθ. 9), Πολλαπλασιαστικά φαινόμενα (φαινόμενο Domino) (άρθ. 10), Μετα-
τροπές εγκατάστασης, μονάδας ή χώρου αποθήκευσης (άρθ. 11), Σχεδιασμός χρήσεως γης (άρθ. 12), Πληροφο-
ρίες για τα μέτρα ασφάλειας -Ενημέρωση του κοινού (άρθ. 13), Περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης (άρθ. 
14), Πληροφορίες που παρέχονται στην Επιτροπή των ΕΚ (άρθ. 15), Επιθεωρήσεις - Έλεγχοι (άρθ. 16), Εκπρο-
σώπηση ανταλλαγές & σύστημα πληροφόρησης (άρθ. 17), Εμπιστευτικότητα (άρθ. 18), Κυρώσεις (άρθ. 19)).

35.  Υ.Α. ΟΙΚ. 13263/1043/2007 (ΦΕΚ 361/Β´/16.3.2007) Τροποποίηση της υπ αριθ. ΟΙΚ. 5063/184/2000 (155/Β) 
περί όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου (CNG).

36.  Αποφ. Ε2/0/42310/2007 (ΦΕΚ 354/Β´/15.3.2007) Χαρακτηρισμός αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών απο-
βλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών.

37.  Υ.Α. Α1/οικ 11383/840/2007 (ΦΕΚ 309/Β´/7.3.2007) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρή-
σης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων.

38.  Υ.Α. οικ. 99/2007 (ΦΕΚ 307/Β´/7.3.2007) Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης του νερού ψύξης του Αυτό-
νομου Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας (ΔΕΗ) στην περιοχή Μονόλιθος της νήσου Θήρας.

39.  Υ.Α. οικ. 10375/829/2007 (ΦΕΚ 303/Β´/7.3.2007) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ 29900/1977 (1318/Β) απόφα-
σης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα 
αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ».

40.  Υ.Α. Δ17α/313/2/Φ.2.5/2007 (ΦΕΚ 292/Β´/5.3.2007) Τροποποίηση της Συγκρότησης της Επιτροπής Μητρώου 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ).
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41.  Υ.Α. 9269/470/2007 (ΦΕΚ 286/Β´/2.3.2007) Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψε-
ων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντι-
κών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 
3010/02 (1391/Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/
ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν 
το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, 
των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου. (Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού (άρθ. 3)).

42.  Υ.Α. 9268/469/2007 (ΦΕΚ 286/Β´/2.3.2007) Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανακύ-
κλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01 
(179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/ΕΚ 
για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004.

43.  Υ.Α. Η.Π. 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286/Β´/2.3.2007) Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 37393/2028/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τρο-
ποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπο-
μπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης Δε-
κεμβρίου 2005.

44.  Υ.Α. Η.Π. 9267/468/2007 (ΦΕΚ 286/Β´/2.3.2007) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (1931/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/101/ΕΚ «για την τροποποίηση της 
οδηγίας 203/87/ΕΚ σχετικά με την θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο» του Συμβουλίου της 
27ης Οκτωβρίου 2004.

45.  Πυρ.Διατ. 8γ/2007 (ΦΕΚ 276/Β´/2.3.2007) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κατάρ-
γηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών διατάξεων. (Οδεύσεις διαφυγής (άρθ. 
3), Διαμερισματοποίηση- -Δείκτες πυραντίστασης (άρθ. 4), Προληπτικά μέτρα (άρθ. 5), Ενεργητικά μέσα (άρθ. 
6), Υπαίθρια- ημιϋπαίθρια εμπορικά καταστήματα (άρθ. 7), Οργάνωση και εκπαίδευση προσωπικού (άρθ. 8), 
Μελέτη πυροπροστασίας – Χορήγηση πιστοποιητικού -Αποκλίσεις (άρθ. 9), Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυ-
ροπροστασία (άρθ. 10), Κυρώσεις (άρθ. 11)).

46.  Π.Δ. 230/2007 (ΦΕΚ 264/Α´/23.11.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις ασφά-
λειας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου. (Μέτρα ασφάλειας (αρθ. 3), Διοικητική αρχή (αρθ. 4), 
Διαχειριστής της σήραγγας (άρθ. 5), Αρμόδιος ασφάλειας (άρθ. 6), Φορέας επιθεώρησης (άρθ. 7), Κοινοποίη-
ση της διοικητικής αρχής (άρθ. 8), Σήραγγες των οποίων δεν είχε εγκριθεί η μελέτη μέχρι την 1η Μαΐου 2006 
(άρθ. 9), Σήραγγες οι οποίες δεν είχαν δοθεί στην κυκλοφορία μέχρι την 1η Μαΐου 2006 (άρθ. 10), Ήδη λειτουρ-
γούσες σήραγγες (άρθ. 11), Περιοδικές Επιθεωρήσεις (άρθ. 12), Ανάλυση επικινδυνότητας (άρθ. 13), Παρέκκλι-
ση για καινοτόμους τεχνικές (άρθ. 14), Εκθέσεις (άρθ. 15), Μέτρα ασφάλειας του άρθ. 3 (παράρτ. Ι), Έγκριση 
της μελέτης, φάκελος ασφάλειας, θέση μιας σήραγγας σε λειτουργία, τροποποιήσεις & περιοδικές ασκήσεις 
(παράρτ. ΙΙ), Σήμανση σηράγγων (παράρτ. ΙΙΙ)).

47.  Υ.Α. 2431.03/02/07/2007 (ΦΕΚ 263/Β´/28.2.2007) Καθιέρωση βιβλίου φορτίου για πλοία που μεταφέρουν επι-
βλαβείς υγρές ουσίες χύμα.

48.  Υ.Α. 2431.02/09/07/2007 (ΦΕΚ 263/Β´/28.2.2007) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου.
49.  Υ.Α. 2431.03/04/07/2007 (ΦΕΚ 263/Β´/28.2.2007) Καθορισμός νέου τύπου εγχειριδίου διαδικασιών και διατάξε-

ων για απορρίψεις στη θάλασσα υγρών επιβλαβών ουσιών που μεταφέρονται χύδην με χημικά δεξαμενόπλοια.
50.  Υ.Α. 2431.03/03/2007 (ΦΕΚ 263/Β´/28.2.2007) Καθορισμός τύπου νέου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης ρύ-

πανσης για τη μεταφορά επιβλαβών υγρών ουσιών χύμα» (NLSC).
51.  Υ.Α. 2431.02/10/07/2007 (ΦΕΚ 257/Β´/27.2.2007) Καθορισμός νέου τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης 

της ρύπανσης από πετρέλαιο (IOPPC)». (Διορθ. Σφ. ΦΕΚ 589/Β/23.4.07).
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52.  Υ.Α. 10551/2007 (ΦΕΚ 246/Β´/26.2.2007) Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλο-
ούντων πλοίων.

53.  Υ.Α. Π1β/Γ.Π. 146231/06/2007 (ΦΕΚ 226/Β´/23.2.2007) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφα-
σης Π2β/οικ.2808/97 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Δι-
απαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από 
φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (645/Β).

54.  Π.Δ. 162/2007 (ΦΕΚ 202/Α´/23.8.2007) Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/86 όπως ισχύει, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/15/ΕΚ.

55.  Υ.Α. 2431.02.1/02/07/2007 (ΦΕΚ 197/Α´/23.8.2007) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλ-
λου 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις στο 
κανονισμό 1, προσθήκη κανονισμού 12 Α, επακόλουθες τροποποιήσεις στο Πιστοποιητικό IOPPC και τροποποι-
ήσεις στο κανονισμό 21 του αναθεωρημένου Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78 − Προσθήκη του κανονι-
σμού 13 στο Παράρτημα IV της Δ.Σ.MARPOL 73/78).

56.  Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 187/Β´/2.3.2007) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμ-
φωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί 
για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 
1) της υπ αριθμ. 91/156/Κ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. τροποποίηση της υπ αριθμ. 
13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλή-
των κ.λπ.» (Β 383) και της υο αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών 
Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων….κ.λπ» (Β 791). (Έγκριση – περιεχόμενο του ΕΣΔΕ-
Α (άρθ. 2)).

57.  Π.Δ. 137/2007 (ΦΕΚ 174/Α´/31.7.2007) Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας 
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS 1974)», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 20.5.2004 με τις 
αποφάσεις MSC 152(78)/20.5.2004 και MSC 153(78)/20.5.2004 καθώς και κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1988 
το οποίο αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 20.5.2004 με 
την απόφαση MSC 154(78)/20.5.2004 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Ορ-
γανισμού (IMO). (Σωστικά μέσα (παράρτ. 2, κεφ. ΙΙΙ)).

58.  Υ.Α. 160234/2007 (ΦΕΚ 162/Β´/7.2.2007) Νυχτερινή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης & 
Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ).

59.  Υ.Α. 160236/2007 (ΦΕΚ 162/Β´/7.2.2007) Απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες υπαλλήλων του Υπουργεί-
ου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ).

60.  Υ.Α. 160235/2007 (ΦΕΚ 162/Β´/7.2.2007) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης 
& Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ).

61.  Υ.Α. Φ.105/3709/7666/2007 (ΦΕΚ 144/Β´/6.2.2007) Ορισμός του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής και Ταλα-
ντώσεων, του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως φορέα 
ελέγχου ADR. 

62.  Υ.Α. Δ15/οικ./1179/2007 (ΦΕΚ 106/Β´/31.1.2007) Τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων α) Δ15/οικ/1056/2006 (102/Β) «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτι-
κών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ 
και άλλες διατάξεις» και β) Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (1105/Β) «Έκδοση Ενημερότητας πτυχίου και βεβαιώσεων 
ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύμων εταιριών 
και πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 

63.  Υ.Α. οικ./Δ14/82408//2007 (ΦΕΚ 106/Β´/31.1.2007) Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου ποιότητας 
σκυροδέματος. 
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64.  Υ.Α. οικ. Δ14/82257/2007 (ΦΕΚ 87/Β´/30.1.2007) Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου ποιότητας 
χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. 

65.  Υ.Α. Φ.Γ1/58363/3662/2007 (ΦΕΚ 84/Β´/30.1.2007) Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για την διενέργεια ελέγ-
χων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 104/99 όπως αυτό ισχύει.

66.  Υ.Α. 123990/2007 (ΦΕΚ 84/Β´/30.1.2007) Τροποποίηση της υπ αριθ. 117604/2006 (437/Β) κοινής υπουργικής 
απόφασης «Άδεια εγκατάστασης για μεταχείριση (χειρισμό) και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας και 
της πριστής ξυλείας». 

67.  Ν. 3551/2007 (ΦΕΚ 76/Α´/2.4.2007) Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρη-
σης πλοίων. (Εκτέλεση εργασιών (άρθ. 3), Ειδικό μητρώο (άρθ. 4), Κατηγορίες επιχειρήσεων (άρθ. 5), Διαδικα-
σία και δικαιολογητικά εγγραφής (άρθ. 6), Έλεγχος και Διοικητικές κυρώσεις (άρθ. 7), Εξουσιοδοτήσεις (άρθ. 
8), Αναστολή είσπραξης οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών (άρθ. 9)).

68.  Υ.Α. οικ. 999/2007 (ΦΕΚ 57/Β´/24.1.2007) Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθ. 3046/304/3.2.1989 (ΦΕΚ 
59/Δ/1989), απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού. 

69.  Π.Δ. 51/2007 (ΦΕΚ 54/Α´/8.3.2007) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και 
διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοι-
νοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
23ης Οκτωβρίου 2000. (Περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού (άρθ. 3), Περιβαλλοντικοί στόχοι (άρθ. 4), Χαρα-
κτηριστικά περιοχής λεκάνης απορροής (άρθ. 5), Μητρώο προστατευόμενων περιοχών (άρθ. 6), Υδατικά συ-
στήματα για την απόληψη πόσιμου ύδατος (άρθ. 7), Ανάκτηση κόστους για υπηρεσίες ύδατος (άρθ. 8), Συνδυ-
ασμένη προσέγγιση για τον έλεγχο σημειακών και διάχυτων πηγών ρύπανσης (άρθ. 9), Σχέδιο διαχείρισης πε-
ριοχής λεκάνης απορροής ποταμού (άρθ. 10), Πρόγραμμα παρακολούθησης επιφανειακών, υπόγειων υδάτων 
& προστατευόμενων περιοχών (άρθ. 11), Πρόγραμμα μέτρων (άρθ. 12), Πρόγραμμα ειδικών μέτρων κατά της 
ρύπανσης (άρθ. 13), Πρόγραμμα ειδικών μέτρων για την πρόληψη, έλεγχο της ρύπανσης των υπόγειων υδάτων 
(άρθ. 14), Διαδικασία δημοσιοποίησης των σχεδίων διαχείρισης (άρθ. 15), Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή 
ΕΚ (άρθ. 16)).

70.  Υ.Α. Δ13/0/121/2007 (ΦΕΚ 53/Β´/24.1.2007) Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προ-
ερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφω-
ση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 
2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 
αντίστοιχα. (Υποχρεώσεις του κατασκευαστή (άρθ. 6), Απαιτήσεις της προστασίας των εργαζομένων (άρθ. 
13)).

71.  Π.Δ. 50/2007 (ΦΕΚ 52/Α´/6.3.2007) Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ 365/2002 (307/Α) «Μέ-
τρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κρά-
τος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους 
στο εσωτερικό της, ….» όπως ισχύει, σε εκτέλεση του άρθρου 59 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

72.  Ν. 3542/2007 (ΦΕΚ 50/Α´/2.3.2007) Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. Ν. 
2696/1999, ΦΕΚ 57/Α).

73.  Ν. 3534/2007 (ΦΕΚ 40/Α´/23.2.2007) Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους 
ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. (Σχολικά λεωφορεία (άρθ. 17 §2), Φορτηγά δημόσιας, ιδιωτικής 
χρήσης (άρθ. 19)).

74.  Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α´/9.2.2007) Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις. (Προ-
ϋποθέσεις ίδρυσης & λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας (άρθ. 2), Υπεύθυνος αρτοποιίας (άρθ. 3), Ίδρυση & 
επαναλειτουργία πρατηρίου άρτου (άρθ. 4), Εγκατάσταση περάτωσης έψησης (άρθ. 5), Δικαιολογητικά έκδο-
σης αδειών ίδρυσης & λειτουργίας πρατηρίων άρτου (άρθ. 6)).

75.  Π.Δ. 28/2007 (ΦΕΚ 23/Α´/7.2.2007) Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της 
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ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS 1974)», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 9η Δεκεμβρίου 2004 
με την απόφαση MSC 170(79)/9.12.2004 καθώς και κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 το 
οποίο αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση ΠΑΑΖΕΘ – SOLAS 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 9η Δεκεμβρίου 
2004 με την απόφαση MSC 171(79)/9.12.2004, της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτι-
λιακού Οργανισμού (IMO).

76.  Π.Δ. 27/2007 (ΦΕΚ 19/Α´/30.1.2007) Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου του 1978 
αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένα Παραρτή-
ματα Ι και II της Δ.Σ. MARPOL 73/78).

77.  Π.Δ. 14/2007 (ΦΕΚ 10/Α´/22.1.2007) Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων. 
(Προδιαγραφές εγκαταστάσεων (άρθ. 4)).

2006

1.  Υ.Α. οικ. 15684/Γ2/2822/2006 (ΦΕΚ 1928/Β´/29.12.2006) Χορήγηση πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης 
γεωργικών μηχανημάτων σε αλλοδαπούς. 

2.  Υ.Α. οικ.25535/1650/2006 (ΦΕΚ 1881/Β´/29.12.2006) Τροποποίηση της υπ αριθ. οικ.9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 
649/Β/24.5.2006) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισμού 
σκυροδέματος». 

3.  Υ.Α. 1222/2006 (ΦΕΚ 1871/Β´/27.12.2006) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης κα-
θηκόντων τεχνικού ασφάλειας - Προγράμματα 2007. (Φορείς εκτέλεσης προγραμμάτων (άρθ. 2), Χώροι εκτέλε-
σης προγραμμάτων (άρθ. 3), Ελάχιστο περιεχόμενο προγραμμάτων (άρθ. 4), Ομάδες εκπαιδευομένων (άρθ. 4), 
Προσόντα εκπαιδευτών (άρθ. 5), Περιεχόμενο αιτήσεων –Διαδικασία έγκρισης -προϋποθέσεις (άρθ. 6), Έλεγ-
χος εκτέλεσης προγραμμάτων - Κυρώσεις (άρθ. 7)).

4.  Υ.Α. 1223/2006 (ΦΕΚ 1871/Β´/27.12.2006) Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού 
ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και απα-
σχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους - Προγράμματα 2007. 

5.  Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/26913/2006 (ΦΕΚ 1860/Β´/22.12.2006) Καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού των υπη-
ρεσιών ΣΕΠΕ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όλης της επικράτειας.

6.  Υ.Α. Φ11321/27240/1941/2006 (ΦΕΚ 1818/Β´/12.12.2006) Συμπλήρωση Πίνακα Επαγγελματικών Παθήσεων.
7.  Υ.Α. Δ3/Α/22925/2006 (ΦΕΚ 1810/Β´/12.12.2006) Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και με-

τρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar. (Οδηγίες για την κατασκευαστική διαμόρφωση του 
παροχετευτικού αγωγού (Π.Α) (§3), Επιλογή θέσης κύριας βάνας απομόνωσης & Μ/Ρ (§4), Κατασκευαστικές 
απαιτήσεις (§5), Μέτρα ασφάλειας (§ 5.3.6), Τυπικές διατάξεις παροχετευτικού αγωγού (§6), Εκπαίδευση τε-
χνιτών εγκαταστατών παροχετευτικών αγωγών (§ 6.3), Είσοδος παροχετευτικού αγωγού (Π.Α) στο κτίριο (§ 
7), Δοκιμές παροχετευτικών αγωγών (§ 8), Παραλαβή αερίου (§ 9)).

8.  Υ.Α. Δ3/Α/20701/2006 (ΦΕΚ 1712/Β´/23.11.2006) Κανονισμός «Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύ-
ων διανομής μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασμού 19 bar) και δικτύων κατανομής χαμηλής πίεσης φυ-
σικού αερίου (μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar). (Οργάνωση λειτουργίας & συντήρησης Φ.Δ.Α. (§ 3), Απαραί-
τητος εξοπλισμός (§ 4), Εξοπλισμός ασφάλειας του προσωπικού (§ 4.9), Εκπαίδευση & πιστοποίηση προσωπι-
κού (§ 5), Θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας στην Εργασία (§ 5 ΣΤ), Διαδικασίες λειτουργίας & συντήρησης (§ 6), 
Καταγραφή λειτουργικών δεδομένων & σύστημα αναφορών (§ 7), Διαδικασία έκτακτης επέμβασης (§ 8), Τη-
λεποπτεία & τηλεχειρισμός συστήματος (SCADA) (§ 9), Διαδικασίες διορθωτικών επεμβάσεων έκτακτου πε-
ριστατικού (§ 10), Συστήματα αντιδιαβρωτικής προστασίας (Καθοδική προστασία) (§ 11), Διαδικασία εποπτεί-
ας εργασιών τρίτων φορέων (§ 12)).

9.  Αποφ. 9391/2006 (ΦΕΚ 1708/Β´/22.11.2006) Καθιέρωση ωραρίου εργασίας των σχολικών φυλάκων του Δήμου 
Κομοτηνής.
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10.  Αποφ. 406/22/2006 (ΦΕΚ 1666/Β´/14.11.2006) Κανονισμός αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά, σύμφωνα 
με το ν. 3431/2006.

11.  Υ.Α. 437/2005/2006 (ΦΕΚ 1641/Β´/8.11.2006) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2004/42/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 όσον αφορά στον περιορισμό των 
εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώματα διακόσμησης 
και βερνίκια και σε προϊόντα επαναβαφής (επισκευαστικής βαφής) αυτοκινήτων και για την τροποποίηση της οδη-
γίας 1999/13/ΕΚ. (Απαιτήσεις (άρθ. 3), Επισήμανση (άρθ. 4), Αρμόδια αρχή (άρθ. 5), Παρακολούθηση (άρθ. 6), 
Υποβολή εκθέσεων (άρθ. 7), Ελεύθερη κυκλοφορία (άρθ. 8), Επιθεωρήσεις -έλεγχος δειγμάτων (άρθ. 9)).

12.  Υ.Α. 122109/2006 (ΦΕΚ 1638/Β´/8.11.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών clodinafop, pirimicarb, 
rimsulfuron, tolclofos methyl, triticonazole στο παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος υπ αριθ. 115/97 «Έγκρι-
ση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του 
Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/39/ΕΚ της Επιτροπής της 
12ης Απριλίου 2006.

13.  Υ.Α. 122110/2006 (ΦΕΚ 1638/Β´/8.11.2006) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας oxamyl στο παράρτημα Ι του 
προεδρικού διατάγματος υπ αριθ. 115/97 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊ-
όντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρ-
φωση προς την οδηγία 2006/16/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2006.

14.  Υ.Α. οικ. 13845/Α20/2326/2006 (ΦΕΚ 1569/Β´/26.10.2006) Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 
11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β/8.6.2001) και οικ. 12521/Α20/2014/4.8.2005 (ΦΕΚ 1198/Β/30.8.2005), σε συμμόρ-
φωση προς τις οδηγίες 2005/13/ΕΚ (L 55) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 97/68/ΕΚ, Ε.Ε. 
Αρ. L59 (άρθρο 9 παρ. 3α, 3γ και 3δ) όπως ισχύει.

15.  Υ.Α. Δ3/Α/17013/2006 (ΦΕΚ 1552/Β´/24.10.2006) Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου 
με πίεση σχεδιασμού 19 bar. (Εκτέλεση εργασιών κατασκευής δικτύου διανομής (§3.1.2), Εγκατάσταση σωλη-
ναγωγών (§3.2), Συγκόλληση χαλύβδινων αγωγών & εξαρτημάτων (§3.2.5), Φορτοεκφόρτωση, μεταφορά & 
αποθήκευση χαλυβδοσωλήνων (§3.3), Ραδιογραφικός έλεγχος συγκολλήσεων (§3.4), Υδραυλικές δοκιμές (§3.5), 
Διασταυρώσεις με εμπόδια (§3.6), Διαδικασία έκπλυσης & πλήρωσης του δικτύου διανομής με αέριο (§3.7), 
Εξαεριστικό σύστημα βανών (§3.8), Φρεάτιο βανών (§3.9), Χωματουργικά (§3.14), Επικάλυψη αγωγού με άμ-
μο & σήμανση (§3.14.4), Μέτρα ασφάλειας (§3.15), Σήμανση (§4.2, 4.3.6, 4.5.8, 4.8.6)).

16.  Υ.Α. Δ3/Α/14715/2006 (ΦΕΚ 1530/Β´/19.10.2006) Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλαινίου διανομής φυσικού αε-
ρίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar. (Εργασίες κατασκευής δικτύου πολυαιθυλενίου διανομής φυσικού αε-
ρίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar (§3), Μέτρα ασφάλειας (§3.2), Αποθήκευση (§3.7), Πυρασφάλεια χώ-
ρων (§3.7.9), Εγκατάσταση αγωγών πολυαιθυλενίου (§3.9), Συγκόλληση αγωγών & εξαρτημάτων πολυαιθυλε-
νίου (§3.11), Πινακίδες εντοπισμού βανών δικτύου (§3.12), Πνευματικές δοκιμές δικτύου διανομής (§3.13), Δι-
αδικασία έκπλυσης & πλήρωσης του δικτύου πολυαιθυλενίου με φυσικό αέριο (commissioning) (§3.14), Τοπο-
θέτηση εξαεριστικών & διατάξεων μέτρησης της πίεσης (§3.15), Διακόπτης προστασίας για τους παροχετευ-
τικούς αγωγούς από πολυαιθυλένιο (fl ow limitor) για τα δίκτυα διανομής ΠΕ-4 bar (§3.16), Καπάκια φρεατίων 
(§4.2), Πλέγμα προστασίας (§4.3), Μονωτήρες & στεγανοποιητές περιβλημάτων (§4.4), Περιβλήματα για προ-
εκτάσεις βανών πολυαιθυλενίου (§4.5), Σωλήνες πολυαιθυλενίου (§4.6), Εξαρτήματα (§4.7), Σφαιρικές βάνες 
(§4.8), Χιτώνια από PVC (§4.9), Σήμανση (§4.2.6, §4.3.4, §4.6.4, §4.7.6, §4.8.7)).

17.  Υ.Α. 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β´/11.10.2006) Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και 
μέτρα προληπτικής ιατρικής. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. ΤΤ 36586/07, (1323/Β/30.7.07)).

18.  Υ.Α. 4113.223/01/2006/2006 (ΦΕΚ 1446/Β´/3.10.2006) Αποδοχή οδηγιών σχετικά με την εναρμόνιση των απαι-
τήσεων για τις εγκαταστάσεις ραδιοεξοπλισμού GMDSS σε πλοία που υπάγονται στη Δ.Σ. Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ., 1974 
όπως αυτές εγκρίθηκαν από την 77η Σύνοδο της Επιτροπής ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Safety Committee) του 
Διεθνή ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization), σύμφωνα με την COMSAR/
Circ.32/16.8.2004».
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19.  Αποφ. 13/2589/2006 (ΦΕΚ 1435/Β´/29.9.2006) Ορισμός αποδέκτη και όροι διάθεσης των υγρών αποβλήτων στην 
ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας. 

20.  Υ.Α. οικ. 150237/2006 (ΦΕΚ 1398/Β´/14.9.2006) Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης Συσσωρευτών Μολύβδου – Οξέος Κρήτης «ΣΕΔΙΣ – Κ ΕΠΕ».

21.  Υ.Α. 194/2006/2006 (ΦΕΚ 1373/Β´/14.9.2006) Τροποποίηση του π.δ. 445/83 (ΦΕΚ 166/Α/17.11.83) σε εναρμό-
νιση προς την Οδηγία 2005/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 33/4.2.2006) για 
την 29η τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστι-
κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν στους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά 
και στη χρήση μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογό-
νες ή τοξικές για την αναπαραγωγή - Κ/Μ/Τα).

22.  Υ.Α. ΔΥΓ2/53320/2006 (ΦΕΚ 1255/Β´/8.9.2006) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. Υ2/2600/2001 
κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Υγειονομική διάταξη). (Ποι-
οτικές προδιαγραφές (αρθ. 3), Ανώτατη παραμετρική τιμή βορίου (άρθ. 3)).

23.  Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/2006 (ΦΕΚ 1225/Β´/5.9.2006) Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορι-
σμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με την εκτί-
μηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001. (Αρμόδια αρχή (άρθ. 4), Διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου (άρθ. 5), 
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) (άρθ. 6), Διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής 
Εκτίμησης (ΣΠΕ) (άρθ. 7), Διασυνοριακές διαβουλεύσεις (άρθ. 8), Παρακολούθηση των επιπτώσεων (άρθ. 9)).

24.  Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/2006 (ΦΕΚ 1222/Β´/5.9.2006) Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκα-
ταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θε-
μελιακής γείωσης. (Προστασία των καταναλωτών από ηλεκτροπληξία (άρθ. 1), Θεμελιακή γείωση (άρθ. 2), 
Επαγγελματικά δικαιώματα (άρθ. 3)).

25.  Υ.Α. ΔΥΓ2/31265/2006 (ΦΕΚ 1221/Β´/5.9.2006) (Σχετ: 65414) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ 
αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Υγει-
ονομική διάταξη). (Ποιοτικές προδιαγραφές (αρθ. 3), Ανώτατη παραμετρική τιμή φθορίου (άρθ. 3)).

26.  Υ.Α. 36028/1604/2006 (ΦΕΚ 1216/Β´/1.9.2006) Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών 
(ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου περιόδου 2005 –2007, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ αριθμ. 54409/2632/2004 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ….κλπ» (1931/Β)» και σε συμμόρφωση με το άρθρο 11 (παρ. 1) της οδηγί-
ας 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Δεκεμβρίου 2003».

27.  Αποφ. οικ. 2664/2006 (ΦΕΚ 1191/Β´/31.8.2006) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των λυμάτων 
της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) των σφαγείων ΙΑΣΩΝ Α.Ε. 

28.  Υ.Α. ΔΥΓ2/26414/2006 (ΦΕΚ 1132/Β´/21.8.2006) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 
Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Υγειονομική 
διάταξη). (Ποιοτικές προδιαγραφές (αρθ. 3), Ανώτατη παραμετρική τιμή υδραργύρου (άρθ. 3)).

29.  Αποφ. οικ. 5739/2006 (ΦΕΚ 1124/Β´/18.8.2006) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διαθέσεως των λυμά-
των μετά από επεξεργασία με βιολογικό καθαρισμό των Δήμων Λιανοκλαδίου και Υπάτης. 

30.  Υ.Α. 87539/2006 (ΦΕΚ 1086/Β´/9.8.2006) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης 
όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο κ.λπ.). 

31.  Αποφ. 2795/2006 (ΦΕΚ 1023/Β´/31.7.2006) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμάτων 
βιολογικού καθαρισμού Δήμου Σπετσών.

32.  Υ.Α. Πιβ/Γ.Π.54338/2006 (ΦΕΚ 966/Β´/20.7.2006) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας παιδικών 
κατασκηνώσεων από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

33.  Υ.Α. 13092/843/2006 (ΦΕΚ 938/Β´/18.7.2006) Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 
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649/Β/24.5.2006) Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισμού 
σκυροδέματος».

34  Υ.Α. 71911/5164/05/2006 (ΦΕΚ 915/Β`/14.7.2006) Μέγιστο ύψος αμαξώματος ανατρεπόμενων οχημάτων. (Κα-
ταργήθηκε από την Υ.Α. 38492/2784/07/2008 (84/Β/24.1.08)).

35.  Υ.Α. 16702/1285/2006 (ΦΕΚ 892/Β´/12.7.2006) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2005/21/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2005 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 
72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέ-
πει να λαμβάνονται κατά της εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες των οχημάτων».

36.  Υ.Α. 119427/2006 (ΦΕΚ 886/Β´/12.7.2006) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας Warfarin στο παράρτημα Ι του 
προεδρικού διατάγματος 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 2006/5/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2006.

37.  Υ.Α. 40/2006/2006 (ΦΕΚ 884/Β´/12.7.2006) Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 σε εναρμόνιση της εθνικής Νομο-
θεσίας προς την Οδηγία 2005/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την 28η 
τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερι-
κών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (τολουόλιο και τριχλωροβενζόλιο).

38.  Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/2006 (ΦΕΚ 859/Β´/10.7.2006) Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και 
των έκθετων πηγών. (Άδεια (άρθ. 3), Αρχεία (άρθ. 5), Απαιτήσεις για τους κατόχους (άρθ. 6), Ταυτοποίηση & 
σήμανση (άρθ. 7), Κατάρτιση & ενημέρωση (άρθ. 8), Έκθετες πηγές (άρθ. 9), Χρηματοοικονομική ασφάλεια 
για τις έκθετες πηγές (άρθ. 10), Διεθνής συνεργασία & ανταλλαγή πληροφοριών (άρθ. 11), Επιθεωρήσεις (άρθ. 
12), Αρμόδια αρχή (άρθ. 13), Έκθεση σχετικά με την εμπειρία (άρθ. 14), Κυρώσεις (άρθ. 15), Επίπεδα ραδιε-
νέργειας (παράρτ. Ι)).

39.  Υ.Α. 43/2006/2006 (ΦΕΚ 832/Β´/6.7.2006) Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 σε εναρμόνιση της εθνικής Νομοθε-
σίας προς την Οδηγία 2005/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την 27η τρο-
ποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και δι-
οικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερι-
κών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στα έλαια αραίω-
σης και στα ελαστικά επίσωτρα).

40.  Υ.Α. 44/2006 (ΦΕΚ 832/Β´/6.7.2006) Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 σε εναρμόνιση της εθνικής Νομοθεσίας 
προς την Οδηγία 2005/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την 22η τροποποί-
ηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητι-
κών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επι-
κινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας).

41.  Υ.Α. 73/2006 (ΦΕΚ 832/Β´/6.7.2006) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 265/2002 σε εναρμόνιση της εθνικής Νο-
μοθεσίας προς την Οδηγία 2006/8/ΕΚ της Επιτροπής «για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή τους στην 
τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων II, III και V της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών, 
που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων.

42.  Υ.Α. 76/2006 (ΦΕΚ 832/Β´/6.7.2006) Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ. 776/1992, σχετικά με την «Τροποποί-
ηση των π.δ. 329/1983 και 445/1983 και της απόφασης του Α.Χ.Σ. 1197/1989 για τον έλεγχο των επικίνδυνων ου-
σιών και παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 76/769/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ όσον 
αφορά την επιβολή προστίμων.

43.  Αποφ. Τ/ΠΡΟΠΕ/21275/616/Φ.ΝΟΜ/2006 (ΦΕΚ 815/Β´/4.7.2006) Υιοθέτηση και Ενσωμάτωση στο Εθνικό Δί-
καιο της Χώρας του Παραρτήματος 16 «Περιβαλλοντική Προστασία», Τόμος 1, της Σύμβασης του Σικάγου.

44.  Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β´/30.6.2006) Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχεί-
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ριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ» (383 Β) και σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». (Περιεχό-
μενο γενικών τεχνικών προδιαγραφών (άρθ. 3), Συλλογή- συσκευασία–σήμανση–μεταφορά Ε.Α (κεφ. 1), Απο-
θήκευση Ε.Α (κεφ. 2), Μεταφόρτωση Ε.Α (κεφ. 3), Επεξεργασία – αξιοποίηση Ε.Α (κεφ. 4), Υγειονομική ταφή 
Ε.Α (κεφ. 5), Υπόγεια διάθεση Ε.Α (κεφ. 6), Αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από Ε.Α (κεφ. 7), Υπόγεια δι-
άθεση Ε.Α (κεφ. 6)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (187/Β/2.3.07)).

45.  Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/11287/2006 (ΦΕΚ 771/Β´/28.6.2006) Τροποποίηση της απόφασης Δ2/16570/7.9.05 - Κανονισμός 
Αδειών (1306/Β/16.9.05), ως προς τα άρθρα 27 παρ. 1 και 28 παρ. 1, στ. i και ιι.

46.  Υ.Α. 92575/2006 (ΦΕΚ 673/Β´/31.5.2006) Τροποποίηση της υπ αριθ. 90846/14.2.2006 (ΦΕΚ 224/Β/14.2.2006) 
απόφασης «Συγκρότηση Επιτροπής για καταγραφή προβλημάτων υγείας που προέρχονται από τον αμίαντο».

47.  Υ.Α. οικ. 9529/645/2006 (ΦΕΚ 649/Β´/24.5.2006) Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισμού σκυ-
ροδέματος. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ.25535/1650/06, (1881/Β/29.12.06) & την Υ.Α. 13092/843/06, 
(938/Β/18.7.06)).

48.  Υ.Α. 117798/2006 (ΦΕΚ 602/Β´/15.5.2006) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας Tolyfl uanid στο παράρτημα Ι του 
προεδρικού διατάγματος 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 2006/6/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2006.

49.  Υ.Α. 117799/2006 (ΦΕΚ 602/Β´/15.5.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Forchlorfenuron και Indoxacarb 
στο παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/10/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2006.

50.  Υ.Α. 117735/2006 (ΦΕΚ 554/Β´/4.5.2006) Τροποποίηση των Παραρτημάτων I, έως IV και Χ του π.δ 365/2002 
(307/Α), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2006/35/ΕΚ της Επιτροπής και 2006/36/ΕΚ της Επιτροπής.

51.  Υ.Α. 3546/2006 (ΦΕΚ 506/Β´/20.4.2006) Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2005 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
52.  Υ.Α. 4113.220/01/2006/2006 (ΦΕΚ 498/Β´/19.4.2006) Τροποποίηση της υπ αριθ 1218.38/1/98 υπουργικής από-

φασης «Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά 
πλοία με ελληνική σημαία» (704/Β).

53.  Αποφ. Τ.Τ. με οικ. 759/2006 (ΦΕΚ 448/Β´/12.4.2006) Ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρώτης εφαρμογής των 
διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 2642/98 (216/Α/17.9.98) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, 
επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις.

54.  Υ.Α. 117604/2006 (ΦΕΚ 437/Β´/10.4.2006) Άδεια εγκατάστασης για μεταχείριση (χειρισμό) και σήμανση των 
ξύλινων μέσων συσκευασίας και της πριστής ξυλείας. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 123990/2007, 
(84/Β/30.1.07)).

55.  Υ.Α. οικ. 6310/41/2006 (ΦΕΚ 427/Β´/7.4.2006) Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων, γεωυφά-
σματα, σφαιρικά εφέδρανα, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδρομίων και κράσπεδα από φυσικούς λί-
θους. (Πρόσθετα σκυροδέματος (άρθ. 1), Γεωυφάσματα (άρθ. 2), Εφέδρανα (άρθ. 3), Μόνιμα συστήματα πυ-
ρόσβεσης (άρθ. 4), Πλάκες πεζοδρομίων & κράσπεδα από φυσικούς λίθους (άρθ. 5)).

56.  Υ.Α. Φ. 105/18116/2103/2006 (ΦΕΚ 404/Β´/4.4.2006) Τροποποίηση εξουσιοδοτικών αποφάσεων ορισμού φορέ-
ων ελέγχου ADR.

57.  Υ.Α. Φ. 101/17353/1929/2006 (ΦΕΚ 392/Β´/31.3.2006) Τροποποίηση του π.δ 256/99 «Προσαρμογή της Ελληνι-
κής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενι-
αίων διαδικασιών στον τομέα ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων», όπως ισχύει, σε συμ-
μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/112/ΕΚ.

58.  Υ.Α. 13586/724/2006 (ΦΕΚ 384/Β´/28.3.2006) Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και 
τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά 

katalogos001s178.indd   27 5/19/08   10:22:51 AM



   

— 28 —

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της 25.6.2002. (Αρμόδια 
αρχή (άρθ. 4), Δείκτες θορύβου & εφαρμογή (άρθ. 5), Μέθοδοι αξιολόγησης (άρθ. 6), Στρατηγική χαρτογράφη-
ση θορύβου (άρθ. 7), Σχέδιο δράσης (άρθ. 8), Ενημέρωση του κοινού (άρθ. 9), Αποστολή δεδομένων στην Επι-
τροπή Ε.Κ (άρθ. 10)).

59.  Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383/Β´/28.3.2006) Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβου-
λίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέ-
τρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604/Β). (Αρχές και στόχοι διαχείρισης επικίνδυνων απο-
βλήτων (άρθ. 4), Χαρακτηρισμός αποβλήτων- Σύσταση επιστημονικής επιτροπής (αρθ. 6) Μέτρα & προϋποθέ-
σεις για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων (άρθ. 7) Υποχρεώσεις παραγωγών & φορέων διαχείρισης 
επικίνδυνων αποβλήτων (άρθ. 11) Εξυγίανση -αποκατάσταση χώρων ρυπασμένων από επικίνδυνα απόβλητα 
(άρθ. 12)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 8668/07, (187/Β/2.3.07)).

60.  Αποφ. οικ. 3244/2006 (ΦΕΚ 350/Β´/24.3.2006) Ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρώτης εφαρμογής των δια-
τάξεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 2642/98 (216/Α) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής 
και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις».

61.  Υ.Α. Η.Π. 1764/653/2006 (ΦΕΚ 327/Β´/17.3.2006) Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πλη-
ροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβα-
ση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του Συμβουλί-
ου. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 77921/1440/95 κοινής υπουργικής απόφασης (795/Β). 

62.  Υ.Α. 116183/2006 (ΦΕΚ 304/Β´/14.3.2006) Τροποποίηση του παραρτήματος VI του προεδρικού διατάγματος υπ 
αριθ. 115/97 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α)», σε συμμόρ-
φωση προς την οδηγία 2005/25/ΕΚ της Επιτροπής. 

63.  Υ.Α. 116175/2006 (ΦΕΚ 303/Β´/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Bifenazate και Milbemectin στο 
παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» 
(104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/85/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2005.

64.  Υ.Α. 116176/2006 (ΦΕΚ 303/Β´/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Etoxazole και Tepraloxydin στο 
παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» 
(104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/34/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2005.

65.  Υ.Α. 116177/2006 (ΦΕΚ 303/Β´/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών MCPA και MCPB στο παράρ-
τημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευ-
τικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/57/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2005.

66.  Υ.Α. 116178/2006 (ΦΕΚ 303/Β´/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Chlorothalonil, Chlorotoluron, 
Cypermethrin, Daminozide και Thiophanate –methyl στο παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγμα-
τος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδη-
γία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/53/ΕΚ της 
Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2005.

67.  Υ.Α. 116179/2006 (ΦΕΚ 303/Β´/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Tribenuron στο παράρτημα Ι 
του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμ-
μόρφωση προς την οδηγία 2005/54/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2005.

68.  Υ.Α. 116180/2006 (ΦΕΚ 303/Β´/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-
methyl, Mancozeb, Maneb και Metiram στο παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, 
διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του 
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Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτροπής της 
21ης Οκτωβρίου 2005.

69.  Ν. 3518/2006 (ΦΕΚ 272/Α´/21.12.2006) Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Εργο-
ληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλη-
σης και Κοινωνικής Προστασίας. (Ρυθμίσεις Σ.ΕΠ.Ε. (άρθ. 68)).

70.  Ν. 3511/2006 (ΦΕΚ 258/Α´/27.11.2006) Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της αποστο-
λής του και άλλες διατάξεις.

71.  Π.Δ. 241/2006 (ΦΕΚ 252/Α´/16.11.2006) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκπαί-
δευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983 
(2/Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε.

72.  Π.Δ. 240/2006 (ΦΕΚ 252/Β´/16.11.2006) Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των 
εργαζομένων, σύμφωνα με την οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου (E.E.L 80/23.3.2002). (Πρακτικές λεπτομέρειες ενημέρωσης & διαβούλευσης (άρθ. 4), Ενημέρωση & δια-
βούλευση βάσει συμφωνίας (άρθ. 5), Εμπιστευτικές πληροφορίες (άρθ. 6), Προστασία των εκπροσώπων των 
εργαζομένων (άρθ. 7), Προστασία των δικαιωμάτων (άρθ. 8)).

73.  Αποφ. 2546/Μ.5881/ΑΣ 946/2006 (ΦΕΚ 248/Α´/14.11.2006) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλ-
λου του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπαν-
σης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις. 

74.  Ν. 3500/2006 (ΦΕΚ 232/Α´/24.10.2006) Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις. 
(Απαγόρευση χρήσης βίας (αρθ. 2), Ενδοοικογενειακή βία ως τεκμήριο κλονισμού του γάμου (αρθ. 3), Σωματι-
κή βία σε βάρος ανηλίκων (αρθ. 4), Χρηματική ικανοποίηση (αρθ. 5), Ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη (αρθ. 
6), Ενδοοικογενειακή παράνομη βία & απειλή (αρθ. 7), Βιασμός & κατάχρηση σε ασέλγεια (αρθ. 8), Ενδοοικο-
γενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας (αρθ. 9), Παρακώληση απονομής δικαιοσύνης (αρθ. 10), Ποι-
νική διαμεσολάβηση (κεφ. Δ), Ποινικές συνέπειες (αρθ. 13), Αστικές συνέπειες (αρθ. 14), Δικονομικές διατάξεις 
(κεφ. Ε), Αρωγή των θυμάτων (κεφ. ΣΤ), Υποχρεώσεις εκπαιδευτικών (αρθ. 23), Κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλ-
γεια (αρθ. 24)).

75.  Υ.Α. 90846/2006 (ΦΕΚ 224/Β´/14.2.2006) Συγκρότηση Επιτροπής για καταγραφή προβλημάτων υγείας που προ-
έρχονται από τον αμίαντο. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α 92575/06 (673/Β/31.5.06)).

76.  Π.Δ. 223/2006 (ΦΕΚ 222/Α´/13.10.2006) Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ 345/2003 (314/Α).
77.  Ν. 3497/2006 (ΦΕΚ 219/Α´/13.10.2006) Κύρωση του πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύ-

πανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θά-
λασσας.

78.  Π.Δ. 212/2006 (ΦΕΚ 212/Α´/9.10.2006) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργα-
σία, 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 του Συμβουλίου. (Γενικές 
υποχρεώσεις εργοδοτών (αρθ. 3), Γραπτή εκτίμηση κινδύνου (άρθ. 3§1), Γνωστοποίηση εργασιών (αρθ. 4), Απα-
γορεύσεις (αρθ. 5), Γενικά μέτρα (αρθ. 6), Μετρήσεις - Έλεγχος περιβάλλοντος χώρου εργασίας (αρθ. 7), Ορια-
κή τιμή έκθεσης (αρθ. 8), Ειδικά μέτρα (αρθ. 9), Εντοπισμός αμιαντούχων υλικών (αρθ. 10), Μέτρα σε ορισμέ-
νες δραστηριότητες (αρθ. 11), Σχέδιο εργασίας (αρθ. 12), Εκπαίδευση εργαζομένων (αρθ. 13), Δυνατότητα εκτέ-
λεσης εργασιών (αρθ. 14), Επιπρόσθετα μέτρα (αρθ. 15), Ενημέρωση εργαζομένων (αρθ. 16), Επίβλεψη υγείας 
(αρθ. 17), Γιατρός εργασίας ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων (άρθ 17 §1α), Τήρηση στοιχείων (αρθ. 18), Σή-
μανση (αρθ. 19), Μητρώο αναγνωρισμένων κρουσμάτων αμιάντωσης & μεσοθηλιώματος (αρθ. 20)).

79.  Ν. 3490/2006 (ΦΕΚ 206/Α´/2.10.2006) Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε» και άλλες διατάξεις. (Ελάχιστος ημερήσιος χρόνος υπο-
χρεωτικής απασχόλησης & παρουσίας τεχνικού ασφάλειας σε πλοίο (άρθ. 10), Μέγιστος αριθμός πλοίων ταυ-
τόχρονης απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας (άρθ. 10)).
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80.  Ν. 3488/2006 (ΦΕΚ 191/Α´/11.9.2006) Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον 
αφορά στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας 
και άλλες συναφείς διατάξεις.

81.  Π.Δ. 167/2006 (ΦΕΚ 179/Α´/22.8.2006) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 
2002/15/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργασί-
ας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002). (Μέγιστος εβδομαδιαίος χρό-
νος εργασίας (άρθ. 4), Διάλειμμα (άρθ. 5), Χρόνος ανάπαυσης (άρθ. 6), Νυχτερινή εργασία (άρθ. 7), Πληροφό-
ρηση & τήρηση αρχείου (άρθ. 9)).

82.  Υ.Α. Η.Π. 4641/232/2006 (ΦΕΚ 168/Β´/13.2.2006) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγειο-
νομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς κατ εφαρμογή του άρθ. 3 παρ. 4 σε συνδυα-
σμό με το άρθ. 20 (παράρτημα Ι) της υπ αριθ. 29407/3508/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι 
για την υγειονομική ταφή αποβλήτων» (1572/Β). 

83.  Ν. 3482/2006 (ΦΕΚ 163/Α´/2.8.2006) Κύρωση του πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για 
την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις. 

84.   Π.Δ. 149/2006 (ΦΕΚ 159/Α´/28.7.2006) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση 
των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 
2003/10/ΕΚ. (Οριακές τιμές έκθεσης & τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης (άρθ. 3), Προσδιορισμός & εκτίμηση 
των κινδύνων (άρθ. 4), Διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη μείωση της έκθεσης (άρθ. 5), Ατομική προ-
στασία (άρθ. 6), Περιορισμός της έκθεσης (άρθ. 7),Ενημέρωση & εκπαίδευση των εργαζομένων  (άρθ. 8), Διαβου-
λεύσεις & συμμετοχή των εργαζομένων (άρθ. 9)). (Σχετική ανακοίνωση: Αρ. Πρωτ. οικ. 130238/06).

85.  Υ.Α. Δ.ΥΓ2/5932/2006 (ΦΕΚ 141/Β´/7.2.2006) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την Υ2/2600/2001 κοινή 
υπουργική απόφαση «για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». 

86.  Ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133/Α´/28.6.2006) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/97.

87.  Π.Δ. 121/2006 (ΦΕΚ 122/Α´/16.6.2006) Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ 126/00 «Όροι και προ-
ϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων» (Α 111).

88.  Υ.Α. ΔΥΓ2/80825/05/2006 (ΦΕΚ 120/Β´/2.2.2006) Τροποποίηση της υπ αριθ Γ1/443/73 (87/Β) Υγ. Διάταξης, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ Γ4/1150/76 (937/Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών (Υγει-
ονομική Διάταξη). (Ποιοτικές προδιαγραφές (αρθ. 3), Ανώτατη παραμετρική τιμή υδραργύρου (άρθ. 3)).

89.  Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α´/16.6.2006) Τροποποίηση του β.δ 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστά-
σεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και 
κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των 
οδών» (Α 150) και του π.δ 1224/81 «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» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/84 (Α 181), το π.δ 143/89 «Τροποποίηση 
διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφο-
ριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 69), το π.δ 401/93 (Α 170) και το π.δ 125/92 (56/Α) «τροπο-
ποίηση και συμπλήρωση του π.δ 143/89 (69/Α)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/92 (163/Α).

90.  Υ.Α. 115123/2006 (ΦΕΚ 118/Β´/1.2.2006) Τροποποίηση των παραρτημάτων του π.δ 365/2002 (307/Α) V, σε συμ-
μόρφωση προς την οδηγία 2005/77/ΕΚ της Επιτροπής και VII σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/29/ΕΚ του 
Συμβουλίου παράρτημα VII και διορθωτικό.

91.  Π.Δ. 114/2006 (ΦΕΚ 112/Α´/8.6.2006) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 
αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παραρτήμα-
τος IV της Δ.Σ. MARPOL 73/78).

92.  Υ.Α. Δ17α/02/17/Φ.2.5/2006 (ΦΕΚ 109/Β´/31.1.2006) Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών Επι-
χειρήσεων (ΜΕΕΠ). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Δ17α/313/2/Φ.2.5/07, (292/Β/5.3.07)).
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93.  Υ.Α. Δ15/ΟΙΚ/1056/2006 (ΦΕΚ 102/Β´/31.1.2006) Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρή-
σεων (ΜΕΕΠ) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες δι-
ατάξεις. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Δ15/οικ./1179/07, (106/Β/31.1.07)).

94.  Υ.Α. 270/2006 (ΦΕΚ 100/Β´/31.1.2006) Συμπλήρωση της υπ αριθ 265/2002 απόφασης ΑΧΣ (1214/Β/19-9-02) «για 
την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επιτροπής της ΕΚ.

95.  Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/2006 (ΦΕΚ 90/Β´/30.1.2006) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιοτε-
χνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσι-
ών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες.

96.  Π.Δ. 71/2006 (ΦΕΚ 73/Α´/6.4.2006) Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώ-
πινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 134(76)/12.12.2002 και 
151(78)/20.5.2004 της Επιτροπής Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

97.  Υ.Α. 3450/2006 (ΦΕΚ 64/Α´/30.3.2006) Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες δι-
ατάξεις. (Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων (άρθ. 33)).

98.  Ν. 3447/2006 (ΦΕΚ 52/Α´/13.3.2006) Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς 
Ρύπους (Persistent Organic Pollutants- POPs) 

99.  Ν. 3446/2006 (ΦΕΚ 49/Α´/10.3.2006) Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – 
Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις. (Μικτά Κλιμάκια Ελέγχου Οχημάτων (άρθ. 1), Αρ-
χές ελέγχου φορτηγών οχημάτων (άρθ. 2), Ασφαλής φόρτωση φορτηγών οχημάτων (άρθ. 3), Παραβάσεις κατά 
την κυκλοφορία φορτηγών οχημάτων (άρθ. 4), Κυρώσεις (άρθ. 4), Ηλεκτρονικό σήμα φορτηγών οχημάτων δη-
μοσίας χρήσης (άρθ. 5), Οδήγηση βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών καυσίμων (άρθ. 6), Επέκταση επαγγέλματος 
οδικού μεταφορέα (άρθ. 9), Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές (άρθ. 10-14), Τεχνικός έλεγχος οχημάτων 
(άρθ. 18), Άδειες οδήγησης (άρθ. 21)).

100.  Υ.Α. οικ. 160340/2006 (ΦΕΚ 48/Β´/20.1.2006) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ), για το Α εξάμηνο έτους 2006.

101.  Υ.Α. οικ. 160342/2006 (ΦΕΚ 48/Β´/20.1.2006) Καθιέρωση απασχόλησης τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των υπαλ-
λήλων του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ), για το Α εξάμηνο έτους 2006. 

102.  Υ.Α. οικ. 160341/2006 (ΦΕΚ 48/Β´/20.1.2006) Καθιέρωση νυκτερινής απασχόλησης υπαλλήλων του Υπουργεί-
ου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ), για το Α εξάμηνο έτους 2006.

103.  Υ.Α. Φ.Γ1/69596/3646/2006 (ΦΕΚ 41/Β´/19.1.2006) Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για τη διενέργεια 
ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 104/99 όπως αυτό 
ισχύει.

104.  Ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α´/3.2.2006) Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. (Απόσταση εγκατά-
στασης κεραιών από σχολεία (αρθ. 31 §10)).

105.  Π.Δ. 15/2006 (ΦΕΚ 12/Α´/3.2.2006) Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 117/04 (82/Α), σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ειδών 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003.

106.  Π.Δ. 1/2006 (ΦΕΚ 1/Α´/4.1.2006) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/
ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας. 

107.  Π.Δ. 2/2006 (ΦΕΚ 1/Α´/4.1.2006) Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 455/95 «Προσαρμογή της 
Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορί-
α και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (268/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/57/
ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων πυρομαχι-
κών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και προς την απόφαση Ε (2004) 1332/15-4-2004 
της Επιτροπής, σχετικά με το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών. 

108.  Αρ. Πρωτ. οικ. 130238/8.9.2006 Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ. 149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας 
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και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες 
(θόρυβος), σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ».

109.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-2007 Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2006- 2007: Ημερομηνία υπογραφής: 
12/04/2006 Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 14/13-04-2006. (Συμφωνία για την τηλεεργασία (άρθ. 4), Λογαρι-
σμός απασχόλησης & επαγγελματικής κατάτρισης (ΛΑΕΚ) (άρθ. 5), Στήριξη οικογένειας & ενίσχυση γυναικεί-
ας απασχόλησης (άρθ. 7), Επαγγελματική εκπαίδευση & κατάρτιση (άρθ. 8), Εκαπιδευτική άδεια για φοίτηση 
στο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ (άρθ. 9)). 

2005

1.  Αποφ. 1469/2005 (ΦΕΚ 1952/Β´/30.12.2005) Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης λυμάτων της μονάδας αφα-
λάτωσης της Κοινότητας Οίας – Κοινοτικό Διαμέρισμα Θηρασίας στην περιοχή Αγ. Ειρήνη – Ρίβας νήσου Θηρα-
σίας.

2.  Υ.Α. Φ/Α/7.22/30630/2372/2005 (ΦΕΚ 1857/Β´/29.12.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των όρων 
του προς εξυγίανση Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Γλαύκου Πάτρας στα διοικητικά όρια του Δήμου Πάτρας του 
Νομού Αχαΐας και έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

3.  Υ.Α. οικ. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β´/21.12.2005) Αντικατάσταση της υπ αριθ οικ. 3899/253/Φ9.2 
(291/Β/02) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ αριθ Φ9.2/οικ. 
32803/1308 (815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια ανελ-
κυστήρων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143/720/07, (1111/Β/4.7.07) & την Υ.Α. ΦΑ΄9.2/7543/403/07, 
(696/Β/3.5.07)).

4.  Υ.Α. 260557/2005 (ΦΕΚ 1775/Β´/15.12.2005) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης κα-
θηκόντων τεχνικού ασφάλειας - Προγράμματα 2006. 

5.  Υ.Α. 260556/2005 (ΦΕΚ 1775/Β´/15.12.2005) Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνι-
κού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ 294/98 και 
απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2006.

6.  Υ.Α. Δ3/Α/22560/2005 (ΦΕΚ 1730/Β´/9.12.2005) Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του 
Κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1bar (κ.υ.α. 
Δ3/Α/11346/30.6.2003 – ΦΕΚ 963/Β/15.7.2003).

7.  Υ.Α. Φ/Α/18/ΟΙΚ. 25268/2063/2005 (ΦΕΚ 1628/Β´/25.11.2005) Περί καθορισμού νέας μορφής ΒΕΠΕ. 
8.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/33386/2005 (ΦΕΚ 1624/Β´/24.11.2005) Καθορισμός Ενδιάμεσου Αποδέκτη των βιομηχα-

νικών αποβλήτων της βιομηχανίας «AGROCOM Α.Ε.» στα με αριθ. 334,335, 336 ιδιόκτητα αγροτεμάχια του αγρο-
κτήματος του Δ.Δ. Κρύας Βρύσης στο 50 χλμ. Κρύας Βρύσης - Γιαννιτσών.

9.  Υ.Α. 13987/Γ11/2253/2005 (ΦΕΚ 1606/Β´/21.11.2005) Διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής για τους γεωρ-
γικούς ή δασικούς ελκυστήρες, τροποποίηση της υ.α ΔΓ/C47/23-4-98 (487/Β/98) «προϋποθέσεις και διαδικασία 
έγκρισης των τύπων των αυτοκινούμενων αγροτικών μηχανημάτων και τεχνικός έλεγχος των μεταχειρισμένων γε-
ωργικών μηχανημάτων» και παύση ισχύος της υ.α 9053/24.1-00 (99/Β/00).

10.  Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ 84148/1376/1402/2005 (ΦΕΚ 1483/Β´/27.10.2005) Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού 
της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης.

11.  Υ.Α. Φ/Α/7.20/ΟΙΚ/22774/1888/2005 (ΦΕΚ 1480/Β´/27.10.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των 
ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Κατερίνης στα διοικητικά όρια του Δήμου Κατερίνης του Ν. Πιερίας και 
έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

12.  Αποφ. 355/18/2005 (ΦΕΚ 1471/Β´/25.10.2005) Τροποποίηση της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 236/79/23-11-01 «Κανο-
νισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (1649/Β/01) (Καταργήθηκε από την Αποφ. 406/22/06, 
(1666/Β/14.11.06)).
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13.  Υ.Α. Φ/Α/7.21/ΟΙΚ. 22773/1887/2005 (ΦΕΚ 1466/Β´/24.10.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των 
ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Καβάλας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας για έγκριση του 
Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

14.  Υ.Α. Φ/Α/6.5/ΟΙΚ. 22772/1886/2005 (ΦΕΚ 1465/Β´/24.10.2005) Περί καθορισμού της θέσης, της έκτασης και 
των ορίων του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Καστοριάς στα διοικητικά όρια του Δήμου Καστοριάς και έγκριση 
του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

15.  Υ.Α. Αριθ. Πρ. Φ/Α/7.19/ΟΙΚ/22771/1885/2005 (ΦΕΚ 1464/Β´/24.10.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτα-
σης και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Πτολεμαΐδας στα διοικητικά όρια του Δήμου Πτολεμαΐδας 
του Ν. Κοζάνης και έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

16.  Αποφ. ΔΥΠ οικ. 4886/2005 (ΦΕΚ 1454/Β´/21.10.2005) Χαρακτηρισμός αποδεκτών για διάθεση υγρών αποβλή-
των τυροκομείων περιοχής Δήμου Μανταμάδου.

17.  Υ.Α. Η.Π. 35308/1838/2005 (ΦΕΚ 1416/Β´/12.10.2005) Ειδικό Πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης των νερών 
της λίμνης Κορώνειας από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στο Παράρτημα Ι παραγ. Β 
του άρθ. 6 της υπ αριθ. 2/1-2-2001 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Καθορισμός των κατευθυντήριων και ορι-
ακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο 
ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976» (15/Α), όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ. 
50388/2003 κοινή υπουργική απόφαση (1866/Β).

18.  Αποφ. 2501/2005 (ΦΕΚ 1401/Β´/10.10.2005) Περί καθορισμού και όρων διάθεσης υγρών αστικών λυμάτων των 
παραλιακών οικισμών Αγιοκάμπου, Βελίκας και Κ. Σωτηρίτσας του Δήμου Μελιβοίας.

19.  Υ.Α. Η.Π. 38638/2016/2005 (ΦΕΚ 1334/Β´/21.9.2005) Οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώσεις 
όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά με το όζον 
στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

20.  Υ.Α. 38639/2017/2005 (ΦΕΚ 1334/Β´/21.9.2005) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση γε-
νετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18 «για 
τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 
90/220/ΕΟΚ» του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

21.  Υ.Α. Φ. 105/15254/1615/2005 (ΦΕΚ 1324/Β´/21.9.2005) Ορισμός της εταιρείας EUROCERT Α.Ε. ως φορέα ελέγ-
χου ADR.

22.  Υ.Α. Δ2/16570/2005 (ΦΕΚ 1306/Β´/16.9.2005) Κανονισμός Αδειών. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Δ2/Α/
Φ.8/11287/06, (771/Β/28.6.06)).

23.  Υ.Α. Φ. 105/48292/5211/2005 (ΦΕΚ 1245/Β´/6.9.2005) Παράταση ισχύος της υπ αριθ. Φ.105/38210/4119/19.8.2004 
(1340/Β) υπουργικής απόφασης «Ορισμός της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Με-
τάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) ως φορέα ελέγχου ADR.

24.  Υ.Α. Φ. 105/48420/5213/2005 (ΦΕΚ 1245/Β´/6.9.2005) Ορισμός του Εργαστηρίου Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως φορέα ελέγχου ADR.

25.  Υ.Α. 17230/671/2005 (ΦΕΚ 1218/Β´/1.9.2005) Τροποποίηση της υπ αριθ. 618/43/05 (52/Β) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συ-
ντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.

26.  Υ.Α. 4113.206/01/2005/2005 (ΦΕΚ 1118/Β´/8.8.2005) Καθορισμός του τύπου του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρό-
ληψης Ρύπανσης του Αέρα.

27.  Υ.Α. οικ. 145799/2005 (ΦΕΚ 1002/Β´/18.7.2005) Συμπλήρωση της υπ αριθ Η.Π. 15393/2332/2002 (1022/Β/5.8.2002) 
κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμ-
φωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 «εναρμόνιση του ν. 1650/86 
με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α).

28.  Υ.Α. Η.Π. 29457/1511/2005 (ΦΕΚ 992/Β´/14.7.2005) Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό των 
εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων που προέρχονται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, σε συμ-
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μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/80/ΕΚ «για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορι-
σμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις», του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001. (Αρμόδια αρχή (άρθ. 
4), Εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών (άρθ. 5), Ενδιάμεσοι περιβαλλοντικοί στόχοι (άρθ. 6), Εθνικό πρόγραμ-
μα (άρθ. 7), Απογραφές εκπομπών και προβλέψεις (άρθ. 8), Εκθέσεις για τις απογραφές (άρθ. 9), Προβλέ-
ψεις εκπομπών για το 2010 (άρθ. 9), Συνεργασία με τρίτες χώρες (άρθ. 10)).

29.  Αποφ. 1377/2005 (ΦΕΚ 841/Β´/22.6.2005) Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης λυμάτων του βιολογικού κα-
θαρισμού Μάρπησσας, Δήμου Πάρου.

30.  Υ.Α. οικ. 12637/1180/2005 (ΦΕΚ 817/Β´/15.6.2005) Τροποποίηση της απόφασης για τον καθoρισμό πλαισίου για 
την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα.

31.  Υ.Α. 22912/1117/2005 (ΦΕΚ 759/Β´/6.6.2005) Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπαν-
σης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων. (Συνθήκες εργασίας (αρθ. 6), Οριακές τιμές ατμο-
σφαιρικών εκπομπών (άρθ. 7)).

32.  Υ.Α. 74/2005 (ΦΕΚ 734/Β´/31.5.2005) Τροποποίηση του π.δ 445/1983 (166/Α/17.11.83) σε εναρμόνιση προς την 
οδηγία 2004/98/ΕΚ της Επιτροπής (EE L305/1.10.2004) «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου σχετικά με τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα σε συ-
στήματα εκκένωσης αεροσκαφών λόγω έκτακτης ανάγκης με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος Ι της οδη-
γίας στην τεχνική πρόοδο.

33.  Υ.Α. 120151/2005 (ΦΕΚ 705/Β´/25.5.2005) Τροποποίηση της υπ αριθ. 16909/19.12.2003 κοινής υπουργικής από-
φασης «απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ).

34.  Υ.Α. 122949/2005 (ΦΕΚ 665/Β´/18.5.2005) Ανανεώσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
(ζιζανιοκτόνων και φυτορρυθμιστικών ουσιών) που έληξαν στις 31-12-2004.

35.  Υ.Α. 2431.06.1/13/05/2005 (ΦΕΚ 644/Β´/13.5.2005) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλ-
λου του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις 
στο Προσάρτημα του Παραρτήματος V της MARPOL, 73/78).

36.  Υ.Α. 558/2004/2005 (ΦΕΚ 605/Β´/6.5.2005) Τροποποίηση της υπ. αριθ. απόφασης ΑΧΣ 378/94, (705/Β/20-9-94) 
σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2004/73/ΕΚ (EEL 152 της 30-4-2004) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας «σχετικά με την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή ένατη φορά της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινό-
μηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών», το διορθωτικό της οδηγίας 2004/73/ΕΚ (EEL 216 
της 16-6-2004) και το διορθωτικό του διορθωτικού της οδηγίας 2004/73/ΕΚ (EEL 236 της 7-7-2004).

37.  Υ.Α. οικ. 3748/2005 (ΦΕΚ 580/Β´/28.4.2005) Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2005 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
38.  Υ.Α. Δ17α/78/4/ΦΝ429/2005 (ΦΕΚ 576/Β´/28.4.2005) Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κα-

νονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000.
39.  Υ.Α. 4113.202/01/2005/2005 (ΦΕΚ 556/Β´/25.4.2005) Τροποποίηση της αριθ. 1218.38/1/1998 Υ.Α «Εισαγωγή 

του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική ση-
μαία (704/Β/10-7-1998)».

40.  Υ.Α. 7148/2005 (ΦΕΚ 539/Β´/21.4.2005) Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων.
41.  Υ.Α. 572/2004/2005 (ΦΕΚ 466/Β´/11.4.05) Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α/17.11.1983) σε εναρμόνι-

ση προς την οδηγία 2004/96/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 301/28.9.2004) «σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην 
αγορά και χρήσης του νικελίου σε συναρμολογούμενα στελέχη που εισάγονται σε διατρηθέντα μέρη του ανθρωπί-
νου σώματος, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος Ι στην τεχνική πρόοδο».

42.  Αποφ. Δ2/Α/10416/2987/2005 (ΦΕΚ 421/Β´/1.4.2005) Υιοθέτηση της οδηγίας 2004/98/EC της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για τη χρήση της αιθέρας πενταβρωμοδιφαινυλίου στα συστήματα εγκατάλειψης αεροσκαφών επείγουσας 
ανάγκης.

43.  Υ.Α. οικ. 12472/2005 (ΦΕΚ 366/Δ´/5.4.2005) Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 2 της Αποφ. 3046/304/89 «Κτι-
ριοδομικός Κανονισμός» (59/Δ).

katalogos001s178.indd   34 5/19/08   10:22:54 AM



— 35 —

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

44.  Υ.Α. 2431.02/02/05/2005 (ΦΕΚ 331/Β´/15.3.2005) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου 
του 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις στον 
Κανονισμό 13Ζ, προσθήκη νέου Κανονισμού 13Η και συνεπαγόμενες μεταβολές στο Συμπλήρωμα στο Πιστοποι-
ητικό IOPP του Παραρτήματος Ι στη MARPOL, 73/78). (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 2431.02/10/07/07, 
(257/Β/27.2.07)).

45.  Υ.Α. 120979/2005 (ΦΕΚ 309/Β´/9.3.2005) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών acetamiprid και thiacloprid στο 
παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος υπ αριθ 115/97 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» 
(104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/99/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2004.

46.  Ν. 3425/2005 (ΦΕΚ 306/Α´/13.12.2005) Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15-17 Σε-
πτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις 29 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 1999, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 
1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/1988 (253/Α), σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζο-
ντος.

47.  Ν. 3422/2005 (ΦΕΚ 303/Α´/13.12.2005) Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή 
του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

48.  Υ.Α. 120975/2005 (ΦΕΚ 275/Β´/2.3.2005) Τροποποίηση των Παραρτημάτων II, III, IV και V του π.δ 365/2002 
(307/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/102/ΕΚ της Επιτροπής.

49.  Υ.Α. 26294/1/2005 (ΦΕΚ 263/Β´/1.3.2005) Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου 
Διαπίστευσης.

50.  Υ.Α. Φ/Α/6.4/3270/324/2005 (ΦΕΚ 255/Β´/25.2.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των ορίων Βιο-
μηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Φαρκαδόνας στα διοικητικά όρια του Δήμου Φαρκαδόνας του Ν. Τρικάλων και έγκρι-
σης του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.

51.  Υ.Α. 4113.198/01/2005/2005 (ΦΕΚ 244/Β´/24.2.2005) Τροποποίηση της υπ αριθ 1218.38/1/98 υπουργικής από-
φασης «Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά 
πλοία με ελληνική σημαία» (704/Β).

52.  Ν. 3394/2005 (ΦΕΚ 243/Α´/4.10.2005) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο επιβλαβών συστημάτων 
υφαλοχρωματισμού των πλοίων, 2001.

53.  Ν. 3393/2005 (ΦΕΚ 242/Α´/4.10.2005) Κύρωση της Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από 
πετρέλαιο κίνησης, 2001.

54.  Π.Δ. 199/2005 (ΦΕΚ 239/Α´/4.10.2005) Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της 
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS) «74», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 5η Δεκεμβρίου 2000 με την 
απόφαση MSC 99(73) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

55.  Π.Δ. 176/2005 (ΦΕΚ 227/Α´/14.9.2005) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση 
των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 2002/44/ΕΚ (Οριακές τιμές έκθεσης & τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης (άρθ. 3), Προσδιορισμός & 
εκτίμηση κινδύνων (άρθ. 4), Διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή μείωση της έκθεσης (άρθ. 5), Ενημέ-
ρωση & εκπαίδευση εργαζομένων (άρθ. 6), Διαβουλεύσεις & συμμετοχή των εργαζομένων (άρθ. 7), Επίβλεψη 
της υγείας (άρθ. 8)).

56.  Π.Δ. 175/2005 (ΦΕΚ 226/Α´/14.9.2005) Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Αν-
θρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την απόφαση 69(69)/18-5-1998 της Επι-
τροπής της Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

57.  Υ.Α. 2122/02/05/2005 (ΦΕΚ 220/Β´/18.2.2005) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθ. 39 «συμπλή-
ρωση διατάξεων του αριθ. 17 Γενικού Κανονισμού Λιμένα/ Αντικατάσταση διατάξεων του αριθ. 20 Γενικού Κα-
νονισμού Λιμένα».

58.  Π.Δ. 166/2005 (ΦΕΚ 220/Α´/2.9.2005) Συμπλήρωση του κανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πλη-
ρωμάτων Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων, που κυρώθηκε με το π.δ 381/01 (252/Α).
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59.  Π.Δ. 160/2005 (ΦΕΚ 215/Α´/24.8.2005) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προσωρι-
νής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των 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 των απαιτουμένων δικαιολογητικών και της διαδικασίας υποβολής αυτών για την έκδοση της 
προσωρινής άδειας. (Όροι και προϋποθέσεις (άρθ. 2), Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας (άρθ. 3)).

60.  ΦΕΚ 215/Α´/25.8.2005 Διόρθωση σφάλματος στο π.δ 133/05 (193/Α) «προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κου-
ρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών κα-
θώς και όροι ίδρυσης και λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων».

61.  Ν. 3386/2005 (ΦΕΚ 212/Α´/23.8.2005) Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελ-
ληνική Επικράτεια.

62.  Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α´/19.8.2005) Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινω-
νικής συνοχής και άλλες διατάξεις (Χρονικά όρια εργασίας (άρθ. 1), Διευθέτηση χρόνου εργασίας (άρθ. 2), Υπο-
βολή συμπληρωματικών πινάκων προσωπικού (άρθ. 3)).

63.  Π.Δ. 143/2005 (ΦΕΚ 198/Α´/5.8.2005) Τροποποίηση του π.δ 207/02 περί Κανονισμού Πτητικής Λειτουργίας Δη-
μοσίων Αερομεταφορών – Αεροπλάνα.

64.  Υ.Α. 130197/2005 (ΦΕΚ 196/Β´/15.2.2005) Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Δ.Ε. 
65.  Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ 193/Α´/2.8.2005) Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη πε-

ριποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι ίδρυσης και λει-
τευργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων.

66.  Αποφ. ΔΥΠ οικ. 423/2005 (ΦΕΚ 181/Β´/11.2.2005) Καθορισμός χρήσεων θαλάσσιου νερού περιοχής Βορείου 
τμήματος Κόλπου Αυλώνα Δήμου Μύρινας Λήμνου και όροι διάθεσης αποβλήτων (νερών ψύξης) ΑΣΠ Λήμνου.

67.  Αποφ. ΔΥΠ οικ. 421/2005 (ΦΕΚ 181/Β´/11.2.2005) Καθορισμός και ποιότητα αποδέκτη για τη διάθεση λυμάτων 
των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αργένου και Λεπέτυμνου Δήμου Μήθυνας, Ν. Λέσβου.

68.  Αποφ. 5845/2005 (ΦΕΚ 166/Β´/10.2.2005) Περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλή-
των του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λάρισας «Ο ΗΣΙΟΔΟΣ» που θα λειτουργήσει στο Δ.Δ. Γλαύκης.

69.  Υ.Α. Φ. 105/5602/7573/2005 (ΦΕΚ 146/Β´/7.2.2005) Ορισμός της εταιρείας «Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε.» ως 
φορέα ελέγχου ADR.

70.  Υ.Α. 160523/2005 (ΦΕΚ 134/Β´/3.2.2005) Απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες υπαλλήλων του Υπουργεί-
ου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ).

71.  Υ.Α. 160524/2005 (ΦΕΚ 134/Β´/3.2.2005) Νυχτερινή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης & 
Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ).

72.  Υ.Α. 160522/2005 (ΦΕΚ 134/Β´/3.2.2005) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης 
& Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ).

73.  Π.Δ. 89/2005 (ΦΕΚ 127/Α´/31.5.2005) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001 «για το ελάχιστο επίπε-
δο εκπαίδευσης των ναυτικών» και της οδηγίας 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου, της 17ης Νοεμβρίου 2003 «περί τροποποιήσεως της οδηγίας 2001/25/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευ-
σης των ναυτικών.

74.  Π.Δ. 76/2005 (ΦΕΚ 117/Α´/19.5.2005) Τροποποίηση του π.δ 88/99 «ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση 
του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (94/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

75.  Αποφ. 53/2005 (ΦΕΚ 107/Β´/28.1.2005) Ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρώτης εφαρμογής των διατάξεων 
των άρθρων 4 & 5 του ν. 2642/98 (216/Α) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συ-
ντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις.

76.  Π.Δ. 68/2005 (ΦΕΚ 101/Α´/27.4.2005) Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της 
Ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS), 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 123(75)/24-5-02 
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και 124(75)/24-5-02 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(IMO).

77.  Π.Δ. 66/2005 (ΦΕΚ 100/Α´/27.4.2005) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 103/99 «Κανόνες και Πρότυπα ασφα-
λείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» 
(110/Α) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το π.δ 309/03 (261/Α), σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2003/24 ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/18/17.5.03).

78.  Ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95/Α´/20.4.2005) Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. Ρύθ-
μιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 

79.  Ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α´/4.4.2005) Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 
80.  Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ 68/Α´/11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 

πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 
81.  Π.Δ. 49/2005 (ΦΕΚ 66/Α´/11.3.2005) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας 
των πλοίων και ενημέρωσης».

82.  Υ.Α. 618/43/2005 (ΦΕΚ 52/Β´/20.1.2005) Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες συ-
ντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 17230/671/05 (1218/Β/1.9. 05)).

83.  Υ.Α. ΔΥΓ2/οικ. 2956/2005 (ΦΕΚ 37/Β´/18.1.2005) Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής ιοντιζουσών ακτινοβο-
λιών στη Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης. (Τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. ΔΥΓ2/οικ./133242/07, (2093/Β/29.10.07)).

84.  Αποφ. 5795/2005 (ΦΕΚ 26/Β´/17.1.2005) Περί καθορισμού των χρήσεων του ρέματος «Ομορφόρεμα» και όρων 
διάθεσης σε αυτό των επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων της Κοινότητας Βερδικούσας.

85.  Υ.Α. 2/72329/0022/2005 (ΦΕΚ 20/Β´/14.1.2005) Μερική τροποποίηση της αριθ. 2/12542/0022/03 (441/Β) κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομι-
κών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α βαθμού και μέτρα προληπτικής ιατρικής.

86.  Ν. 3304/2005 (ΦΕΚ 16/Α´/27.1.2005) Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνο-
τικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.

87.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/37574/2004 (ΦΕΚ 9/Β´/12.1.2005) Καθορισμός αποδέκτη των επεξεργασμένων βιομηχα-
νικών αποβλήτων της βιομηχανίας ΦΡΟΖΙΤΑ Α.Ε.Β.Ε. στο με αρ. 339 ιδιόκτητο αγροτεμάχιο του αγροκτήματος 
του Δ.Δ Καλλίπολης του Δήμου Μενηϊδος του Ν. Πέλλας.

88.  Π.Δ. 3/2005 (ΦΕΚ 2/Α´/5.1.2005) Τροποποίηση διατάξεων με τις οποίες είχε προσαρμοστεί η Ελληνική Νομο-
θεσία με αντίστοιχες Οδηγίες της Ε.Ε που αφορούν την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης 
από τα πλοία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002. (Τροποποι-
ήθηκε από το Π.Δ 89/05 (127/Α/31.5.05)).

89.  Εγκ. οικ. 3392/1.3.2005 Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/04.

2004

1.  Αποφ. 5806/2004 (ΦΕΚ 1971/Β´/31.12.2004) Τροποποίηση αποδέκτη υγρών αποβλήτων ΒΙΠΕ Λαμίας.
2.  Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/2004 (ΦΕΚ 1931/Β´/27.12.2004) Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερ-

μοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπορί-
ας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/ΕΚ 
του Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις. (Αρμόδια Αρχή (άρθ. 4), Δια-
δικασία χορήγησης άδειας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΕΑΘ) (άρθ. 5), Κατάρτιση Εθνικού Σχεδιασμού κα-
τανομής (ΕΣΚ) (άρθ. 6), Έγκριση ΕΣΚ (άρθ. 7), Μέθοδος κατανομής & εκχώρησης δικαιωμάτων (άρθ. 7), Με-
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ταβίβαση- επιστροφή -ακύρωση δικαιωμάτων (άρθ. 8), Ισχύς δικαιωμάτων (άρθ. 9), Παρακολούθηση εκπο-
μπών – υποβολή εκθέσεων (άρθ. 10), Επαλήθευση εγκυρότητας εκθέσεων (άρθ. 11), Πρόσβαση κοινού σε πλη-
ροφορίες (άρθ. 12), Μητρώα (άρθ. 13), Προϋποθέσεις για μονομερή ένταξη πρόσθετων δραστηριοτήτων & αε-
ρίων (άρθ. 14), Σχέση με συστήματα εμπορίας τρίτων χωρών (άρθ. 15), Προσωρινή εξαίρεση εγκαταστάσεων 
(άρθ. 16), Ομαδοποίηση (άρθ. 17), Ανωτέρα βία (άρθ. 18), Υποβολή εκθέσεων στην Επιτροπή ΕΚ (άρθ. 19)). 
(Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 9267/468/07, (286/Β/2.3.07)).

3.  Υ.Α. 133224/2004 (ΦΕΚ 1919/Β´/24.12.2004) Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνι-
κού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ 294/88 και 
απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2005. 

4.  Υ.Α. 133225/2004 (ΦΕΚ 1919/Β´/24.12.2004) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης κα-
θηκόντων τεχνικού ασφαλείας Προγράμματα 2005.

5.  Υ.Α. 74379/3650/2004 (ΦΕΚ 1694/Β´/16.11.2004) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/76/ΕΚ της 
Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2003 που τροποποίησε την οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως ισχύει σή-
μερα, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές προερχόμε-
νες από οχήματα με κινητήρα.

6.  Υ.Α. Υ6/75691/2004 (ΦΕΚ 1533/Β´/14.10.2004) Τροποποίηση και συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφα-
σης υπ. αριθ. Υ6/11228/92 με σκοπό την Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/94/ΕΚ για 
τη θέσπιση των αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών κανόνων καλής παρασκευής όσον αφορά τα φάρμακα 
που προορίζονται για τον άνθρωπο και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο.

7.  Πυρ.Διατ. 8β/2004 (ΦΕΚ 1531/Β´/14.10.2004) Έγκριση τροποποίησης πυροσβεστικής διάταξης 8β/2004. (Κα-
ταργήθηκε από την Πυρ.Διατ. 8γ/07, (276/Β/2.3.07)).

8.  Υ.Α. ΕΥΠΕ οικ. 129079/2004 (ΦΕΚ 1409/Β´/13.9.2004) Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης Η.Π. με 
αριθμ. 15393/2332/2002 (1022/Β/5.8.2002), Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κα-
τηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 (Α΄ 160), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 
«Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α΄ 91)».

9.  Αποφ. 37/2004 (ΦΕΚ 1389/Β´/10.9.2004) Έγκριση του «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ-
ΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». (Φόρτωση - εκφόρτωση – μεταφορά πετρελαιοειδών, χύδην φορτίου, επικίνδυνων 
φορτίων (κεφ. Β, Γ, Δ), Διαχείριση στερεών αποβλήτων & λυμάτων πλοίων (κεφ. Ε), Επικίνδυνα απόβλητα (κεφ. 
ΣΤ), Έλεγχος παραγόμενου θορύβου από τις λιμενικές δραστηριότητες (κεφ. Ζ)).

10.  Υ.Α. 94838/2004 (ΦΕΚ 1385/Β´/9.9.2004) Συγκρότηση υπηρεσιακού συμβουλίου του Σώματος Επιθεώρησης Ερ-
γασίας.

11.  Υ.Α. 351/2003 (ΦΕΚ 1383/Β´/9.9.2004) Τροποποίηση της ΑΧΣ 340/00 απόφασης (ΦΕΚ 222/Β/6.3.01) «Εναρ-
μόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 99/32/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά 
με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/
ΕΟΚ».

12.  Υ.Α. Φ.105/48826/3589/2004 (ΦΕΚ 1340/Β´/31.8.2004) Ορισμός του Εργαστηρίου Οχημάτων, της Σχολής Μη-
χανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως φορέα ελέγχου ADR. 

13.  Υ.Α. Φ.105/38210/4119/2004 (ΦΕΚ 1340/Β´/31.8.2004) Ορισμός της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τε-
χνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) ως φορέα ελέγχου ADR. 

14.  Υ.Α. Φ.105/48827/4382/2004 (ΦΕΚ 1340/Β´/31.8.2004) Ορισμός της εταιρείας WPK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ως φορέα 
ελέγχου ADR. 

15.  Υ.Α. οικ. 47368/2522/2004 (ΦΕΚ 1303/Β´/25.8.2004) Τροποποίηση του π.δ 104/99 (113/Α) σε συμμόρφωση προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 2001/7/ΕΚ της Επιτροπής για την τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 
94/55/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά την οδική 
μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

16.  Υ.Α. 150/2004/2004 (ΦΕΚ 1283/Β´/23.8.2004) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α/17-11-83) σε εναρμόνιση 
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προς την οδηγία 2004/21/ΕΚ της Επιτροπής (EE L57/25-2-2004) «σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην 
αγορά και χρήσης ορισμένων αζωχρωστικών ουσιών (δέκατη τρίτη προσαρμογή της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου στην τεχνική πρόοδο)». 

17.  Υ.Α. Δ15/Α/30950/2660/2004 (ΦΕΚ 1217/Β´/9.8.2004) Ανάληψη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υπη-
ρεσιών επί θεμάτων ασφαλείας στους αερολιμένες ευθύνης της. 

18.  Υ.Α. 1013/9/3/2004 (ΦΕΚ 1186/Β´/3.8.2004) Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών αγοράς, μεταφο-
ράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, κατά το χρονικό διάστημα από 31-7-04 μέ-
χρι 31-8-04. (Μέτρα ασφάλειας Υποχρεώσεις ενδιαφερομένων (άρθ. 3)).

19.  Υ.Α. 119119/2004 (ΦΕΚ 1177/Β´/2.8.2004) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 115/97 «έγκρι-
ση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α)», σε συμμόρφωση προς την οδηγί-
α 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής. 

20.  Υ.Α. οικ. 106157/2004 (ΦΕΚ 1145/Β´/28.7.2004) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης Παλαιών Ελαστικών «ECO ELASTIKA». 

21.  Υ.Α. οικ. 106158/2004 (ΦΕΚ 1124/Β´/23.7.2004) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης Συσσωρευτών «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.Α.Ε.». 

22.  Υ.Α. οικ. 106156/2004 (ΦΕΚ 1108/Β´/22.7.2004) Έγκριση του ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. 

23.  Υ.Α. οικ. 40589/2138/2004 (ΦΕΚ 1102/Β´/20.7.2004) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάστα-
ση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων ανίχνευσης και ελέγχου μονοξειδίου του άνθρακα (CO) σε υπόγειους 
χώρους στάθμευσης, μέσου και μεγάλου μεγέθους. 

24.  Υ.Α. 12476/2004 (ΦΕΚ 1068/Β´/14.7.2004) Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τη διάρκεια 
των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα-2004.

25.  Υ.Α. οικ. 106155/2004 (ΦΕΚ 1056/Β´/14.7.2004) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών «Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ.». 

26.  Αποφ. Δ3/Γ/26221/5635/2004 (ΦΕΚ 1033/Β´/8.7.2004) Εγκριση Κανονισμού Εκκένωσης Κτιρίων Αεροσταθμών 
(Evacuation Plan).

27.  Υ.Α. 106576/2004 (ΦΕΚ 967/Β´/29.6.2004) Δημοσίευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων σκευα-
σμάτων, που εγκρίθηκαν κατά το έτος 2003. 

28.  Υ.Α. 106565/2004 (ΦΕΚ 967/Β´/29.6.2004) Ανάκληση της οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας του φυτοπροστατευ-
τικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου) PANTER 16/9EC. 

29.  Υ.Α. 106594/2004 (ΦΕΚ 967/Β´/29.6.2004) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
(ζιζανιοκτόνα), τα οποία περιέχουν ως δραστική ουσία pendimethalin. 

30.  Υ.Α. 509/2003/2004 (ΦΕΚ 910/Β´/18.6.2004) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α17-11-83) σε εναρμόνιση 
προς την οδηγία 2003/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 156/25-6-03) «σχε-
τικά με την εικοστή πέμπτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κα-
νονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην 
αγορά και της χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσιών που έχουν ταξινομηθεί 
ως καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές στην αναπαραγωγή- ΚΜΤ).

31.  Υ.Α. 510/2003/2004 (ΦΕΚ 910/Β´/18.6.2004) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α17-11-83) σε εναρμόνιση προς 
την οδηγία 2003/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 178/17-7-03) «για την τροπο-
ποίηση για εικοστή έκτη φορά της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας 
στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (εννεϋλοφαινόλη, αιθοξυλιωμένη εν-
νεϋλοφαινόλη και κονία). 

32.  Υ.Α. οικ. 105136/2004 (ΦΕΚ 907/Β´/17.6.2004) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης Οχημάτων Ελλάδος «ΕΔΟΕ». 

33.  Υ.Α. οικ. 105135/2004 (ΦΕΚ 905/Β´/17.6.2004) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρι-
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σης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» (ΕΛΤΕΠΕ Α.Ε.).
34.  Υ.Α. Οικ. 105134/2004 (ΦΕΚ 905/Β´/17.6.2004) Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 

Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 
35.  Αποφ. Δ3/Γ/20758/4325/2004 (ΦΕΚ 874/Β´/14.6.2004) Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας - Διάσωσης 

αεροσκαφών σε αεροδρόμια.
36.  Υ.Α. 80025/2004 (ΦΕΚ 845/Β´/9.6.2004) Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων: α) Συνθηκών Εργασίας, 

β) Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργασίας για θέμα-
τα Ασφάλειας και Υγείας, και γ) Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 

37.  Υ.Α. 103310/2004 (ΦΕΚ 773/Β´/25.5.2004) Αντικατάσταση του Παραρτήματος V της κοινής υπουργικής από-
φασης 111915/27.10.2003 (1575/Β) «Άδεια εγκατάστασης για τη σήμανση ξύλινων μέσων συσκευασίας σύμ-
φωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15 του FAO». (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 117604/06, (437/Β/10.4.06)).

38.  Υ.Α. οικ. 25420/1334/2004 (ΦΕΚ 680/Β´/10.5.2004) Συμπλήρωση της αριθ. 72411/3149/00/2001 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει «Ορισμός Φορέων ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής οχημάτων και δεξαμενών 
μεταφοράς επικινδύνων υλικών» (1133/Β).

39.  Υ.Α. Α/7.7/4487/320/2003 (ΦΕΚ 657/Β´/6.5.2004) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου 
Θεσπρωτίας.

40.  Υ.Α. ΦΓ1/2257/134/2004 (ΦΕΚ 614/Β´/27.4.2004) Πιστοποίηση πραγματογνώμονα ADR για την διενέργεια ελέγ-
χων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.∆. 104/99 όπως αυτό 
ισχύει.

41.  Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/2004 (ΦΕΚ 470/Β´/5.3.2004) Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλε-
κτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις. (Θεμελιακή γεί-
ωση (άρθ. 2), Προστασία από υπερτάσεις (άρθ. 3), Χαρακτηρισμός χρωμάτων καλωδίων (άρθ. 4), Έλεγχοι & 
επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (άρθ. 5)).

42.  Υ.Α. Δ17α/32/10/ΦΝ429/2004 (ΦΕΚ 447/Β´/5.3.2004) Συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού Κα-
νονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000.

43.  Υ.Α. Α.Η.Π. 9238/332/2004 (ΦΕΚ 405/Β´/27.2.2004) Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαι-
ρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα. (Βενζόλιο (άρθ. 3), Μονοξείδιο του άνθρακα (άρθ. 4), Μέτρα σε πε-
ρίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών (άρθ. 5), Απαιτήσεις σε περίπτωση μη υπέρβασης των οριακών τιμών 
(άρθ. 6), Εκτίμηση των συγκεντρώσεων (άρθ. 7), Διαβίβαση πληροφοριών και εκθέσεων στην Επιτροπή ΕΚ 
(άρθ. 8), Ενημέρωση του κοινού (άρθ. 9)).

44.  Υ.Α. 130286/2004 (ΦΕΚ 385/Β´/25.2.2004) Τροποποίηση της υ.α 132458/03 «επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρή-
σεων Β κατηγορίας σύμφωνα με το π.δ 294/88 και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφά-
λειας. – Προγράμματα 2004 (1901/Β).

45.  Υ.Α. 291/2003/2004 (ΦΕΚ 332/Β´/11.2.2004) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα των 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

46.  Υ.Α. 1012241/275/2004 (ΦΕΚ 318/Β´/11.2.2004) Τροποποίηση απόφασης για την χορήγηση ειδών ατομικής προ-
στασίας σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.).

47.  Υ.Α. Φ2/32397/3517/2004 (ΦΕΚ 303/Β´/11.2.2004) Τροποποίηση της κ.υ.α Φ2/55009/4626/00/02, (1028/Β) «προ-
σαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ «σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγ-
χο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις 
της οδηγίας 2003/26/ΕΚ.

48.  Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α´/28.12.2004) Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις. (Σχετική εγκύ-
κλιος οικ. 3392/2005).

49.  Ν. 3293/2004 (ΦΕΚ 231/Α´/26.11.2004) Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις. 
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50.  Π.Δ. 243/2004 (ΦΕΚ 223/Α´/17.11.2004) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαί-
δευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 
1314/1983 (2/Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε.

51.  Υ.Α. 389/2003/2004 (ΦΕΚ 216/Β´/6.2.2004) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την Οδη-
γία 2003/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L156/25-6-2003) «σχετικά με την εικο-
στή τρίτη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, που αφορά περιορισμούς κυκλοφορίας στην 
αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως καρκι-
νογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές στην παραγωγή - ΚΜΤ)».

52.  Π.Δ. 223/2004 (ΦΕΚ 209/Α´/4.11.2004) Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ 77/1998 «προσαρμογή της Ελλη-
νικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον 
καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστά-
σεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές» σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
18ης Φεβρουαρίου 2002 που τροποποιεί την οδηγία 96/53/ΕΟΚ. 

53.  Υ.Α. 7016/6/127/2004 (ΦΕΚ 199/Β´/4.2.2004) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαίω-
σης των παραβάσεων που προβλέπονται από το ν. 2696/99 «κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (57/Α) 
και από την περί αυτοκινήτων νομοθεσία.

54.  Υ.Α. 90366/2004 (ΦΕΚ 196/Β´/4.2.2004) Διαδικασία έγκρισης μιγμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που πε-
ριέχουν μια νέα για την ΕΕ δραστική ουσία που έχει καταχωρηθεί στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ και 
τουλάχιστον μια παλαιά για την οποία δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση καταχώρησης ή μη στο Παρ/μα Ι της οδη-
γίας αυτής από την Επιτροπή της ΕΕ. 

55.  Π.Δ. 180/2004 (ΦΕΚ 160/Α´/23.8.2004) Τροποποίηση του π.δ 81/03 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους σε συμ-
βάσεις ορισμένου χρόνου(77/Α)». 

56.  ΦΕΚ 135/Α´/19.7.2004 Διόρθωση σφάλματος στο π.δ 164/04 «ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 

57.  Π.Δ. 164/2004 (ΦΕΚ 134/Β´/19.7.2004) Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου στο δη-
μόσιο τομέα (Διόρθ. Σφ. ΦΕΚ 135/Β/19.7.04).

58.  Ν. 3250/2004 (ΦΕΚ 124/Α´/7.7.2004) Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα δη-
μοσίου δικαίου.

59.  Π.Δ. 155/2004 (ΦΕΚ 121/Α´/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφω-
ση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/
ΕΚ. (Μέσα Ατομικής Προστασίας (άρθ. 2 §4.4), Ασφάλεια εργασίας με φορητές σκάλες (άρθ. 2), Εργασίες σε 
ύψος (άρθ. 2 §4.1.6)).

60.  Υ.Α. Ε123/45/Β0034/2004 (ΦΕΚ 97/Β´/23.1.2004) Εναρμόνιση εθνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2003/101/ΕΚ 
της Επιτροπής.

61.  Π.Δ. 125/2004 (ΦΕΚ 94/Α´/3.5.2004) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, 
έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», όπως αυτή τροποποιήθηκε.

62.  Π.Δ. 117/2004 (ΦΕΚ 82/Α´/5.3.2004) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλή-
των ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 «σχε-
τικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού». 

63.  Π.Δ. 116/2004 (ΦΕΚ 81/Α´/5.3.2004) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημά-
των στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων 
καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος 
του κύκλου ζωής τους». 
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64.  Π.Δ. 115/2004 (ΦΕΚ 80/Α´/5.3.2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/95 κ.υ.α «διαχείριση των ηλεκτρικών στη-
λών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β/781) και 19817/00 κ.υ.α «τροποποίηση 
της 73537/95 κ.υ.α κ.λ.π.» (Β/963) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμοποι-
ημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 

65.  Π.Δ. 111/2004 (ΦΕΚ 76/Α´/5.3.2004) Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων 
αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και κατάρ-
γηση του π.δ 230/93 (94/Α). (Αριθμός θέσεων στάθμευσης (αρθ. 2-3)).

66.  Π.Δ. 109/2004 (ΦΕΚ 75/Α´/5.3.2004) Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελα-
στικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους.

67.  Π.Δ. 88/2004 (ΦΕΚ 68/Α´/3.3.2004) Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης.
68.  Υ.Α. ΟΙΚ.902/24/2004 (ΦΕΚ 66/Β´/20.1.2004) Καθορισμός προϋποθέσεων έκδοσης των αδειών άσκησης επαγ-

γέλματος των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του άρθρου 10 του ν. 1575/85 (207/Α).
69.  Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64/Α´/2.3.2004) Αντικατάσταση της κ.υ.α 98012/2001/96 «καθορισμός μέτρων και όρων για 

τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (40/Β) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική δι-
αχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».

70.  Π.Δ. 80/2004 (ΦΕΚ 63/Α´/2.3.2004) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2002/30/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2002 «περί καθιέρωσης κα-
νόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο στους 
κοινοτικούς Αερολιμένες».

71.  Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62/Α´/1.3.2004) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθ-
μών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπο-
ρευματικών σταθμών αυτοκινήτων). 

72.  Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ 56/Α´/25.2.2004) Καθορισμός, εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφα-
λή φόρτωση και εκφόρτωση των Φ/Γ πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/96/
ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2002/84/ΕΚ. 

73.  Π.Δ. 59/2004 (ΦΕΚ 50/Α´/17.2.2004) Έγκριση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της επιτροπής διερεύνη-
σης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων και οργανισμός της μονάδας μελετών και διερεύνησης αεροπορικών ατυ-
χημάτων και συμβάντων.

74.  Ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48/Α´/12.2.2004) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις. (Ειδικό βιβλίο νεο-
προσλαμβανόμενου προσωπικού (άρθ. 10)).

75.  Π.Δ. 56/2004 (ΦΕΚ 47/Α´/11.2.2004) Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της 
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS), 74» που υιοθετήθηκαν στην διάσκεψη των συμβαλλομέ-
νων κυβερνήσεων της διεθνούς σύμβασης την 21η Δεκεμβρίου 2002. 

76.  Π.Δ. 50/2004 (ΦΕΚ 41/Α´/11.2.2004) Διαδικασίες εγγραφής των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων και των 
ειδικών επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο μητρώο των επιχειρήσε-
ων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 2 του ν. 2642/98. 
(Καταργήθηκε από το Ν. 3551/07, (76/Α/2.4.07)).

77.  Π.Δ. 38/2004 (ΦΕΚ 35/Α´/9.2.2004) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 
2001/19/ΕΚ, 1999/48/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 96/21/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του ιατρού. 

78.  Υ.Α. 187/09/2004 (ΦΕΚ 33/Β´/16.1.2004) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ-
ΠΑ) Κουφαλίων.

79.  Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α´/9.2.2004) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις.. (Άδεια ετή-
σια κανονική (άρθ. 13), Αναδιάρθρωση Γεν. Δ/νσης Συνθηκών & Υγιεινής της Εργασίας (άρθ. 25), Επιθεώρη-
ση Εργασίας (αρθ. 31), Ιατρός εργασίας (άρθ. 29), Κυρώσεις Σ.ΕΠ.Ε. (άρθ. 4), Μικτές Επιτροπές Ελέγχου (άρθ. 
6)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3385/05 (210/Α/19.8.05)).

80.  Π.Δ. 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α´/16.1.2004) Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: Εναρμόνι-
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ση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L 
106/3-5-2000 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων).

81.  Π.Δ. 4/2004 (ΦΕΚ 2/Α´/12.1.2004) Καθορισμός κατηγοριών κατάταξης των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρή-
σεων και των ειδικών επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων. (Καταργήθηκε 
από το Ν. 3551/07, (76/Α/2.4.07)).

82.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2005 Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2004- 2005: Ημερομηνία υπογραφής: 
24/05/2004 Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 16/28-5-2004. (Μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας (άρθ. 
5), Υπερωριακή απασχόληση (άρθ. 6), ΛΑΕΚ (άρθ. 7), Μειωμένο ωράριο για τη φροντίδα τέκνου (άρθ. 8), Εναλ-
λακτική χρήση του μειωμένου ωραρίου ως άδειας για τη φροντίδα παιδιού (άρθ. 9), Άδεια εξετάσεων σε μετα-
πτυχιακούς φοιτητές (άρθ. 10), Άδεια λόγω AIDS (άρθ. 11), Άδεια γονέα για παιδί με νόσημα που απαιτεί με-
ταγγίσεις αίματος & παραγώγων του ή αιμοκάθαρση (άρθ. 12), Απασχόληση ηλικιωμένων εργαζομένων (άρθ. 
13), Συμφωνία για την τηλεεργασία (άρθ. 14), Ηλεκτρονική παρακολούθηση των εργαζομένων από τον εργοδό-
τη τους κατά τη διάρκεια της εργασίας τους (άρθ. 16), Υγιεινή & Ασφάλεια της εργασίας (άρθ. 17), Αντιμετώ-
πιση της σεξουαλικής & ηθικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας (άρθ. 18), αλλοδαποί εργαζόμενοι (άρθ. 
19), Περιβάλλον (άρθ. 20)).

2003

1.  Υ.Α. 319/2003/2003 (ΦΕΚ 2003/Β´/31.12.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2003/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την εικοστή τέταρτη τροπο-
ποίηση 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 χρήσης μερικών επικίνδυ-
νων ουσιών και παρασκευασμάτων (πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας)» (EE L42/15-2-2003 
και EE L170/9-7-2003).

2.  Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β´/22.12.2003) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. 
-Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης. (Στόχοι και αρχές για τη διαχείριση των στερεών αποβλή-
των (άρθ. 4), Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (άρθ. 5), Περιφερειακός σχεδιασμός διαχεί-
ρισης στερεών αποβλήτων (αρθ. 6), Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης στερεών αποβλήτων (αρθ. 7), Όροι και προϋ-
ποθέσεις για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων (άρθ. 8), Εξυγίανση, αποκατάσταση & τερματισμός λει-
τουργίας της εγκατάστασης ή του χώρου διάθεσης ή αξιοποίησης στερεών αποβλήτων (άρθ. 9), Μέτρα για τους 
ανεξέλεγκτους χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων (άρθ. 10), Υποχρεώσεις κατόχων (άρθ. 11), Υποχρεώσεις 
υπευθύνων εγκαταστάσεων & χώρων διάθεσης, αξιοποίησης & μεταφόρτωσης στερεών αποβλήτων (άρθ. 12), 
Εκθέσεις παρακολούθησης και αξιολόγησης (άρθ. 13)). 

3.  Υ.Α. οικ. 73799/3620/2003 (ΦΕΚ 1906/Β´/22.12.2003) Τεχνικές προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων 
που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων.

4.  Υ.Α. 132458/2003 (ΦΕΚ 1901/Β´/22.12.2003) Επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρήσεων Β κατηγορίας σύμφωνα με 
το π.δ 294/88 και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας- προγράμματα 2004.

5.  Υ.Α. 132459/2003 (ΦΕΚ 1901/Β´/22.12.2003) Επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρήσεων Γ κατηγορίας σύμφωνα με 
το π.δ 294/88 και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας- προγράμματα 2004.

6.  Υ.Α. Φ4.2/23773/2032/2003 (ΦΕΚ 1897/Β´/22.12.2003) Έγκριση Κανονισμού Ηλεκτροκίνησης Οργανισμού Σι-
δηροδρόμων Ελλάδος.

7.  Υ.Α. 168315/2003 (ΦΕΚ 1892/Β´/19.12.2003) Είδη ατομικής προστασίας για τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές Ερ-
γασίας. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 120151/05 (705/Β/25.5.05)).

8.  Υ.Α. 2/65786/0022/2003 (ΦΕΚ 1892/Β´/19.12.2003) Μερική τροποποίηση της 2/12542/0022/20.3.2003 κοινής 
απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ερ-
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γασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 441/Β/14.4.2003) «Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλή-
λους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής».

9.  Υ.Α. 16909/2003 (ΦΕΚ 1892/Β´/19.12.2003) Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβού-
λιο Εργασίας (ΑΣΕ). 

10.  Υ.Α. 50388/2704/Ε103/2003 (ΦΕΚ 1866/Β´/12.12.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση της Πράξης Υπουργι-
κού Συμβουλίου 2/1.2.2001 «καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορ-
ρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλί-
ου της 4ης Μαΐου 1976 (Α/15)».

11.  Υ.Α. 131784/2003 (ΦΕΚ 1624/Β´/5.11.2003) Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ. (Φορείς 
εκτέλεσης προγραμμάτων (άρθ. 2), Χώροι εκτέλεσης προγραμμάτων (άρθ. 3), Ελάχιστο περιεχόμενο προγραμ-
μάτων (άρθ. 4), Προσόντα εκπαιδευτών (άρθ. 5)).

12.  Υ.Α. 111915/2003 (ΦΕΚ 1575/Β´/27.10.2003) Άδεια εγκατάστασης για τη σήμανση ξύλινων μέσων συσκευασί-
ας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15 του FAO. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 117604/06, 
(437/Β/10.4.06)).

13.  Υ.Α. Φ.1 05/59755/6476/2003 (ΦΕΚ 1546/Β´/17.10.2003) Τροποποίηση -συμπλήρωση της υ.α Φ. 
105/25963/2372/5.5.03 «ορισμός της εταιρείας LIoyd’s Register Α.Ε. ως φορέα ελέγχου ADR». 

14.  Υ.Α. 467/2002/2003 (ΦΕΚ 1531/Β´/16.10.2003) Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμαν-
σης.

15.  Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419/Β´/1.10.2003) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων 
από υγειονομικές μονάδες. (Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης (άρθ. 4), Όροι & προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΙΑ 
που προσομοιάζουν με τα οικιακά απορρίμματα (ΙΑ-ΑΧ) (άρθ. 5), Όροι & προϋποθέσεις για τη διαχείριση ΕΙ-
Α (κεφ. Γ), Συλλογή, μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση εντός ΥΜ (άρθ. 6), Μεταφορά, προσωρινή αποθήκευ-
ση ΕΙΑ εκτός ΥΜ (άρθ. 7), Επεξεργασία των ΕΙΑ εντός & εκτός ΥΜ (άρθ. 8), Tελική διάθεση ΕΙΑ (άρθ. 9), 
Άδεια συλλογής –μεταφοράς-προσωρινής αποθήκευσης (άρθ. 10), Άδεια εγκατάστασης επεξεργασίας ΕΙΑ (άρθ. 
11), Απαγορεύσεις (άρθ. 12), Έλεγχοι (άρθ. 13)).

16.  Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β´/1.10.2003) Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. (Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά (άρθ. 4), Αξιολόγηση της 
συμμόρφωσης (άρθ. 5), Δήλωση ΕΚ συμμόρφωσης (άρθ. 6), Σήμανση (άρθ. 7), Εξοπλισμός που υπόκειται σε 
όρια θορύβο (άρθ. 8), Εξοπλισμός υποκείμενος μόνο σε επισήμανση ως προς το θόρυβο (άρθ. 9), Μη συμμόρ-
φωση εξοπλισμού (άρθ. 10)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 9272/471/07, (286/Β/2.3.07)).

17.  Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β´/29.9.2003) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοι-
νού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την §2 του 
αρθ. 5 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθ. 3 του ν. 3010/02.

18.  Υ.Α. 38847/2003 (ΦΕΚ 1354/Β´/22.9.2003) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δι-
καιολογητικών, καθώς επίσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 36873/07, (1364/Β/2.8.07)).

19.  Υ.Α. Φ.105/52682/5331/2003 (ΦΕΚ 1342/Β´/18.9.2003) Ορισμός της εταιρείας ΓΕΤΕ Ε.Π.Ε. ως φορέα ελέγχου 
ADR. 

20.  Υ.Α. Υ1/Γ.Π./ΟΙΚ. 82942/2003 (ΦΕΚ 1292/Β´/12.9.2003) Συμπλήρωση της υ.δ Υ1/Γ.Π./76017/02 (1001/B) «πε-
ρί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας». 

21.  Υ.Α. 469/2002/2003 (ΦΕΚ 1273/Β´/5.9.2003) Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κηροζίνης θέρμανσης. 
22.  Υ.Α. 468/2002/2003 (ΦΕΚ 1273/Β´/5.9.2003) Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμαν-

σης. 
23.  Υ.Α. 31856/2003 (ΦΕΚ 1257/Β´/3.9.2003) Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλήν βι-

ομηχανιών - βιοτεχνιών).
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24.  Υ.Α. 14723/807/2003 (ΦΕΚ 1234/Β´/1.9.2003) Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του 
Βιομηχανικού πάρκου (ΒΙΠΑ) Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγ. Αθανασίου του νο-
μού Θεσσαλονίκης, έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΠΑ. 

25.  Υ.Α. 108152/2003 (ΦΕΚ 1230/Β´/29.8.2003) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών 2,4-DB, betacylfuthrin, 
cylfuthrin, iprodione, linuron, maleic hydrazine & pendimethalin στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διά-
θεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του Συμβου-
λίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/31/ΕΚ. 

26.  Υ.Α. 108155/2003 (ΦΕΚ 1230/Β´/29.8.2003) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών propineb & propyzamide στο 
παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την οδη-
γία 2003/39/ΕΚ.

27.  Υ.Α. 108153/2003 (ΦΕΚ 1230/Β´/29.8.2003) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών oxasulfuron, imazamox, 
ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl & cyazofamid στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην 
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως 
έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/23/ΕΚ.

28.  Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β´/25.8.2003) Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων. (Κατά-
ταξη ανυψωτικών μηχανημάτων (άρθ. 2), Εγκατάσταση & λειτουργία ανυψωτικών μηχανημάτων (άρθ. 3), Έλεγ-
χοι ανυψωτικών μηχανημάτω (άρθ. 4), Προσόντα προσώπων που διενεργούν τους ελέγχους  (παράρτημα ΙΙ)).

29.  Υ.Α. Δ17α/115/9/ΦΝ275/2003 (ΦΕΚ 1154/Β´/12.8.2003) Τροποποίηση διατάξεων του «Ελληνικού Αντισεισμι-
κού Κανονισμού ΕΑΚ-2000» λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας.

30.  Υ.Α. 130975/2003 (ΦΕΚ 1145/Β´/11.8.2003) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης κα-
θηκόντων τεχνικού ασφάλειας - Προγράμματα 2003.

31.  Υ.Α. 108114/2003 (ΦΕΚ 1121/Β´/8.8.2003) Διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της κ.υ.α 265/02 ταξινόμη-
ση, συσκευασία και σήμανση σε εναρμόνιση προς την οδηγία 1999/45/ΕΚ και της οδηγίας 2001/60/ΕΚ στα φυτο-
προστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα .

32.  Υ.Α. 13727/724/2003 (ΦΕΚ 1087/Β´/5.8.2003) Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών & βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. 

33.  Υ.Α. Φ2/43086/4636/2003 (ΦΕΚ 1086/Β´/5.8.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση της κ.υ.α Φ2/64580/2288/99 
(1523/Β) «τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 96/96/ΕΚ». 

34.  Υ.Α. 30408/1491/2003 (ΦΕΚ 1054/Β´/29.7.2003) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/80/ΕΚ για 
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ όπως ισχύει σήμερα, σχετικά με τα μέτρα που πρέ-
πει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές προερχόμενες από μηχανοκίνητα οχήματα.

35.  Υ.Α. 122/2003/2003 (ΦΕΚ 1045/Β´/29.7.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2003/3/Ε.Κ της Επιτροπής (EE L4/9-1-2003) «σχετικά με τους περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγο-
ρά και της χρήσης της «κυανής χρωστικής» (δωδέκατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/769/
ΕΟΚ.

36.  Υ.Α. 123/2003/2003 (ΦΕΚ 1045/Β´/29.7.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2002/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 243/11-9-2002) «για τη δέκατη 
ένατη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά περιορισμούς της κυκλοφορίας στην 
αγορά και της χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αζωχρωστικές ουσίες). 

37.  Υ.Α. 121/2003/2003 (ΦΕΚ 1045/Β´/29.7.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2003/2/ΕΚ της Επιτροπής (EE L4/9-1-2003) «σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρή-
σεως αρσενικού (δέκατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ. 

38.  Υ.Α. 82/2003/2003 (ΦΕΚ 1045/Β´/29.7.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την Οδη-
γία 1999/77/Ε.Κ της Επιτροπής (EE L207/6-8-1999) «για την έκτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του Παραρ-
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τήματος Ι της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και δι-
οικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης 
μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αμίαντος).

39.  Υ.Α. 29537/1439/2003 (ΦΕΚ 1036/Β´/25.7.2003) Τροποποίηση της υ.α 72411/3149/00/01 «ορισμός φορέων ελέγ-
χου τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής οχημάτων και δεξαμενών μεταφοράς επικίνδυνων υλικών (1133/Β).

40.  Αποφ. Υοικ. 8105/2003 (ΦΕΚ 1030/Β´/24.7.2003) Καθορισμός χρήσης επιφανειακών υδάτων καθώς και ειδικών 
όρων διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων του Κέντρου Επεξεργασίας λυμάτων Ψυτάλλειας (ΚΕΛΨ) 
στο Σαρωνικό Κόλπο.

41.  Υ.Α. Δ3/Α/11346/2003 (ΦΕΚ 963/Β´/15.7.2003) Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πί-
εση λειτουργίας έως και 1 bar. (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. Δ3/Α/22560/05, (1730/Β/9.12.05)).

42.  Υ.Α. 239267/2003 (ΦΕΚ 950/Β´/9.7.2003) Σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Ζωικών αποβλήτων. 
43.  Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/2003 (ΦΕΚ 946/Β´/9.7.2003) Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων 

οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. (Τύποι πινακίδων ανά ζώνη (κεφ. 2), 
Μεθοδολογία εγκατάστασης- απομάκρυνσης εργοταξίου (κεφ. 9), Τυπικά σκαριφήματα (κεφ. 10), Υποδείγματα 
πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης (παράρτ. Β)).

44.  Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/501/2003 (ΦΕΚ 928/Β´/4.7.2003) Έγκριση οδηγιών υποχρεωτικής εφαρμογής για το περιεχό-
μενο, τον έλεγχο και την έγκριση Προγράμματος Ποιότητας Μελέτης.

45.  Υ.Α. οικ. 130621/2003 (ΦΕΚ 875/Β´/2.7.2003) Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται να 
απασχολούνται ανήλικοι. (Σχετική εγκύκλιος: Εγκ. 130867/03).

46.  Υ.Α. 250743/2003 (ΦΕΚ 870/Β´/2.7.2003) Αντικατάσταση του Παραρτήματος Χ του π.δ 365/02 (Α/307) σε συμ-
μόρφωση προς την Οδηγία 2003/21/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του π.δ 365/02 (Α/307) σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/22/ΕΚ.

47.  Υ.Α. 26469/1501/Ε103/2003 (ΦΕΚ 864/Β´/1.7.2003) Τροποποίηση της κ.υ.α 14312/1302/00 με θέμα «συμπλή-
ρωση και εξειδίκευση της κ.υ.α 113944/97 «εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευ-
θύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων) (723/Β)». 

48.  Υ.Α. 2411.1/07/2003 (ΦΕΚ 850/Β´/27.6.2003) Οδηγίες/ διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πλοίων 
που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της οδηγίας 2002/59- 
ορισμός περιοχών καταφυγής.

49.  Υ.Α. 30722/Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 11/2003 (ΦΕΚ 817/Β´/23.6.2003) Έγκριση Πυροσβεστικής Διάταξης 11/03 «Μέ-
τρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα)».

50.  Υ.Α. οικ. 32957/1585/2003 (ΦΕΚ 796/Β´/19.6.2003) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/51/ΕΚ, 
για την μείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκπομπών των δίκυκλων και τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα και την 
τροποποίηση της κ.υ.α. 22529/1883/98 (Β/956) με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 
97/24ΕΚ.

51.  Υ.Α. Δ17α/67/1/ΦΝ 275/2003 (ΦΕΚ 781/Β´/18.6.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης 
του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ – 2000».

52.  Υ.Α. 101381/2003 (ΦΕΚ 736/Β´/10.6.2003) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας isoproturon στο παράρτημα Ι του 
π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/18/
ΕΚ.

53.  Υ.Α. 101382/2003 (ΦΕΚ 736/Β´/10.6.2003) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών cinidon ethyl, cyhalofop butyl, 
famoxadone fl orasulfam, metalaxyl-m & picolinafen στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγο-
ρά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 
συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/64/ΕΚ. 

54.  Υ.Α. 101383/2003 (ΦΕΚ 736/Β´/10.6.2003) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας deltamethrin στο παράρτημα Ι 
του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με 
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την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/5/
ΕΚ. 

55.  Υ.Α. 101384/2003 (ΦΕΚ 736/Β´/10.6.2003) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας ethofumesate στο παράρτημα Ι 
του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/37/
ΕΚ. 

56.  Υ.Α. Δ13ε/4800/2003 (ΦΕΚ 708/Β´/4.6.2003) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχανή-
ματος Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού 
κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων (ΜΕ).

57.  Υ.Α. 2122/30/2003 (ΦΕΚ 700/Β´/4.6.2003) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 34 «προϋποθέ-
σεις και μέτρα ασφάλειας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία». 

58.  Υ.Α. 27120/1290/2003 (ΦΕΚ 652/Β´/27.5.2003) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/50/ΕΚ «για 
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερόμενο εξο-
πλισμό υπό πίεση. 

59.  Υ.Α. 18083/1098Ε.103/2003 (ΦΕΚ 606/Β´/15.5.2003) Σχέδια διάθεσης/ απολύμανσης συσκευών που περιέχουν 
PCB. Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων με PCB, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 της κ.υ.α. 7589/731/00 (514/Β). (Υποχρεώσεις των κατόχων συσκευών που περιέχουν PCB (άρθ. 
2), Διάθεση συσκευών /υλικών (άρθ. 3), Απολύμανση συσκευών /υλικών (άρθ. 4), Σχέδια κατόχων για διάθεση 
ή απολύμανση συσκευών /υλικών (άρθ. 5), Συλλογή και μεταφορά, προσωρινή αποθήκευση συσκευών και απο-
βλήτων με PCB (άρθ. 6), Παρακολούθηση των PCB (άρθ. 7), Ενημέρωση του κοινού (άρθ. 8)).

60.  Υ.Α. Δ13ε/4056/2003 (ΦΕΚ 592/Β´/14.5.2003) Τροποποίηση της κ.υ.α Δ13ε/9321/88 «μέτρα κατά της εκπομπής 
αερίων και σωματιδιακών ρύπων, προερχομένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδι-
κά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/63/ΕΚ της Επιτροπής. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 
Δ13/0/121/07, (53/Β/24.1.07)).

61.  Υ.Α. Φ. 105/25963/2372/2003 (ΦΕΚ 571/Β´/9.5.2003) Ορισμός της εταιρείας Lloyd’s Register A.E. ως φορέα 
ελέγχου ADR. 

62.  Υ.Α. Φ. 105/15737/1649/2003 (ΦΕΚ 566/Β´/9.5.2003) Ορισμός της εταιρείας EUROCERT Α.Ε. ως φορέα ελέγ-
χου ADR. (Καταργήθηκε από την Υ.Α Φ. 105/15254/1615/05 (1324/Β/21.9.05)).

63.  Υ.Α. 491/2002/2003 (ΦΕΚ 446/Β´/14.4.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83, (166/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σε εναρμόνιση με την οδηγία 2001/90/ΕΚ της Επιτροπής (EE L283/27-10-2001) «για την έβδομη προσαρ-
μογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλο-
φορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (κρεόζωτο)». 

64.  Υ.Α. 515/2002/2003 (ΦΕΚ 446/Β´/14.4.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83, (166/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σε εναρμόνιση με την οδηγία 2002/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE 
L177/6-7-2002) «σχετικά με την εικοστή τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους 
περιορισμούς διάθεσης στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (χλωριωμέ-
νες παραφίνες βραχείας αλύσου). 

65.  Υ.Α. 516/2002/2003 (ΦΕΚ 446/Β´/14.4.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83, (166/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει σε εναρμόνιση με την οδηγία 2001/91/ΕΚ της Επιτροπής (EE L286/30-10-2002) «για την όγδοη προσαρ-
μογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγιση των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλο-
φορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (εξαχλωροαιθάνιο).

66.  Υ.Α. 2/12542/0022/2003 (ΦΕΚ 441/Β´/14.4.2003) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Οργα-
νισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 2/72329/0022/05, 
(20/Β/14.1.05) & την Υ.Α. 2/65786/0022/03, (1892/Β/19.12.03)).

katalogos001s178.indd   47 5/19/08   10:22:59 AM



   

— 48 —

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

67.  Υ.Α. 130272/2003 (ΦΕΚ 432/Β´/11.4.2003) Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού 
ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ 294/88 και απα-
σχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους - Προγράμματα 2003. 

68.  Αποφ. 1299/2003 (ΦΕΚ 423/Β´/10.4.2003) Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστα-
σίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ». 

69.  Υ.Α. οικ. 106453/2003 (ΦΕΚ 391/Β´/4.4.2003) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ. -ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ». 

70.  Υ.Α. οικ. 105857/2003 (ΦΕΚ 391/Β´/4.4.2003) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Συσκευασιών «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 

71.  Υ.Α. 4871/2003 (ΦΕΚ 383/Β´/1.4.2003) Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων (καταστημάτων διανο-
μής πετρελαιοειδών). 

72.  Υ.Α. Φ11321/6111/397/2003 (ΦΕΚ 379/Β´/31.3.2003) Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Εκτίμη-
σης Βαθμού Αναπηρίας. 

73.  Υ.Α. 97016/2003 (ΦΕΚ 357/Β´/27.3.2003) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας 2,4-D στο παράρτημα Ι του π.δ 
115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδη-
γία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/103/ΕΚ. 

74.  Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/2003 (ΦΕΚ 332/Β´/20.3.2003) Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτί-
μησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 
1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.3010/02 «εναρμόνιση του ν.1650/86 με τις οδηγίες 
97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις (91/Α)». (Σχετική εγκύκλιος οικ 117266/03).

75.  Υ.Α. Φ.105/9355/950/2003 (ΦΕΚ 321/Β´/17.3.2003) Ορισμός Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης Μετάλλων ως φορέα ελέγχου ADR. 

76.  Π.Δ. 350/2003 (ΦΕΚ 315/Α´/31.12.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 36/94 «μέτρα προστασίας ανη-
λίκων και άλλες διατάξεις».

77.  Π.Δ. 346/2003 (ΦΕΚ 314/Α´/31.12.2003) Τροποποίηση του π.δ 88/97, (90/Α), όπως αυτό ισχύει μετά την τροπο-
ποίηση του από τα π.δ 16/99 (9/Α) και 233/01 (175/Α), σύμφωνα με την οδηγία 2001/106/ΕΚ, αναφορικά με τον 
έλεγχο των υπό ξένη σημαία πλοίων από τις Αρμόδιες Αρχές της Χώρας μας, στα πλαίσια του μνημονίου συνεν-
νόησης που υπεγράφη στο Παρίσι την 26-1-82. 

78.  Π.Δ. 345/2003 (ΦΕΚ 314/Α´/31.12.2003) Τροποποίηση του π.δ 32/97, (35/Α), όπως αυτό ισχύει μετά την τροπο-
ποίηση του από τα π.δ 90/98 (82/Α) και 330/01 (219/Α), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.2001. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 223/06, 
(222/Α/13.10.06)).

79.  Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308/Α´/31.12.2003) Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιότη-
τας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων.

80.  Υ.Α. 2122/07/03/2003 (ΦΕΚ 301/Β´/13.3.2003) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 31 «συμπλή-
ρωση διατάξεων του αριθ. 17 Γενικού Κανονισμού Λιμένα». 

81.  Ν. 3199/2003 (ΦΕΚ 280/Α´/9.12.2003) Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. 

82.  Υ.Α. 309/2003 (ΦΕΚ 261/Α´/18.11.2003) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 103/99 «κανόνες και πρότυπα ασφα-
λείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (110/Α), 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2002/25/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2002 και 2003/75/ΕΚ της Επιτροπής 
της 29ης Ιουλίου 2003. 

83.  Π.Δ. 294/2003 (ΦΕΚ 251/Α´/31.10.2003) Τροποποίηση του π.δ 347/98 (Α/231), όπως αυτό ισχύει μετά την τρο-
ποποίησή του με τα π.δ 158/99 (Α/156) και 137/02 (Α/112), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επι-
τροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002. 

84.  Π.Δ. 291/2003 (ΦΕΚ 247/Α´/29.10.2003) Αποδοχή τροποποιήσεων των περιοριστικών ποσών του Πρωτοκόλλου 
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1992 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση του 1971 αναφορικά με την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου αποζημίωσης 
ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο.

85.  Π.Δ. 264/2003 (ΦΕΚ 237/Α´/14.10.2003) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 180/79 «περί των όρων λειτουργίας 
καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (46/Α), όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 

86.  Π.Δ. 258/2003 (ΦΕΚ 235/Α´/10.10.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ 510/71 (ΦΕΚ 152/Α) περί χο-
ρηγήσεως αδειών άσκησης του επαγγέλματος του Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτη. 

87.  Ν. 3185/2003 (ΦΕΚ 229/Α´/26.9.2003) Τροποποίηση του Ν. 2668/98 (282/Α), εναρμόνιση με την οδηγία 2002/39/
ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις. (Συνεργεί-
α αυτοκινήτων –μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων (άρθ. 18), Επαγγελματικές άδειες (άρθ. 18), Συνεργεία (άρθ. 
23 §1,2), Πρατήρια καυσίμων (άρθ. 23 §3)).

88.  Υ.Α. 475/2002/2003 (ΦΕΚ 208/Β´/25.2.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την οδηγί-
α 2002/62/ΕΚ Της Επιτροπής (EEL 183/12-7-2002) «για την ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του Παραρτή-
ματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητι-
κών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επι-
κίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (οργανοκασσιτερικές ενώσεις)». 

89.  Ν. 3176/2003 (ΦΕΚ 208/Α´/29.8.2003) Κύρωση της Σύμβασης Ρόττερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά 
από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο.

90.  Ν. 3175/2003 (ΦΕΚ 207/Α´/29.8.2003) Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες δια-
τάξεις (Αντικατάσταση χρησιμοποιούμενου υγρού καυσίμου από φυσικό αέριο (άρθ. 30 §16)).

91.  Ν. 3174/2003 (ΦΕΚ 205/Α´/28.8.2003) Μερική απασχόληση & υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα. (Σύμβαση με-
ρικής απασχόλησης (άρθ. 2), Ρυθμίσεις για άτομα με ειδικές ανάγκες (άρθ. 8), Απόσπαση υπαλλήλων κατά την 
κύηση, λοχεία, γαλουχία (άρθ. 9 §3,4)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3385/05 (210/Α/19.8.05) & το Ν. 3250/04 
(124/Β/7.7.04)).

92.  Ν. 3164/2003 (ΦΕΚ 176/Α´/2.7.2003) Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συνα-
φών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 

93.  Υ.Α. οικ. 2584/99/Φ.Ν.2545/2003 (ΦΕΚ 139/Β´/11.2.2003) Καθορισμός νέας μορφής Βιομηχανικής Επιχειρημα-
τικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του αρθ. 1 του ν. 2545/97 «περί βιομηχα-
νικών και επιχειρηματικών περιοχών».

94.  Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Α´/5.6.2003) Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων 
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις.

95.  Π.Δ. 152/2003 (ΦΕΚ 124/Α´/23.5.2003) Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση 
προς τις οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ. 

96.  Υ.Α. 53495/2475/2002 (ΦΕΚ 116/Β´/5.2.2003) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/85/ΕΚ της Επι-
τροπής της 20ης Νοεμβρίου 2001, περί ειδικών διατάξεων για οχήματα μεταφοράς επιβατών, άνω των οκτώ θέ-
σεων εκτός της θέσεως του οδηγού, και περί τροποποιήσεως των οδηγιών 70/156/ΕΟΚ και 92/27/ΕΚ. 

97.  Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α´/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική 
προστασία και άλλες διατάξεις. (Ανήλικοι (άρθ. 4), Άδεια ετήσια κανονική (άρθ. 6), Κύρωση διατάξεων ΕΓΣΣΕ 
(άρθ. 7), Αποζημίωση εργατοτεχνιτών (άρθ. 7Α), Προστασία Ατομικών Δεδομένων Εργαζομένων (άρθ. 8), Τεχνι-
κός ασφάλειας- Ιατρός Εργασίας (άρθ. 9), Μικτές Επιτροπές Ελέγχου (άρθ. 9 §3), Εφαρμογή διατάξεων για ΥΑΕ 
στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων (άρθ. 9 §4), Επιθεώρηση Εργασίας (άρθ. 10, 11), Εργασία Κυρια-
κής και αργίας (άρθ. 21 §7, εξαίρεση για τα πλυντήρια αυτοκινήτων), Ωράριο οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων (άρθ. 
21 §8, 9), Βιβλίο δρομολογίων (άρθ. 21 §9)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3227/04, (ΦΕΚ 31/Α/9.2.04)).

98.  Π.Δ. 101/2003 (ΦΕΚ 95/Α´/23.4.2003) Τροποποίηση του π.δ 346/98 (230/Α) όπως τροποποίηθηκε με το π.δ 18/00 
(15/Α) σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/78/
ΕΚ της Επιτροπής της 13 Σεπτεμβρίου 2001. 
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99.  Π.Δ. 81/2003 (ΦΕΚ 77/Α´/2.4.2003) Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου. (Τροπο-
ποιήθηκε από το Π.Δ. 180/04, (160/Α/23.8.04)).

100.  Π.Δ. 68/2003 (ΦΕΚ 71/Α´/21.3.2003) Κανονισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ). 
101.  Π.Δ. 61/2003 (ΦΕΚ 64/Α´/18.3.2003) Κατάργηση της Χημικής Υπηρεσίας Αερολιμένα.
102.  Υ.Α. ΦΓ1οικ.70185/510/2003 (ΦΕΚ 62/Β´/24.1.2003) Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για την διενέργει-

α ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 104/99 όπως αυ-
τό ισχύει. 

103.   Π.Υ.Σ. 5/2003 (ΦΕΚ 58/Α´/5.3.2003) Έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου 
θερμοκηπίου (2000- 2010) σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3017/02 (117/Α). 

104.   Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50/Α´/3.3.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέλε-
ση του ν 6422/34, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του επαγ-
γέλματος του ηλεκτρολόγου. 

105.  Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α´/21.2.2003) Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμό-
σφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (E.E.L 23/57/28-1-2000). (Πρόληψη των εκρήξεων και προστασία από αυτές (άρθ. 3), Αξι-
ολόγηση των κινδύνων της έκθεσης (άρθ. 4), Καθήκοντα συντονισμού (άρθ. 6), Χώροι όπου μπορούν να δημι-
ουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες (άρθ. 7), Έγγραφο προστασίας από εκρήξεις (άρθ. 8), Ειδικές απαιτήσεις 
για τον εξοπλισμό εργασίας & τους χώρους εργασίας (άρθ. 9). (Σχετική εγκύκλιος: Αρ. Πρωτ. 130353/03).

106.  Π.Δ. 43/2003 (ΦΕΚ 44/Α´/21.2.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζομέ-
νων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του 
Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01.06.1999). (Βενζόλιο (άρθ. 2), Βινυλοχλωρίδιο (άρθ. 2), Σκό-
νες (σκόνη σκληρών ξύλων) (άρθ. 2)). (Σχετική εγκύκλιος: Αρ. Πρωτ. 130352/03).

107.  Π.Δ. 41/2003 (ΦΕΚ 44/Α´/21.2.2003) Τροποποίηση του π.δ 176/97 «μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία κατά 
την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» 
(150/Α). (Άδεια μητρότητας (άρθ. 2)). (Σχετική εγκύκλιος: Αρ. Πρωτ. 130351/03).

108 .  Ν. 3104/2003 (ΦΕΚ 28/Α´/10.2.2003) Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση 
για την Πρόληψη Ρύπανσης από πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζε-
ται με αυτή. 

109.  Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α´/29.1.2003) Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 
(Ασφαλής κυκλοφορία ορισμένων κατηγοριών οχημάτων (άρθ. 14), Συνεργεία επισκευής οχημάτων (άρθ. 
15)).

110.  Ν. 3100/2003 (ΦΕΚ 20/Α´/29.1.2003) Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώ-
πιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, 2000. 

111.  Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2003 (ΦΕΚ 16/Β´/14.1.2003) Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ- ΦΑΥ). 

112.  Υ.Α. οικ. 3442/2002 (ΦΕΚ 12/Β´/13.1.2003) Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των ερ-
γαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Α’ ημερολογιακό εξά-
μηνο 2003. 

113.  Εγγρ. Δ13ε/9678/22.12.2003 Πιστοποιητικά καταλληλότητας- βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου ανυψωτικών 
Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ) (Γερανοί, γερανοί-εκσκαφείς, γερανογέφυρες, καλαθοφόρα, αναβατόρια, αντλίες σκυ-
ροδέματος περονοφόρα, εξέδρες εργασίας). 

114.  Αρ. Πρωτ. 130351/30.4.2003 Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ 41/03 «Τροποποίηση του π.δ 176/97 «μέτρα για 
την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» (150/Α)». 
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115.  Αρ. Πρωτ. 130353/30.4.2003 Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ 42/03 «Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για 
τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν 
σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L 23/57/28-1-2000)». 

116.  Αρ. Πρωτ. 130352/30.4.2003 Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ 43/03 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 
399/94 «προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παρά-
γοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01-06-1999)».

117.  Εγκ. οικ 117266/27/5/2003 Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 §3 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/03 
(332/Β) όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης (εκπομπών 
και αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ αριθμ. ΗΠ 15393/2332 /2002 
ΚΥΑ (1022/Β). 

118.  Εγκ. 130867/28.7.2003 Ανακοίνωση δημοσίευσης της απόφασης 130621/24-6-03 «εργασίες, έργα και δραστηρι-
ότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι». 

119.  Εγκ. 9/14.8.2003 Υλοποίηση νέων απαιτήσεων Κεφ. ΧΙ-2 της Δ.Σ. SOLAS 74 και του ISPS Code για τις Λιμενι-
κές εγκαταστάσεις.

2002

1.  Αποφ. οικ. 3142/2002 (ΦΕΚ 1629/Β´/31.12.2002) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη των επεξεργασμένων 
αποβλήτων ιχθυοκαλλιέργειας ΕΥΡΥΑΛΟΣ Ε.Π.Ε. 

2.  Υ.Α. 2122/69/02/2002 (ΦΕΚ 1622/Β´/31.12.2002) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 30 «αντι-
κατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του αριθ. 17 Γενικού Κανονισμού Λιμένα». 

3.  Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β´/16.12.2002) Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.
4.  Υ.Α. 62396/2988/2002 (ΦΕΚ 1524/Β´/5.12.2002) Συμπλήρωση της 32353/1475/9-7-02 (909/Β) κοινής υπουργι-

κής απόφασης «περί συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/116/ΕΚ της Επιτροπής της 20 Δεκεμβρί-
ου 2001, για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκου-
μένων τους.

5.  Υ.Α. Πιβ/Γ.Π. οικ. 116847/2002 (ΦΕΚ 1519/Β´/4.12.2002) Προϋποθέσεις ίδρυσης & λειτουργίας Βρεφονηπια-
κών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθ. 277 και επόμενα του Δημοτικού 
και κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς ιδιωτι-
κού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

6.  Υ.Α. 25535/3281/2002 (ΦΕΚ 1463/Β´/20.11.2002) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραμματέα 
της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας σύμ-
φωνα με την υπ’ αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 κυα «κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες κ.λπ» 
(1022/Β).

7.  Υ.Α. 110095/2002 (ΦΕΚ 1419/Β´/7.11.2002) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών iprovalicarb, prosulfuron και 
sulfosulfuron στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμ-
μόρφωση προς την οδηγία 2002/48/ΕΚ.

8.  Υ.Α. 4113.169/01/2002 (ΦΕΚ 1398/Β´/1.11.2002) Αποδοχή των τροποποιήσεων στο Πρωτόκολλο του 1988 της 
Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα (SOLAS), 1974, όπως αυτές υιοθετή-
θηκαν από τον ΙΜΟ, σύμφωνα με τις αποφάσεις MSC 92(72)/26-5-2000 και 100(73)/5-12-2000.

9.  Υ.Α. 8407/395/2002 (ΦΕΚ 1368/Β´/24.10.2002) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/100/ΕΚ του 
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Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2001 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 
70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκ-
πομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων».

10.  Αποφ. 7354/2002 (ΦΕΚ 1358/Β´/23.10.2002) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της 
βιομηχανίας επεξεργασίας ντομάτας και παραγωγής τοματοπολτού της «Ελληνικά Εκκοκιστήρια Α.Β.Ε.Ε.» που 
θα λειτουργήσει στο Πολυνέρι Φαρσάλων.

11.  Αποφ. 4364/2002 (ΦΕΚ 1358/Β´/23.10.2002) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων ταπη-
τουργίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.».

12.  Αποφ. 5082/2002 (ΦΕΚ 1358/Β´/23.10.2002) Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αστικών λυμάτων του 
Δ.Δ Μελιβοίας του Δήμου Μελιβοίας Ν. Λάρισας.

13.  Αποφ. 5044/2002 (ΦΕΚ 1345/Β´/17.10.2002) Καθορισμός αποδέκτη και σημείο εκβολής των αποβλήτων των 
σφαγείων του Χρήστου και Απόστολου Ζαχόπουλου, στη θέση Βούλα Οιχαλίας, Ν. Τρικάλων.

14.  Αποφ. 108244/2002 (ΦΕΚ 1345/Β´/17.10.2002) Ανανεώσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων (μυκητοκτόνων) που έληξαν στις 31-12-2001.

15.  Αποφ. 4826/2002 (ΦΕΚ 1270/Β´/30.9.2002) Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμένων αποβλήτων - λυμάτων 
στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται δυτικά του μώλου του λιμενίσκου της πρώην Αμερικανικής Βάσης Γουρνών, 
Ν. Ηρακλείου.

16.  Αποφ. 2505/2002 (ΦΕΚ 1232/Β´/23.9.2002) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων αποβλή-
των εργοστασίου εμφιάλωσης μεταλλικού νερού «ΚΟΡΠΗ» NESTLE HELLAS Α.Ε. 

17.  Αποφ. Φ9/1635/2002 (ΦΕΚ 1232/Β´/23.9.2002) Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων 
– βοθρολυμάτων του Δ. Αμαρυνθίων και έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και βοθρολυμά-
των.

18.  Υ.Α. 265/2002/2002 (ΦΕΚ 1214/Β´/19.9.2002) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευ-
ασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (EE L200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ (EE L226 της 22.8.2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας. (Προσδιορισμός επικίνδυνων ιδιοτήτων παρασκευασμάτων (άρθ. 3), Γενικές αρχές ταξινόμησης & 
επισήμανσης (άρθ. 4), Αξιολόγηση κινδύνων από φυσικοχημικές ιδιότητες (άρθ. 5), Αξιολόγηση κινδύνων για 
την υγεία (άρθ. 6), Αξιολόγηση κινδύνων για το περιβάλλον (άρθ. 7), Υποχρεώσεις & καθήκοντα κρατών μελών 
(άρθ. 8), Συσκευασία (άρθ. 9), Επισήμανση (άρθ. 10-12), Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) (άρθ. 14)). (Τρο-
ποποιήθηκε από την Υ.Α. 73/06, (832/Β/6.7.06) & την Υ.Α. 270/06, (100/Β/31.1.06)).

19.  Αποφ. 7859/2002 (ΦΕΚ 1212/Β´/18.9.2002) Καθορισμός αποδέκτη για διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών απο-
βλήτων Διυλιστηρίου MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ ΑΕ και AVIN.

20.  Υ.Α. 4113.166/01/2002 (ΦΕΚ 1201/Β´/16.9.2002) Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Δι-
αχείρισης (ISM CODE) καθώς και αναθεωρημένων οδηγιών για την εφαρμογή του ΔΚΑΔ που υιοθετήθηκαν από 
τον ΙΜΟ, σύμφωνα με τις αποφάσεις MSC 104 (73)/5-12-00 και Α. 913(22)/29-11-01.

21.  Υ.Α. 48923/6422/2002 (ΦΕΚ 1193/Β´/13.9.2002) Τροποποίηση της υ.α 32591/3257/01 «περί όρων και προϋπο-
θέσεων ορισμού φορέων ελέγχων οχημάτων κατά ADR.

22.  Υ.Α. 2/41272/0022/2002 (ΦΕΚ 1139/Β´/29.8.2002) Νυχτερινή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασί-
ας και Κοιν. Ασφαλίσεων (Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας).

23.  Υ.Α. 2/41273/0022/2002 (ΦΕΚ 1139/Β´/29.8.2002) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοιν. Ασφαλίσεων (Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας).

24.  Υ.Α. 2/41274/0022/2002 (ΦΕΚ 1139/Β´/29.8.2002) Απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλή-
λων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας).

25.  Υ.Α. 104136/2002 (ΦΕΚ 1068/Β´/14.8.2002) Ανανέωση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
που ανήκουν στις κατηγορίες των εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων, νηματωδοκτόνων, λοιπών και μεικτών γεωργι-
κών φαρμάκων και έληξαν στις 31-12-2001.
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26.  Υ.Α. Φ2/55009/4626/2002 (ΦΕΚ 1028/Β´/7.8.2002) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματι-
κής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ2/32397/3517/04, 
(303/Β/11.2.04)).

27.  Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β´/5.8.2002) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριο-
τήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 
«εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)». (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126880/07, (435/Β/29.3.07) την Υ.Α Η.Π. 13588/725/06, (383/Β/28.3.06) την Υ.Α. οικ. 
145799/05, (1002/Β/18.7.05) & την Υ.Α. ΕΥΠΕ οικ. 129079/04, (1409/Β/13.9.04)).

28.  Υ.Α. 102692/2002 (ΦΕΚ 1010/Β´/2.8.2002) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών glyphosate και η thifensulfuron-
methyl στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφω-
ση προς την οδηγία 2001/99/ΕΚ. 

29.  Αποφ. οικ. 1779/2002 (ΦΕΚ 1003/Β´/2.8.2002) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων αστι-
κών αποβλήτων Δήμου Αμφιλοχίας. 

30.  Υ.Α. 4113.163/01/2002/2002 (ΦΕΚ 1002/Β´/2.8.2002) Τροποποίηση της υ.α 1218.38/1/98 (704/Β) «Εισαγωγή 
του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική ση-
μαία.

31.  Υ.Α. ΥΙ/Γ.Π./οικ. 76017/2002 (ΦΕΚ 1001/Β´/29.8.2002) Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, 
μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Υ1/Γ.Π./ΟΙΚ.82942/03, 
(1292/Β/12.9.03)).

32.  Αποφ. 90/2002 (ΦΕΚ 960/Β´/26.7.2002) Τροποποίηση της απόφασης που καθιέρωσε τα κριτήρια διαπίστευσης 
και τις διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και της απόφασης που καθόρισε τις οικο-
νομικές υποχρεώσεις των διαπιστευομένων φορέων. 

33.  Αποφ. 141/2002 (ΦΕΚ 960/Β´/26.7.2002) Τροποποίηση της απόφασης που καθιέρωσε τα κριτήρια διαπίστευσης 
και τις διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης. 

34.  Υ.Α. 138/2002 (ΦΕΚ 960/Β´/26.7.2002) Τροποποίηση της απόφασης που καθιέρωσε τα κριτήρια διαπίστευσης 
και τις διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

35.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/5456/2001 (ΦΕΚ 944/Β´/24.7.2002) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων στο Ν. Πέλλας.
36.  Υ.Α. 101371/2002 (ΦΕΚ 943/Β´/24.7.2002) Ανανεώσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων 

(ζιζανιοκτόνων και φυτορρυθμιστικών ουσιών) που έληξαν στις 31-12-2001.
37.  Υ.Α. Δ17α/07/53/Φ.Ν.402/2002 (ΦΕΚ 919/Β´/19.7.2002) Τροποποίηση απόφασης σχετικά με τη διαδικασία ανά-

δειξης αναδόχου δημοσίου έργου του ν. 2576/98. 
38.  Υ.Α. 8406/394/2002 (ΦΕΚ 910/Β´/17.7.2002) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/92/ΕΚ, για προ-

σαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ, σχετικά με τους υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλικά υα-
λοπινάκων για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα τους, και της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
περί εγκρίσεως των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους. 

39.  Υ.Α. 32353/1475/2002 (ΦΕΚ 909/Β´/17.7.2002) Συμμόρφωση προς διατάξεις της οδηγίας 2001/116/ΕΚ της Επι-
τροπής της 20 Δεκεμβρίου 2001, για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, πε-
ρί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημά-
των και των ρυμουλκουμένων τους. (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. 62396/2988/02, (1524/Β/5.12.02)).

40.  Υ.Α. 195/2002/2002 (ΦΕΚ 907/Β´/17.7.2002) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 508/91, (886/Β) σε εναρμόνιση 
προς την οδηγία 2001/58/ΕΚ (ΕΕ L212/7-8-2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για τη δεύτερη 
τροποποίηση της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ της Επιτροπής περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερών κα-
νόνων για το σύστημα της ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ εφαρμογή του 
άρθρου 14 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με τις επικίν-
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δυνες ουσίες κατ εφαρμογή του άρθρου 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Δελτία Δεδομένων Ασφα-
λείας). (Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) (παράρτημα)).

41.  Υ.Α. 201/2002/2002 (ΦΕΚ 907/Β´/17.7.2002) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α), σε εναρμόνιση προς την Οδη-
γία 2001/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L194/18-7-2001) «σχετικά με την εικο-
στή πρώτη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοι-
κητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης 
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, όσον αφορά τις ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινο-
γόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές στην αναπαραγωγή. 

42.  Αποφ. ΔΥΚΠ/491/2002 (ΦΕΚ 892/Β´/15.7.2002) Χαρακτηρισμός ρέματος «Ανώνυμο ψηλής ράχης Δ.Δ. Καισα-
ρειάς» ως ενδιάμεσο αποδέκτη επεξεργασμένων αποβλήτων.

43.  Αποφ. οικ. 2779/2002 (ΦΕΚ 870/Β´/12.7.2002) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης αποβλήτων 
τυροκομείου Πελινναίον Όρος ΑΕ στο Δήμο Καρδαμύλων. 

44.  Αποφ. ΔΥΠ οικ.6048/2002 (ΦΕΚ 868/Β´/11.7.2002) Καθορισμός αποδέκτη υγρών αποβλήτων δημοτικού σφα-
γείου Σκαλοχωρίου ξηροχειμάρρων «Σουλτάν Ντερέ» και «Λαγκάδι». 

45.  Υ.Α. 34897/Φ700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 10/2002 (ΦΕΚ 844/Β´/8.7.2002) Έγκριση πυροσβεστικής διάταξης 10/02 «λή-
ψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής».

46.  Υ.Α. 34896Φ700-1/2002 (ΦΕΚ 844/Β´/8.7.2002) Έγκριση τροποποίησης πυροσβεστικής διάταξης 8α/02 «Τρο-
ποποίηση της υπ αριθ. 8/1997 Πυροσβεστικής Διάταξης (725/Β). Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά κα-
ταστήματα». (Καταργήθηκε από την Πυρ.Διατ. 8γ/07, (276/Β/2.3.07)).

47.  Υ.Α. Η.Π.: 11641/1942/2002 (ΦΕΚ 832/Β´/2.7.2002) Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτητι-
κών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες και 
εγκαταστάσεις.(Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 437/2005/06, (1641/Β/8.11.06)).

48.  Υ.Α. Η.Π.: 11642/1943/2002 (ΦΕΚ 831/Β´/2.7.2002) Καθορισμός μέτρων και όρων για την περιορισμένη χρήση 
γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών (ΓΤΜ). 

49.  Υ.Α. 130400/2002 (ΦΕΚ 828/Β´/2.7.2002) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης .

50.  ΦΕΚ 781/Β´/25.6.2002 Διόρθωση σφάλματος στην οικ. 3899/253/Φ.9.2/02, (291/B) «συμπλήρωση των διατάξε-
ων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων».

51.  ΦΕΚ 759/Β´/19.6.2002 Διόρθωση σφάλματος στην υ.α 3060/(ΦΟΡ) 238/02, (512/Β) «μέτρα προφύλαξης του 
κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων». 

52.  Υ.Α. 41/2002/2002 (ΦΕΚ 755/Β´/19.6.2002) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 378/94, (705/Β) σε εναρμόνιση 
προς την Οδηγία 2001/59/ΕΚ (EEL 225 της 21-8-2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «σχετικά με 
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευ-
ασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών. 

53.  Αποφ. 12143/2002 (ΦΕΚ 714/Β´/11.6.2002) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων (υπερλέ-
πτων περλίτη) των εργοστασίων περλίτη της εταιρείας «Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙ-
ΝΗΣ». 

54.  Υ.Α. 3418/07/2002/2002 (ΦΕΚ 712/Β´/11.6.2002) Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου.

55.  Αποφ. 5522/2002 (ΦΕΚ 696/Β´/7.6.2002) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων τυροκομεί-
ου Μενεγάτου ΕΠΕ στην Κλένια Ν. Κορινθίας 

56.  Αποφ. Δ.Υ.Π. οικ. 10670/2002 (ΦΕΚ 574/Β´/8.5.2002) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή-
των εργοστασίου χυμοποίησης εσπεριδοειδών «ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε.» στο Ν. Άρτας. 

57.  Αποφ. Δ.Υ.Π. οικ. 1703/2002 (ΦΕΚ 574/Β´/8.5.2002) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή-
των της Βιομηχανικής Εταιρείας Προϊόντων Γάλακτος «ΗΠΕΙΡΟΣ». 
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58.  Υ.Α. οικ. 59283/2002 (ΦΕΚ 558/Δ´/4.7.2002) Συμπλήρωση της § 3 του αρθ. 2 της υ.α 3046/304/30-1-89 ΠΕΧΩ-
ΔΕ «κτιριοδομικός κανονισμός».

59.  Υ.Α. 73368/3230/2000/2001 (ΦΕΚ 549/Β´/2.5.2002) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 2000/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2000 που τρο-
ποποιεί την οδηγία 94/55/ΕΚ όπως ισχύει για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 
οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

60.  Υ.Α. Δ14/50504/2002 (ΦΕΚ 537/Β´/1.5.2002) Προσαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ- 
97) προς τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 «Τσιμέντο – Μέρος 1: Σύνθεση, προδι-
αγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα».

61.  Αποφ. 30/1585/2002 (ΦΕΚ 524/Β´/29.4.2002) Συμπλήρωση της ΔΥ/22374/91/94 απόφασης για όρους διάθεσης 
λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες για τις λίμνες Αγίου Βασιλείου και Βόλβης 
και για τον Γαλλικό ποταμό στο Νομό Θεσσαλονίκης. 

62.  Αποφ. Δ.Υ.Π. οικ. 1704/2002 (ΦΕΚ 520/Β´/29.4.2002) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή-
των πτηνοσφαγείου στη θέση Τσουμπάρια Παχυκαλάμου Άρτας.

63.  Υ.Α. 3060(ΦΟΡ) 238/2002 (ΦΕΚ 512/Β´/25.4.2002) Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατάξε-
ων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων.

64.  ΦΕΚ 510/Β´/25.4.2002 Διόρθωση σφαλμάτων στην 3899/253/Φ9.2/27-2-02 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων.

65.  Υ.Α. 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β´/22.4.2002) Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νομι-
κών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών.

66.  Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/Γ/12411/4473/2002 (ΦΕΚ 465/Β´/15.4.2002) Καθιέρωση ειδικού εντύπου και διαδικασίας συ-
μπλήρωσης και υποβολής αναφοράς συμβάντων και ατυχημάτων με επικίνδυνα υλικά.

67.  Αποφ. 1839/2002 (ΦΕΚ 460/Β´/15.4.2002) Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αποβλήτων του υδροτρι-
βείου Μπέγκα Δημήτριου που βρίσκεται στο Κεφαλόβρυσο Ελασσόνας, Ν. Λάρισας. 

68.  Αποφ. οικ. 335/2002 (ΦΕΚ 460/Β´/15.4.2002) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη για ανάπτυξη ιχθυοκαλλι-
έργειας στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας..

69.  Αποφ. 1374/2002 (ΦΕΚ 430/Β´/8.4.2002) Καθορισμός αποδέκτη και όροι διάθεσης υγρών αποβλήτων των σφα-
γείων της «ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε».

70.  Υ.Α. 92433/2002 (ΦΕΚ 416/Β´/5.4.2002) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών amitrole,diquat, pyridate και 
thiabenzazole στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία 2001/21/ΕΚ. 

71.  Υ.Α. 10689/523/2002 (ΦΕΚ 408/Β´/4.4.2002) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/1/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001 «για την τροποποίηση της οδηγίας 70/220/
ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές 
των μηχανοκίνητων οχημάτων.

72.  Υ.Α. 48392/939/2002 (ΦΕΚ 405/Β´/3.4.2002) Συμπλήρωση της 19661/1982/99 κοινής υπουργικής απόφασης 
«τροποποίηση της 5673/400/97 κοινής υπουργικής απόφασης…κ.λπ.» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών 
για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής (Β/1811) και ειδικότερα του 
άρθ. 2 (παρ. Β) αυτής. 

73.  Υ.Α. 2/14590/0022/2002 (ΦΕΚ 399/Β´/2.4.2002) Τροποποίηση της απόφασης 2/73692/0022/00 (1475/Β) «καθο-
ρισμός 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 ναυπη-
γοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας– Κερατσινίου –Περάματος- Σαλαμίνας». 

74.  ΦΕΚ 372/Β´/26.3.2002 Διόρθωση σφάλματος στην 3899/253/Φ9.2/27-2-02 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νομίας και Οικονομικών -Ανάπτυξης -Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων. 
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75.  Υ.Α. Φ.Γ.Θ./Οικ. 4901/311/2002 (ΦΕΚ 364/Β´/21.3.2002) Καθορισμός και κατανομή εξετάστρων για τη χορή-
γηση επαγγελματικών αδειών του Ν. 6422/1934. 

76.  Υ.Α. 30342/2002 (ΦΕΚ 337/Β´/20.3.2002) Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 2956/01, που αφορούν τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης. (Καταργήθηκε το άρθρο 6 από 
το Ν. 3144/03 (111/Α/8.5.03)).

77.  Π.Δ. 374/2002 (ΦΕΚ 321/Α´/19.12.2002) Συμμόρφωση πλοίων προς τις απαιτήσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 2 
του π.δ 400/96 (268/Α). 

78.  Υ.Α. 2/1882/0022/2002 (ΦΕΚ 320/Β´/19.3.2002) Τροποποίηση της απόφασης για χορήγηση ειδών ατομικής προ-
στασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισμού των τέως Νομαρχιακών Ταμείων.

79.  Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ 307/Α´/10.12.2002) Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή 
τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυ-
τά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγί-
α 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/
ΕΚ, 2001/33/ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 50/07, 
(52/Α/6.3.07) την Υ.Α. 117735/06, (554/Β/4.5.06) την Υ.Α 115123/06, (118/Β/1.2.06) & την Υ.Α 120975/05, 
(275/Β/2.3.05)).

80.  Υ.Α. οικ. 3899/253/Φ.9.2/2002 (ΦΕΚ 291/Β´/8.3.2002) Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατάστα-
ση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. (Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατά-
σταση & λειτουργία ανελκυστήρα (άρθ. 3), Καταχώρηση ανελκυστήρα (άρθ. 4), Συντήρηση (άρθ. 5), Περιοδι-
κοί έλεγχοι (άρθ. 6), Έκτακτοι έλεγχοι- Ατυχήματα (άρθ. 7), Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα (άρθ. 8)). (Κα-
ταργήθηκε από την Υ.Α. οικ. Φ9.2/29362/1957/05, (1797/Β/21.12.05)).

81.  Π.Δ. 336/2002 (ΦΕΚ 281/Α´/20.11.2002) Τροποποίηση του π.δ 334/00 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
οδηγία 97/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (279/Α) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2001/78/ΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2001. 

82.  Π.Δ. 312/2002 (ΦΕΚ 273/Α´/13.11.2002) Αποδοχή τροποποιήσεων των Παραρτημάτων του Πρωτοκόλλου 1978 
του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78 -Παρ. Ι, ΙΙ-
Ι, και V). 

83.  Υ.Α. Δ17α/01/13/ΦΝ430/2002 (ΦΕΚ 267/Β´/6.3.2002) Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινο-
πραξίας και υπεργολαβίας. 

84.  Π.Δ. 286/2002 (ΦΕΚ 256/Α´/22.10.2002) Κύρωση της 1 (82)/18-10-00 αποφάσεως της Νομικής Επιτροπής Του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) με τίτλο «αποδοχή τροποποιήσεων των περιοριστικών ποσών του πρω-
τοκόλλου 1992 που τροποποιεί τη διεθνή Σύμβαση του 1969, αναφορικά με την αστική ευθύνη για ζημιές ρύπαν-
σης από πετρέλαιο». 

85.  Υ.Α. 89648/2002 (ΦΕΚ 241/Β´/28.2.2002) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του προεδρικού δια-
τάγματος αριθ. 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α)», σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/36/ΕΚ της Επιτροπής. 

86.  Υ.Α. Φ4.2/73358/5309/2002 (ΦΕΚ 240/Β´/28.2.2002) Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ4.2/18960/1446/01 κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών και 
Εμπορικής Ναυτιλίας για την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία 2000/62/ΕΚ.

87.  Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α´/2.10.2002) Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. (Κανόνες 
ασφαλείας (άρθ. 21), Ωράριο πρατηρίων υγρών καυσίμων (άρθ. 22)).

88.  Υ.Α. 89619/2002 (ΦΕΚ 217/Β´/22.2.2002) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών acibenzolar-s-methyl, cyclanilide, 
ferric phosphate, pymetrozine και pyrafl uten-ethyl στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγο-
ρά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως έχει συμπλη-
ρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/87/ΕΚ. 
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89.  Υ.Α. 89603/2002 (ΦΕΚ 215/Β´/22.2.2002) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
που περιέχουν το δρων συστατικό parathion. 

90.  Ν. 3050/2002 (ΦΕΚ 214/Α´/13.9.2002) Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις. (Τροπο-
ποιήθηκε από το Ν. 3144/03 (111/Α/8.5.03)).

91.  Π.Δ. 207/2002 (ΦΕΚ 193/Α´/22.8.2002) Κανονισμός πτητικής λειτουργίας δημοσίων αερομεταφορών- αεροπλά-
να. (Όρια χρόνων πτήσης και απασχόλησης, απαιτήσεις ανάπαυσης Τμήμα ΙZ, Εναέρια μεταφορά επικίνδυνων 
εμπορευμάτων Τμήμα ΙΗ, Ασφάλεια (Security) Τμήμα ΙΘ).

92.  Υ.Α. 388/2001/2002 (ΦΕΚ 170/Β´/18.2.2002) Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις οδηγίες 2000/21/Ε.Κ, 
2000/32/Ε.Κ, 2000/33/Ε.Κ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

93.  Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ.2198/2002 (ΦΕΚ 165/Β´/14.2.2002) Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λα-
τομικών Εργασιών.

94.  Π.Δ. 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α´/12.7.2002) Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμ-
μόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου.

95.  Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ 160/Α´/11.7.2002) Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης. 
96.  Ν. 3022/2002 (ΦΕΚ 144/Α´/19.6.2002) 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». 

97.  Υ.Α. 88301/2002 (ΦΕΚ 143/Β´/12.2.2002) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας Paecilomyces fumosoroseus (Apoka 
strain 97, PFR 97 ή CG 170, ATCC 20874) στο παράρτημα Ι 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 2001/47/ΕΚ. 

98.  Υ.Α. 87348/2002 (ΦΕΚ 143/Β´/12.2.2002) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας KBR 2738 (fenhexamid) στο παράρ-
τημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/28/ΕΚ. 

99.  Υ.Α. 87350/2002 (ΦΕΚ 143/Β´/12.2.2002) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας DPX KE 459 (fl upyrsulfuron-
methyl) στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την 
Οδηγία 2001/49/ΕΚ.

100.  Αποφ. Φ.0546/5/ΑΣ 453/Μ.5356/2002 (ΦΕΚ 133/Α´/12.6.2002) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς τη χώ-
ρα μας της 180 Διεθνούς 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. 

101.  Π.Υ.Σ. 34/2002 (ΦΕΚ 125/Α´/5.6.2002) Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξεί-
διο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου.

102.  Υ.Α. 78106/3443/01/2002 (ΦΕΚ 118/Β´/1.2.2002) Τροποποίηση της 81160/861/91 κοινής υπουργικής απόφασης 
όπως ισχύει, και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/27/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων της 10ης Απριλίου 2001 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους 
κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύ-
πων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποι-
ούνται σε οχήματα. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 37353/2375/07, (543/Β/18.4.07)).

103.  Ν. 3017/2002 (ΦΕΚ 117/Α´/30.5.2002) Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση - πλαίσιο των Ηνω-
μένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος.

104.  Π.Δ. 137/2002 (ΦΕΚ 112/Α´/24.5.2002) Τροποποίηση του π.δ 347/98 «εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την 
Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (231/Α)», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του 
με το π.δ 158/99 (156/Α), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής 10/07/2001.
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105.  Υ.Α. 30295/1016/2002 (ΦΕΚ 91/Β´/31.1.2002) Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης. 
106.  Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α´/25.4.2002) Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, διαδι-

κασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις.
107.  Π.Δ. 87/2002 (ΦΕΚ 66/Α´/4.4.2002) Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών 

στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/97/ΕΚ και 86/378/
ΕΟΚ.

108.  Υ.Α. 1002901/67/2002 (ΦΕΚ 57/Β´/24.1.2002) Διαδικασία και προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στερεών αποβλή-
των εγκαταλειμμένων οχημάτων.

109.  Υ.Α. Φ22/30766/1426/2002 (ΦΕΚ 57/Β´/24.1.2002) Τροποποίηση της έγκρισης χορήγησης, κατ’ εξαίρεση των 
απαγορευτικών διατάξεων του π.δ 84/84, άδειας εγκατάστασης, μονάδας επεξεργασίας υγρών και στερεών απο-
βλήτων, στην εταιρεία «Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος ΑΕ», στη θέση (ΕΟ) περιοχή του Δήμου Ασπροπύρ-
γου του Ν. Αττικής.

110.  Π.Δ. 57/2002 (ΦΕΚ 50/Α´/14.3.2002) Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρητών 
Ασφάλειας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 

111.  Π.Δ. 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α´/7.3.2002) Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοι-
βαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών.

112.  Ν. 2991/2002 (ΦΕΚ 35/Α´/27.2.2002) Εφαρμογή της Σύμβασης για την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, απο-
θήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και την καταστροφή τους. 

113.  Υ.Α. οικ. 52487/2002 (ΦΕΚ 18/Β´/15.1.2002) Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα κτί-
ρια.

114.  Π.Δ. 11/2002 (ΦΕΚ 6/Α´/21.1.2002) Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύ-
πανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες.

115.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 Ερμηνευτική δήλωση για το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003: Ημερομηνία υπογραφής: 
15/04/2002 Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 37/14.6.2002. 

116.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003 Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2002 -2003: Ημερομηνία υπογρα-
φής: 15/04/2002 Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 19/29.4.2002. (Ετήσια κανονική άδεια (άρθ. 1), Άδεια φρο-
ντίδας παιδιού (άρθ. 6), Μονογονεϊκές οικογένειες (άρθ. 7), Άδεια για μεταγγίσεις αίματος & παραγώνων 
του ή αιμοκάθαρσης (άρθ. 8), Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς (άρθ. 9), Προστασία της απασχόλησης» εξαρ-
τημένων» ατόμων κατά την περίοδο της απεξάρτησης (άρθ. 10), Προστασία της απασχόλησης ηλικιωμέ-
νων εργαζομένων-ανέργων (άρθ. 11), ΛΑΕΚ (άρθ. 12), Εισφορά στον οργανισμό εργατικής εστίας (άρθ. 
13)).

117.  Εγγρ. Δ13ε/0/4068/2002 Χορήγηση Γενικής Έγκρισης Τύπου Μηχανημάτων Έργων.
118.  Εγγρ. 30058Φ.701.2/5.6.2002 Έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας. 
119.  Εγγρ. 1076761/538/0015/ΠΟΛ.1227/9.2.2002 Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων.

2001

1.  Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21803/2001 (ΦΕΚ 1755/Β´/31.12.2001) Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ 210/73 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 274/76. 

2.  Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21804/2001 (ΦΕΚ 1755/Β´/31.12.2001) Αναπροσαρμογή ποσών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθ. 106, 108 & 110 του ν.δ 210/73 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 274/76.

3.  Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21805/2001 (ΦΕΚ 1755/Β´/31.12.2001) Αναπροσαρμογή των ετησίων πάγιων μισθωμάτων 
των συμβάσεων μισθώσεως λατομείων μαρμάρων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 669/77. 

4.  Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21801/2001 (ΦΕΚ 1755/Β´/31.12.2001) Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1428/84.
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5.  Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21802/2001 (ΦΕΚ 1755/Β´/31.12.2001) Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 669/77.

6.  Υ.Α. οικ. 29091/1462/2001 (ΦΕΚ 1724/Β´/21.12.2001) Τροποποίηση του Κανονισμού με αριθ. 10392/426/98 «κα-
θορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας εκταμίευσης επιχορήγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων 
που υπάγονται στις διαδικασίες του ν. 2545/97 Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές».

7.  Υ.Α. 56965/6498/2001 (ΦΕΚ 1715/Β´/21.12.2001) Τροποποίηση του π.δ 256/99 «προσαρμογή της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων δι-
αδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων» σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 2001/26/ΕΚ..

8.  Υ.Α. Φ2/14133/1501/2001 (ΦΕΚ 1715/Β´/21.12.2001) Τροποποίηση της Φ2/64580/2288/99 (1523/Β) ΚΥΑ «Τε-
χνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/
ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/70916/2953/99 (458/Β/01) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των 
οδηγιών 2001/9/ΕΚ και 2001/11/ΕΚ.

9.  Αποφ. 236/79/2001 (ΦΕΚ 1649/Β´/11.12.2001) Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά. (Καταρ-
γήθηκε από την Αποφ. 406/22/06, (1666/Β/14.11.06), Τροποποιήθηκε από την Αποφ. 355/18/05, 
(1471/Β/25.10.05)).

10.  Υ.Α. 14132/618/2001 (ΦΕΚ 1626/Β´/6.12.2001) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συμ-
βουλίου 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 τε-
χνική πρόοδο της οδηγίας 1999/39/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερτό εξοπλισμό υπό πίεση. (Περιοδι-
κός έλεγχος και επαναλαμβανόμενη χρήση (άρθ. 6), Σήμανση (άρθ. 10), Παράτυπη σήμανση (άρθ. 12). (Τροπο-
ποιήθηκε από την Υ.Α. 27120/1290/03 (652/Β/27.5.03)).

11.  Αποφ. 278/2001 (ΦΕΚ 1614/Β´/5.12.2001) Τροποποίηση της απόφασης που καθιέρωσε τα κριτήρια διαπίστευ-
σης και τις διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.

12.  Υ.Α. 4113.152/03/2001 (ΦΕΚ 1604/Β´/4.12.2001) Τροποποίηση της 1218.98/2/97/97 «συγκέντρωση και διάθεση 
των πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στους χώρους του μηχανοστασίου πλοίων (534/Β)».

13.  Υ.Α. 4113.148/04/2001/2001 (ΦΕΚ 1564/Β´/23.11.2001) Τροποποίηση της υ.α 1218.38/1/98 (704/Β) «Εισαγωγή 
του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική ση-
μαία.

14.  Υ.Α. 80092/2001 (ΦΕΚ 1537/Β´/16.11.2001) Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).

15.  Αποφ. 6974/2001 (ΦΕΚ 1533/Β´/15.11.2001) Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αστικών λυμάτων των 
Δ.Δ. Αγιάς Ανάβρας, Αετολόφου, Γερακαρίου, Μεγαλόβρυσου, Μεταξοχωρίου και Νερομύλων του Δήμου Αγιάς 
Ν. Λάρισας.

16.  Αποφ. 6944/2001 (ΦΕΚ 1533/Β´/15.11.2001) Καθορισμός και όροι διάθεση ς των υγρών αστικών λυμάτων των 
Δ.Δ. Φαλάννης και Δασοχωρίου του Δήμου Γιάννουλης Ν. Λάρισας.

17.  Υ.Α. 96783/2001 (ΦΕΚ 1533/Β´/15.11.2001) Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Σώ-
ματος Επιθεώρησης Εργασίας.

18.  Υ.Α. Φ.203/66745/6980/2001 (ΦΕΚ 1496/Β´/7.11.2001) 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. 

19.  Αποφ. ΔΥΠ/9617/2001 (ΦΕΚ 1489/Β´/5.11.2001) Καθορισμός περιφερειακών καναλιών αλυκών Καλλονής και 
Πολιχνίτου Ν. Λέσβου ως αποδεκτών αλμολοίπων.

20.  Αποφ. 10032/2001 (ΦΕΚ 1489/Β´/5.11.2001) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των αποβλήτων της Μονάδας Αφα-
λάτωσης Τήνου του Δήμου Τήνου.

21.  Αποφ. οικ. 11885/2001 (ΦΕΚ 1472/Β´/29.10.2001) Τροποποίηση αποδέκτη διάθεσης υγρών αποβλήτων ιχθυο-
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γεννητικού σταθμού της εταιρείας «Ι. Αναγνώστου Α.Ε – Ιχθυοκαλλιέργειες Αττικής» στη θέση Γαϊδουρονήσι Κυ-
παρισσιού Αταλάντης Λοκρίδος.

22.  Υ.Α. Δ17α/10/54/ΦΝ 430/2001 (ΦΕΚ 1418/Β´/22.10.2001) Εγγραφή στο ΜΕΕΠ εξειδικευμένων επιχειρήσεων 
για εξειδικευμένες εργασίες και καθορισμός ορίων προϋπολογισμών έργων που μπορούν να αναλαμβάνουν.

23.  Υ.Α. 103999/2001 (ΦΕΚ 1363/Β´/18.10.2001) Η απαγόρευση και μη χρησιμοποίηση πολύ επικίνδυνων φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων.

24.  Υ.Α. Υ2/οικ. 15438/2001 (ΦΕΚ 1346/Β´/17.10.2001) Τροποποίηση της υ.δ Α5/3010/85, (593/Β) «μέτρα προστα-
σίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων».

25.  Υ.Α. Δ17α/04/50/Φ.Ν.430/2001 (ΦΕΚ 1314/Β´/10.10.2001) Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις.

26.  Υ.Α. 237/2001/2001 (ΦΕΚ 1284/Β´/5.10.2001) Τροποποίηση της απόφασης 2/2000 του ΑΧΣ (426/Β/00) σε εναρ-
μόνιση προς την οδηγία 2000/71/ΕΚ (L287/46/14-11-2000) της Επιτροπής «για την προσαρμογή στην Τεχνική 
Πρόοδο των μεθόδων μέτρησης που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και ΙV της οδηγίας 98/70/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της οδηγίας.

27.  Υ.Α. 21736/2092/99/2001 (ΦΕΚ 1232/Β´/21.9.2001) Προσαρμογή προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/47/ΕΚ της Επι-
τροπής της 21ης Μαϊου 1999 για δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.

28.  Υ.Α. 487/2000 (ΦΕΚ 1219/Β´/4.10.2001) Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου.

29.  Αποφ. ΔΥΠ/Γ3/οικ.5277/2001 (ΦΕΚ 1173/Β´/7.9.2001) Χαρακτηρισμός των νερών του ποταμού «Λαγκαβίστα» 
και καθορισμός των όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά.

30.  Υ.Α. 100831/2001 (ΦΕΚ 1169/Β´/7.9.2001) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
που περιέχουν ως δραστική ουσία zineb.

31.  Υ.Α. 72411/3149/00/2001 (ΦΕΚ 1133/Β´/31.8.2001) Ορισμός φορέων ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών κατασκευ-
ής οχημάτων και δεξαμενών μεταφοράς επικίνδυνων υλικών. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 25420/1334/04, 
(680/Β/10.5.04) & την Υ.Α. 29537/1439/03, (1036/Β/25.7.03)).

32.  Υ.Α. ΔΥ8δ/οικ. 3607/892/2001 (ΦΕΚ 1060/Β´/10.8.2001) Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη-
γία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro δια-
γνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα. (Σήμανση CE (άρθ. 16), Αξιολόγηση τοποθέτηση της σήμανσης CE (άρθ. 
17), Ειδικά μέτρα υγειονομικής επιτήρησης (άρθ. 12β)).

33.  Υ.Α. ΥΠΑ/Δ2/Γ/30785/11761/2001 (ΦΕΚ 980/Β´/30.7.2001) Υιοθέτηση προτύπων και συνιστώμενων πρακτικών 
του παραρτήματος 18 της σύμβασης του Σικάγου. (Καταργήθηκε από την Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/07, 
(549/Β/18.4.07)).

34.  Υ.Α. 16462/29/2001 (ΦΕΚ 917/Β´/17.7.2001) Τσιμέντο για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα. 
35.  Κ.Υ.Α Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β´/11.7.2001) Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998. (Τροποποιήθηκε 
από τη Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/07, (630/Β/26.4.07) & την Υ.Α. Δ.ΥΓ2/5932/06, (141/Β/7.2.06)).

36.  Αποφ. 3881/2001 (ΦΕΚ 877/Β´/9.7.2001) Τροποποίηση απόφασης Νομάρχη Λάρισας «περί καθορισμού και όρων 
διάθεσης υγρών αποβλήτων της «INTERCOMM FOODS».

37.  Αποφ. 3602/2001 (ΦΕΚ 877/Β´/9.7.2001) Καθορισμός και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων των σφαγείων αι-
γοπροβάτων της «Ο.Ε.Δ. ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ -Ν. ΠΑΛΑΣΚΑΣ» στο Ν. Λάρισας.

38.  Αποφ. 14872/1367/2001 (ΦΕΚ 877/Β´/9.7.2001) Έγκριση του χρονοδιαγράμματος της μεταβατικής περιόδου 
εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.

39.  Υ.Α. οικ. 39479/1851/2001 (ΦΕΚ 870/Β´/9.7.2001) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/8/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000 «για την τροποποίηση της οδηγίας 70/221/
ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές 
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υγρών καυσίμων και στις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων 
τους».

40.  Υ.Α. 80034/3445/2001 (ΦΕΚ 805/Β´/26.6.2001) Εναρμόνιση προς τις διατάξεις οδηγίας 2000/73/ΕΚ της Επιτροπής 
της 22ας Νοεμβρίου 2000 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 93/92/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με 
την τοποθέτηση συστημάτων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα ή τρίκυκλα οχήματα με κινητήρα 

41.  Υ.Α. Δ14/45004/2001 (ΦΕΚ 793/Β´/22.6.2001) Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης Κανονισμού διενέργειας 
ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων.

42.  Υ.Α. Φ4.2/18960/1446/2001 (ΦΕΚ 778/Β´/19.6.2001) Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 96/49/
ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών σχετικά με 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/87ΕΚ της Επι-
τροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1996 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ και με την 
οδηγία 1999/48/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της 
οδηγίας 96/49/ΕΚ. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ4.2/73358/5309/02, (240/Β/28.2.02)).

43.  Υ.Α. 12670/601/2001 (ΦΕΚ 762/Β´/18.6.2001) Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χο-
ρήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων.

44.  ΦΕΚ 724/Β´/12.6.2001 Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Κανονισμού διενέργειας 
ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων».

45.  Υ.Α. 11627/2001 (ΦΕΚ 715/Β´/8.6.2001) Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και κυκλοφορίας διαξονικών γεωργικών και 
δασικών ελκυστήρων κατά Ε.Ε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 13845/Α20/2326/06, (1569/Β/26.10. 06)).

46.  Αποφ. Δ.Υ.Π./οικ./2805/2001 (ΦΕΚ 714/Β´/8.6.2001) Χαρακτηρισμός των νερών του ποταμού Καλαμά στο ση-
μείο της συμβολής του με τον παραπόταμο Καλπακιώτικο και καθορισμού όρων διάθεσης αποβλήτων σ’ αυτά στο 
Ν. Θεσπρωτίας.

47.  Αποφ. οικ. 1560/2001 (ΦΕΚ 712/Β´/8.6.2001) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών 
αποβλήτων Θέρμου Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

48.  Αποφ. οικ. 1559/2001 (ΦΕΚ 712/Β´/8.6.2001) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων αστικών 
αποβλήτων Δήμου Κεκροπίας. Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 

49.  Υ.Α. 32591/3257/2001 (ΦΕΚ 703/Β´/6.6.2001) Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων με-
ταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR. (Ειδικός έλεγχος οχημάτων επικίνδυνων 
εμπορευμάτων – Φορείς ελέγχου (άρθ. 1), Προϋποθέσεις αναγνώρισης «Φορέων ελέγχου ADR» (άρθ. 2), Σύμ-
βουλοι ασφάλειας μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων - Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR (άρθ. 2 §γ), 
Πιστοποιητικά εγκρίσεως ADR (άρθ. 3)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. ΦΓ1/55302/4630/07, (2338/Β/11.12.07) 
& την Υ.Α. 48923/6422/02, (1193/Β/13.9.02)).

50.  Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/2001 (ΦΕΚ 686/Β´/1.6.2001) Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και του 
Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της οριστι-
κής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο.

51.  Αποφ. Δ3/Γ/19951/4130/2001 (ΦΕΚ 669/Β´/1.6.2001) Έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας και Διάσωσης Αερο-
σκαφών σε Αεροδρόμια. (Τροποποιήθηκε από την Αποφ. Δ3/Γ/20758/4325/04, (874/Β/14.6.04)).

52.  Υ.Α. 95574/2001 (ΦΕΚ 629/Β´/25.5.2001) Δημοσίευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, που εγκρί-
θηκαν κατά το έτος 2000.

53.  Υ.Α. Γ5/29480/2304/2001 (ΦΕΚ 614/Β´/23.5.2001) Έλεγχοι της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας και 
των εκπομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών που κυκλοφορούν στην χώρα, Αρμό-
δια Όργανα, Διαδικασία είσπραξης προστίμων και συναφή θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5, παρ. 
4. και άρθ. 8 παρ. 5 του ν.2801/00.

54.  Αποφ. 190/2001 (ΦΕΚ 555/Β´/15.5.2001) Συμπλήρωση διαδικασίας για εποπτεία διαπιστευμένων περιβαλλοντι-
κών επαληθευτών της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
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55.  Αποφ. 196/2001 (ΦΕΚ 555/Β´/15.5.2001) Έγκριση της διαδικασίας επιτήρησης των φορέων πιστοποίησης/ελέγ-
χου στον υποχρεωτικό τομέα.

56.  Αποφ. Δ.Υ.κ’.Π./12950/2000 (ΦΕΚ 553/Β´/14.5.2001) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων Πετρανών στο ρέμα 
ΚιτρινονέριΚαθορισμός αποδέκτη αποβλήτων στην περιοχή Πετρανών Ν. Κοζάνης.

57.  Υ.Α. 4113.140/01/2001/2001 (ΦΕΚ 534/Β´/9.5.2001) Τροποποίηση της υ.α 1218.38/1/98 (704/Β) «Εισαγωγή του 
παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία.

58.  Υ.Α. οικ. 24841/1144/2001 (ΦΕΚ 502/Β´/30.4.2001) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την 
διενέργεια: α) επιθεωρήσεων και β) ελέγχων, σε εγκαταστάσεις Πρατηρίων υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκινή-
των και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων.

59.  Υ.Α. 2123/05/2001 (ΦΕΚ 484/Β´/27.4.2001) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασι-
ών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλώ. (Άδειες εκτέλεσης εργασιών 
(άρθ. 3), Όροι και προϋποθέσεις εκτέλεσης εργασιών (άρθ. 4), Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
αδειών (άρθ. 5)).

60.  Υ.Α. 507/2000/2001 (ΦΕΚ 484/Β´/27.4.2001) Προδιαγραφές και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του 
πετρελαίου Ναυτιλίας. 

61.  Υ.Α. Φ2/70916/2953/99/2001 (ΦΕΚ 458/Β´/20.4.2001) Τροποποίηση της Φ2/64580/2288/99 (1523/Β) ΚΥΑ «Τε-
χνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/
ΕΚ», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1999/52/ΕΚ. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. Φ2/14133/1501/01, 
(1715/Β/21.12.01)).

62.  Υ.Α. 8376/389/2001 (ΦΕΚ 434/Β´/17.4.2001) Σήματα χορηγούμενα στις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 §6 του Ν. 2642/98. (Καταργήθηκε από το Ν. 3551/07, (76/Α/2.4.07)).

63.  Υ.Α. 91460/2001 (ΦΕΚ 413/Β´/11.4.2001) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
που περιέχουν ως δραστική ουσία quintozene.

64.  Υ.Α. 354/2000/2001 (ΦΕΚ 410/Β´/11.4.2001) Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου. (Καταργή-
θηκε από την Υ.Α. 510/2004/07, (872/Β/4.6.07)).

65.  Υ.Α. 356/2000/2001 (ΦΕΚ 410/Β´/11.4.2001) Τροποποίηση της 985/96 απόφασης ΑΧΣ «Προδιαγραφές και μέ-
θοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 RON».

66.  Υ.Α. 355/2000/2001 (ΦΕΚ 410/Β´/11.4.2001) Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.
67.  Υ.Α. 651/2000/2001 (ΦΕΚ 363/Β´/5.4.2001) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την Οδη-

γία 1999/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 166/1-7-1999) «σχετικά με τη δέκατη 
έβδομη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητι-
κών διατάξεων των Κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης με-
ρικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων».

68.  Υ.Α. 652/2000/2001 (ΦΕΚ 363/Β´/5.4.2001) Τροποποίηση της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94, (705/Β) σε εναρμόνιση 
προς την Οδηγία 98/98/Ε.Κ. (EEL 355 της 30-12-1998) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την προ-
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή πέμπτη φορά, της οδηγίας 67/548/Ε.Ο.Κ. περί προσεγγίσεως των νο-
μοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικίνδυνων ουσιών» και σε εναρμόνιση με τα Διορθωτικά της Οδηγίας 98/98/Ε.Κ. (EEL 293 της 15-11-1999 
και (EEL 136 της 8-6-2000).

69.  Υ.Α. 2/4491/0022/2001 (ΦΕΚ 336/Β´/28.3.2001) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στο μόνιμο προσωπικό 
της Επιτροπής Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών του Εθνικού Κήπου.

70.  Υ.Α. Δ14/43309/2001 (ΦΕΚ 332/Β´/28.3.2001) Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και 
έργων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Δ14/45004/01, (793/Β/22.6.01)).

71.  Ν. 2978/2001 (ΦΕΚ 297/Α´/31.12.2001) Κύρωση της Συμφωνίας -Πλαισίου για το θεσμικό καθεστώς της δημι-
ουργίας διακρατικών συστημάτων μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

72.  Ν. 2974/2001 (ΦΕΚ 293/Α´/31.12.2001) Κύρωση της 180 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για τις ώρες εργασίας 
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των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύμβαση περί ελαχίστων επιπέ-
δων ασφαλείας των εμπορικών πλοίων, 1976.

73.  Ν. 2972/2001 (ΦΕΚ 291/Α´/27.12.2001) Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις 

74.  Π.Δ. 407/2001 (ΦΕΚ 289/Α´/24.12.2001) Μέτρα για την προστασία των νέων που απασχολούνται με σχέση ναυ-
τικής εργασίας στο ναυτιλιακό και στον αλιευτικό τομέα για την προσαρμογή προς την οδηγία 94/33/ΕΚ. (Απα-
γόρευση εργασίας (άρθ. 3), Χρόνος εργασίας (άρθ. 6), Νυκτερινή εργασία (άρθ. 7), Περίοδος ανάπαυσης (άρθ. 
8), Διαλείμματα (άρθ. 9), Εργασίες σε περίπτωση ανωτέρας βίας (άρθ. 10)).

75.  Υ.Α. 10837/2001 (ΦΕΚ 282/Β´/19.3.2001) Καθορισμός τύπου διαδικασίας και έναρξης ισχύος συμφωνιών ή δι-
αιτησιών διευθέτησης χρόνου εργασίας σε εφαρμογή διατάξεων άρθρου 5 ν. 2874/00.

76.  Π.Δ. 394/2001 (ΦΕΚ 274/Α´/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.
77.  Ν. 2965/2001 (ΦΕΚ 270/Α´/23.11.2001) Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις. (Ίδρυση νέων βιομη-

χανικών, βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών (άρθ. 5), Άδεια εγκατάστασης επι-
χειρήσεων (άρθ. 6)). (Τροποποιήθηκε από την Ν. 3175/03, (207/Α/29.8.03) & το Ν. 3325/05, (68/Α/11.3.05)).

78.  Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268/Α´/23.11.2001) Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λε-
ωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. (Τροποποιήθηκε 
από το Ν. 3534/07, (40/Α/23.2.07) & το Ν. 3446/06, (49/Α/10.3.06)).

79.  Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/2001 (ΦΕΚ 266/Β´/14.3.2001) Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου. 
(Γενικές αρχές πρόληψης εργασιακού κινδύνου (άρθ. 1), Ορισμός & αντικείμενο Συντονιστή Ασφάλειας & Υγεί-
ας στην Εργασία (ΑΥΕ) (άρθ. 2), Περιεχόμενο ΣΑΥ-ΦΑΥ (άρθ. 3)).

80.  ΦΕΚ 259/Α´/7.11.2001 Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 227/Α/9-10-01 «προστασία της υγείας και ασφάλειας των 
εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες».

81.  Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α´/6.11.2001) Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις. (Ανήλικοι (άρθ. 33), Με-
ρική απασχόληση (άρθ. 20-26), Νυχτερινή εργασία (άρθ. 33), Σ.ΕΠ.Ε (άρθ. 27-30), Απαγόρευση νυχτερινής ερ-
γασίας ανηλίκων (άρθ.33), Συνδικαλισμός (άρθ. 34)). (Καταργήθηκαν ορισμένα άρθρα από το Ν. 3144/03 
(111/Α/8.5.03) & το Ν. 3227/04 (31/Α/9.2.04)).

82.  Υ.Α. 76389/3344/00/2001 (ΦΕΚ 254/Β´/9.3.2001) Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΣΤ 29900/77 (1318/B) από-
φασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλά-
δα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.

83.  Υ.Α. οικ. 4859/726/2001 (ΦΕΚ 253/Β´/9.3.2001) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδατικού περι-
βάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγο-
νται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαϊου 1976. (Οριακές τιμές ουσιών σε 
υγρά απόβλητα (άρθ. 4)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07)).

84.  Π.Δ. 381/2001 (ΦΕΚ 252/Α´/22.10.2001) Κύρωση Κανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμά-
των Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων.

85.  Π.Δ. 362/2001 (ΦΕΚ 245/Α´/22.10.2001) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων 
καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές ερ-
γασίες. (Προσόντα & προϋποθέσεις για απόκτηση άδειας (αρθ. 5)).

86.  Π.Δ. 349/2001 (ΦΕΚ 235/Α´/12.10.2001) Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφάλειας 
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. (ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS) 74», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 4 Ιουνίου 1997 με την 
απόφαση MSC 65(68) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

87.  Π.Δ. 346/2001 (ΦΕΚ 233/Α´/11.10.2001) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγι-
ών 96/26/ΕΚ και 98/76/ΕΚ του Συμβουλίου, «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευ-
μάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που διευ-
κολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσωτερικών 
και διεθνών μεταφορών».
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88.  Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α´/9.10.2001) Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργα-
σία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. (Οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης & βιολογι-
κές οριακές τιμές (άρθ. 3), Γραπτή εκτίμηση κινδύνου (άρθ. 4§2), Μόλυβδος (άρθ. 12 παράρτημα Ι)).

89.  Π.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α´/9.10.2001) Τροποποίηση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. (Μόλυβδος (άρθ. 2)).

90.  Αποφ. 340/2000/2001 (ΦΕΚ 222/Β´/6.3.2001) Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 1999/32/
ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυ-
σίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ.

91.  Π.Δ. 330/2001 (ΦΕΚ 219/Α´/2.10.2001) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 32/1997 «κοινοί κα-
νόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες 
των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 (35/Α)».

92.  Υ.Α. 2122/06/2001 (ΦΕΚ 219/Β´/6.3.2001) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (αριθμός 25) Αντικατάστα-
ση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του αριθ. 18 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (12/Β) με τίτλο «προϋποθέ-
σεις 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».

93.  Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/2001 (ΦΕΚ 216/Β´/6.3.2001) Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. (Αρχές ακτινοπρο-
στασίας (Μέρος 1), Άδειες εργαστηρίων ιοντιζουσών ακτινοβολιών (Μέρος 2), Ακτινοδιαγνωστικά εργαστήρι-
α (Μέρος 3), Διαγνωστικά & θεραπευτικά εργαστήρια (Μέρος 4), Εργαστήρια ακτινοθεραπείας (Μέρος 5), Δι-
αχείριση & διάθεση ραδιενεργών καταλοίπων (Μέρος 6), Εργαστήρια ακτινοβολιών για έρευνα, εκπαίδευση & 
εφαρμογές (Μέρος 7), Εργαστήρια βιομηχανικών ραδιογραφήσεων (Μέρος 8), Εγκαταστάσεις ακτινοβολητών 
κλειστών πηγών (Μέρος 9), Εγκαταστάσεις επιταχυντών σωματιδίων (Μέρος 10), Μεταφορά ραδιενεργών υλι-
κών (Μέρος 11)).

94.  Π.Δ. 317/2001 (ΦΕΚ 212/Α´/25.9.2001) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 345/00 «διατάξεις που αφορούν 
στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (298/Α)».

95.  Π.Δ. 316/2001 (ΦΕΚ 212/Α´/25.9.2001) Κανονισμός επιθεώρησης ανυψωτικών μέσων των πλοίων.
96.  Π.Δ. 279/2001 (ΦΕΚ 196/Α´/3.9.2001) Τροποποίηση του π.δ 363/84 (125/Α) «κανονισμός συναγερμού και γυ-

μνασίων στα εμπορικά πλοία».
97.  Ν. 2940/2001 (ΦΕΚ 180/Α´/6.8.2001) Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του κα-

τασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις. (Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) (άρθ. 4)).
98.  Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179/Α´/6.8.2001) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προ-

ϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) 
και άλλες διατάξεις. (Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης (άρθ. 7), Πιστοποιητικό εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών (άρθ. 9)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 9268/469/07, (286/Β/2.3.07)).

99.  Π.Δ. 233/2001 (ΦΕΚ 175/Α´/1.8.2001) Τροποποίηση των π.δ 88/97, (90/Α) και 16/99 (9/Α) σύμφωνα με την Οδη-
γία 1999/97/ΕΚ της Επιτροπής της 13/1999, αναφορικά με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ασφάλειας στα πλοία τα 
οποία καταπλέουν σε λιμένες.

100.  Π.Δ. 221/2001 (ΦΕΚ 171/Α´/30.7.2001) Κανονισμός ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος των ταχύπλοων σκα-
φών (High Speed Craft). (Απαγόρευση καπνίσματος (άρθ. 4), Απαιτήσεις για χώρους υγιεινής (άρθ. 6), Απαιτή-
σεις για άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) (άρθ. 7), Ενδιαίτηση πληρώματος (άρθ. 8-19)).

101.  Υ.Α. 90826/2001 (ΦΕΚ 167/Β´/19.2.2001) Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας λει-
τουργίας των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης ΕΞ.Υ.Π.Π..

102.  Π.Δ. 205/2001 (ΦΕΚ 160/Α´/16.7.2001) Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμ-
μόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

103.  Αποφ. 31/2001 (ΦΕΚ 155/Β´/15.2.2001) Χαρακτηρισμός ποταμού Σαρανταπόρου ως αποδέκτη επεξεργασμένων 
αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων, καθορισμός ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του και απαιτούμενοι ει-
δικοί όροι διάθεσης αυτών.
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104.  Υ.Α. Φ 15/2439/77/2001 (ΦΕΚ 154/Β´/15.2.2001) Τροποποιήσεις των δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 2516/97.

105.  Π.Δ. 188/2001 (ΦΕΚ 152/Α´/10.7.2001) Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκταση αδειών οδήγη-
σης και χειριστή υπερησιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.

106.  Υ.Α. οικ. 3354/91/2001 (ΦΕΚ 149/Β´/8.2.2001) Καθoρισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και 
την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
12637/1180/05, (817/Β/15.6.05)).

107.  Π.Δ. 163/2001 (ΦΕΚ 146/Α´/3.7.2001) Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλο-
νται για παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 743/77 όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ 55/98.

108.  Υ.Α. 85533/2001 (ΦΕΚ 141/Β´/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (fl uroxypyr) στο παράρτημα Ι του 
π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/10/
ΕΚ.

109.  Υ.Α. 85534/2001 (ΦΕΚ 141/Β´/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (prohexadione calcium) στο πα-
ράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρ-
φωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδη-
γία 2000/50/ΕΚ.

110.  Υ.Α. 85535/2001 (ΦΕΚ 141/Β´/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (triasulfuron) στο παράρτημα Ι 
του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/66/
ΕΚ.

111.  Υ.Α. 85536/2001 (ΦΕΚ 141/Β´/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (bentazone) στο παράρτημα Ι του 
π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/68/
ΕΚ.

112.  Υ.Α. 85537/2001 (ΦΕΚ 141/Β´/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (metsulfuron-methyl) στο παράρ-
τημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφω-
ση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
2000/49/ΕΚ.

113.  Υ.Α. 85538/2001 (ΦΕΚ 141/Β´/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (esfenvalιrate) στο παράρτημα Ι 
του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/67/ΕΚ. 

114.  Αποφ. Δ.Υ. οικ.3731/2001 (ΦΕΚ 139/Β´/13.2.2001) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων 
αστικών αποβλήτων Δήμου Μενιδίου Ν. Αττικής. 

115.  Ν. 2920/2001 (ΦΕΚ 131/Α´/27.6.2001) Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π) και άλ-
λες διατάξεις. 

116.  Υ.Α. Φ.0546/24/ΑΣ435/Μ.4848/2001 (ΦΕΚ 130/Α´/26.6.2001) Ανακοίνωση για θέση σε ισχύ της «Κοινής Σύμ-
βασης για ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων» Βιέννη 5 Σεπτεμβρίου 1997.

117.  Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128/Α´/25.6.2001) Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατά-
ξεις. (Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ) (άρθ. 15)).

118.  Υ.Α. 553/2000/2001 (ΦΕΚ 125/Β´/8.2.2001) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 1999/51/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 142/5-6-99) «για την πέμπτη προσαρ-
μογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 
νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν περιορισμούς στην 
εμπορία και χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (κασσίτερος πενταχλωροφαινόλη και 
κάδμιο).
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119.  Υ.Α. 322/2000/2001 (ΦΕΚ 122/Β´/7.2.2001) Γράσσα οχημάτων- Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.
120.  Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ 119/Α´/15.6.2001) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των 

χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους. 
121.  Υ.Α. 2/1657/0022/2001 (ΦΕΚ 118/Β´/5.2.2001) Επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας προσωπικού των 

πρώην Νομαρχιακών Ταμείων.
122.  Π.Δ. 121/2001 (ΦΕΚ 112/Α´/6.6.2001) Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθ. 21 του Νόμου 

1418/84.
123.  Ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α´/9.5.2001) Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμ-

βουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αεροπο-
ρίας – Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανωτικών 
θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) και άλλες διατάξεις.

124.  Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ 91/Α´/2.5.2001) Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της 
Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.

125.  Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α´/10.4.2001) Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονί-
κης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσα-
λονίκης και άλλες διατάξεις.

126.  Υ.Α. Δ15/Α/57713/1039/2001 (ΦΕΚ 38/Β´/19.1.2001) Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας. 
127.  Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37/Α´/2.3.2001) Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 

διατάξεις. 
128.  Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/Α´/20.2.2001) Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προ-

τύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρ-
φωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 

129.  Π.Υ.Σ. 2/2001 (ΦΕΚ 15/Α´/2.2.2001) Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών 
από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976. (Καθορισμός υδατικών περιοχών που επηρεάζονται από απορρίψεις. Μέθο-
δοι δειγματοληψιών (άρθ. 4)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07) & την Υ.Α. 50388/2704/Ε103/03, 
(1866/Β/12.12.03)).

130.  Αποφ. 97/2001 (ΦΕΚ 12/Β´/11.1.2001) Υιοθέτηση από το ΕΣΥΔ του οδηγού ISO/IEC 66. 
131.  Αποφ. 137/2001 (ΦΕΚ 12/Β´/11.1.2001) Έγκριση της διαδικασίας για την εποπτεία διαπιστευμένων περιβαλλο-

ντικών επαληθευτών της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
132.  Υ.Α. Ρ1/81315/1309/2001 (ΦΕΚ 11/Β´/11.1.2001) Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων προσωπι-

κού που μετακινείται ή αποσπάται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, Σιδηρόδρομοι, 
Αστικές Συγκοινωνίες, Αεροδρόμια.

133.  Εγγρ. Ε40/78/2001 Έλεγχος τήρησης ειδικού βιβλίου Νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού.
134.  Εγγρ. 1027366/216/0015/ΠΟΛ.1069/12.3.2001 Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων.
135.  Εγκ. 130295/13.6.2001 Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος. 
136.  Εγγρ. Δ13ε/7940/7.9.2001 Πιστοποιητικά καταλληλότητας- βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου ανυψωτικών Μη-

χανημάτων Έργων (ΜΕ) (Γερανοί, γερανοί εκσκαφείς, γερανογέφυρες, καλαθοφόρα, αναβατόρια, αντλίες σκυρο-
δέματος περονοφόρα, εξέδρες εργασίας).

2000

1.  Υ.Α. Τ.6525/421/Α0019/2000 (ΦΕΚ 1614/Β´/29.12.2000) Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας αποθηκών 
ή χώρων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών φυσι-
κών ή νομικών προσώπων.
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2.  Υ.Α. Δ17α/l60/5/ΦΝ 429/2000 (ΦΕΚ 1564/Β´/22.12.2000) Παράταση προθεσμίας για την έναρξη εφαρμογής του 
ΕΑΚ-2000 και του ΕΚΩΣ-2000.

3.  Υ.Α. Δ10/Β/Φ68/οικ.17611/2000 (ΦΕΚ 1545/Β´/18.12.2000) Συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Βιομη-
χανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπ’ αριθ. Δ10/Φ/68/οικ.30842/7.12.92 (917/Β) «όροι και διαδικασία εκμισθώ-
σεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών».

4.  Υ.Α. 28311/1488/2000 (ΦΕΚ 1517/Β´/14.12.2000) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εγκατά-
στασης και λειτουργίας επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2642/98. (Καταργήθηκε από την Ν. 3551/07, 
(76/Α/2.4.07)).

5.  Υ.Α. 2/73692/0022/2000 (ΦΕΚ 1475/Β´/4.12.2000) Καθορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομένων και 
των Εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε οικο-
δομές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας - 
Κερατσινίου - Περάματος-Σαλαμίνας. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 2/14590/0022/02, (399/Β´/2.4.2002)).

6.  Υ.Α. 459/00/2000 (ΦΕΚ 1453/Β´/29.11.2000) Εφαρμογή της 1197/89 απόφασης Α.Χ.Σ. στα απορρυπαντικά και 
προϊόντα καθαρισμού.

7.  Αποφ. οικ. 3352/2000 (ΦΕΚ 1446/Β´/28.11.2000) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη των επεξεργασμένων 
αστικών αποβλήτων του Δήμου Αστακού.

8.  Υ.Α. Φ/73903/6384/2000 (ΦΕΚ 1442/Β´/27.11.2000) Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης ADR οχημά-
των μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

9.  Υ.Α. 2/77635/0022/2000 (ΦΕΚ 1407/Β´/17.11.2000) Συγκρότηση και αποζημίωση των μελών και του γραμματέ-
α της Ειδικής Επιτροπής για τη μελέτη των μέτρων προστασίας των εργαζομένων σε ανθυγιεινές και επικίνδυνες 
απασχολήσεις στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

10.  Π.Δ. 273/2000/2000 (ΦΕΚ 1370/Β´/9.11.2000) Εφαρμογή των Αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ), 
έλεγχος συμμόρφωσης προς τις αρχές ΟΕΠ κατά τις μελέτες ελεγχόμενων στοιχείων και σύστημα επιθεώρησης 
και διαπίστευσης των πειραματικών μονάδων και τόπων δοκιμών ΟΕΠ.

11.  Υ.Α. 3512/267/2000 (ΦΕΚ 1351/Β´/7.11.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/91/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυ-
μουλκούμενα τους τα οποία προορίζονται για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και για την τρο-
ποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ που αφορά την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμενών 
τους.

12.  Υ.Α. 64834/5491/2000 (ΦΕΚ 1350/Β´/7.11.2000) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 3-6-1996 «σχετικά με το διορισμό και την επαγγελματική κατάρτιση συμ-
βούλων ασφαλείας για την οδική, σιδηροδρομική και πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων» και της οδη-
γίας 2000/18/ΕΚ της 17-4-2000 «για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψηφίων 
συμβούλων ασφαλείας».

13.  Υ.Α. 25129/Φ.6.10/1410/2000 (ΦΕΚ 1332/Β´/6.11.2000) Καθορισμός εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελματική 
άδεια υδραυλικού σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθρου 9 του π.δ 38/91. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερ-
μοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ 48/95 (36/Α) και 55/00 (44/Α).

14.  Υ.Α. Δ17α/116/4/ΦΝ 429/2000 (ΦΕΚ 1329/Β´/6.11.2000) Έγκριση Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και 
Κατασκευή Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα.

15.  Αποφ. 6906/2000 (ΦΕΚ 1282/Β´/20.10.2000) Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αποβλήτων της «ΙΝΤΡΑ-
ΜΕΤ» (Τμήμα ΒΑΦΕΙΟΥ).

16.  Υ.Α. 24476/475/2000 (ΦΕΚ 1275/Β´/19.10.2000) Τροποποίηση της απόφασης συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου 
Διαπίστευσης.

17.  Υ.Α. 59555/2459/2000 (ΦΕΚ 1261/Β´/18.10.2000) Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης των 
εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων.
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18.  Υ.Α. 1122/2000 (ΦΕΚ 1234/Β´/9.10.2000) Οδηγία για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
19.  Υ.Α. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β´/22.9.2000) Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απα-

ραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου.
20.  Αποφ. ΔΥΠ οικ. 6701/2000 (ΦΕΚ 1146/Β´/15.9.2000) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή-

των υπό ίδρυση ελαιοτριβείου Παναγιώτη Παγώνη στο Ν. Άρτας.
21.  Υ.Α. οικ. B.20775/1068/2000 (ΦΕΚ 1139/Β´/12.9.2000) Τροποποίηση της οικ. Β.13353/2696/90, (442/Β) κοινής 

απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «ηλε-
κτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια» όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει σήμερα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/65/ΕΚ της Επιτροπής.

22.  Αποφ. 473/1999 (ΦΕΚ 1114/Β´/8.9.2000) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων του 
ελαιοτριβείου των Γεωργίου Πολύζου, Π. Παλιογιάννη, Γ. Λύτρα και Δ. Λύτρα Ο.Ε.

23.  Υ.Α. 53571/3839/2000 (ΦΕΚ 1105/Β´/6.9.2000) Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκα-
τεστημένων στην ξηρά. (Βασικοί περιορισμοί (άρθ. 2), Επίπεδα αναφοράς (άρθ. 3), Έκθεση σε πηγές με πολλα-
πλές συχνότητες (άρθ. 4), Αρμόδιες υπηρεσίες (άρθ. 5), Μελέτη ραδιοεκπομπών κεραίας (άρθ. 6)).

24.  Υ.Α. 50050/2044/2000 (ΦΕΚ 1076/Β´/30.8.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/96/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τα μέτρα που πρέ-
πει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συ-
μπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επι-
βαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα, 
και σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 37353/2375/07, 
(543/Β/18.4.07)).

25.  Υ.Α. 3261/128/2000 (ΦΕΚ 1049/Β´/25.8.2000) Συμμόρφωση προς διατάξεις Οδηγίας 1999/102 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των οχημά-
των με κινητήρα.

26.  Υ.Α. 28410/1135/2000 (ΦΕΚ 1049/Β´/25.8.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/4/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 74/60/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών όσον αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση των 
οχημάτων με κινητήρα (εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών εκτός των εσωτερικών κατόπτρων οδηγήσεως, διευ-
θέτηση των οργάνων χειρισμού, οροφή ή συρόμενη οροφή, ερεισίνωτο και οπίσθιο τμήμα των καθισμάτων).

27.  Αποφ. 3336 (σχετ. 4476)/2000 (ΦΕΚ 1039/Β´/23.8.2000) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης αποβλήτων 
ιχθυογεννητικού σταθμού «NEPTUNUS Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε».

28.  Αποφ. 57/2000 (ΦΕΚ 1038/Β´/23.8.2000) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων ελαι-
οτριβείου «Ελαιουργική Σαρδινίων ΕΠΕ».

29.  Αποφ. 56/2000 (ΦΕΚ 1038/Β´/23.8.2000) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων ελαι-
οτριβείου Γεράσιμου Κολοκυθά.

30.  Υ.Α. Φ.28/18787/1032/2000 (ΦΕΚ 1035/Β´/23.8.2000) Τροποποίηση της κ.υ.α 3329/89 (132/Β) «κανονισμοί για 
την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».

31.  Υ.Α. 19817/1702/2000 (ΦΕΚ 963/Β´/1.8.2000) Τροποποίηση της κ.υ.α 73537/14398/95 «διαχείριση των ηλεκτρι-
κών 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. (Αντικα-
ταστάθηκε από το Π.Δ. 115/04, (80/Α/5.3.04)).

32.  ΦΕΚ 951/Β´/31.7.2000 Διόρθωση σφάλματος στην 130/00 απόφαση του ΑΧΣ (760/Β) «τροποποίηση του π.δ 
445/83 (166/Α)».

33.  Υ.Α. 3263/131/2000 (ΦΕΚ 935/Β´/27.7.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/101/ΕΚ της Επι-
τροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1999 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του Συμ-
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βουλίου περί προσεγγίσεως των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη διάταξη 
εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα.

34.  Αποφ. οικ. 4535/2000 (ΦΕΚ 907/Β´/21.7.2000) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των λυμάτων των Λου-
τρών Κύθνου Ν.Α. Κυκλάδων.

35.  Αποφ. ΔΥΔΥ/5225/2000 (ΦΕΚ 907/Β´/21.7.2000) Έγκριση χώρου εγκατάστασης σταθμού επεξεργασίας λυμά-
των ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένων αποβλήτων στο Ν. Κοζάνης.

36.  Υ.Α. 38785/9133/2000 (ΦΕΚ 873/Β´/17.7.2000) Καθορισμός της τιμής διάθεσης των εγχειριδίων θεωρητικής εκ-
παίδευσης για τους μεταφορείς επικινδύνων εμπορευμάτων.

37.  Υ.Α. 201/2000 (ΦΕΚ 872/Β´/17.7.2000) Γράσσα βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγ-
χου.

38.  Υ.Α. 37791/1536/2000 (ΦΕΚ 862/Β´/12.7.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 99/100/ΕΚ της Επι-
τροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1998 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων των μηχανοκίνητων 
οχημάτων.

39.  Υ.Α. 15420/3278/2000 (ΦΕΚ 783/Β´/23.6.2000) Διαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατομεί-
ων νομού Αττικής.

40.  Υ.Α. 130/2000/2000 (ΦΕΚ 760/Β´/21.6.2000) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την οδη-
γία 94/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου (EE L 188/22-7-1994) «για τη δωδέκατη τροποποί-
ηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των 
Κρατών Μελών, που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσι-
ών και παρασκευασμάτων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 536/2007/2008 (ΦΕΚ 224/Β´/2008) & την Υ.Α. 
572/2004/2005 (ΦΕΚ 466/Β´/11.4.05).

41.  Αποφ. 3506/2000 (ΦΕΚ 759/Β´/21.6.2000) Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αποβλήτων του Ψυγείου 
της «Σπύρος Νικολίτσας - Ψυγεία ΑΕΒΕ» στο Ν. Λάρισας.

42.  Υ.Α. οικ. 14312/1302/2000 (ΦΕΚ 723/Β´/9.6.2000) Συμπλήρωση και εξειδίκευση της υπ αριθ 113944/1944/97 
κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευθύν-
σεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων) (1016/Β/97). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 26469/1501/
Ε103/03, (864/Β/1.7.03) & Καταργήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/03, (1909/Β/22.12.03)).

43.  Υ.Α. 5577/142/2000 (ΦΕΚ 696/Β´/6.6.2000) Αναγνώριση της ΑΕ Lloyds Register of Shipping and Industrial 
Services σαν φορέα ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και δοχείων πίεσης.

44.  Υ.Α. 3521.1/6/2000 (ΦΕΚ 690/Β´/5.6.2000) Κανονισμός περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτωνΕ/Γ 
και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εμπίπτουν στην εφαρμογή του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών ΙΜΟ.

45.  Υ.Α. 80027/2000 (ΦΕΚ 610/Β´/9.5.2000) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

46.  Υ.Α. 7589/731/2000 (ΦΕΚ 514/Β´/11.4.2000) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωροδι-
φαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT). (Κατάρτιση καταλόγων των συσκευών που περιέχουν 
PCB (άρθ. 4), Προϋποθέσεις για τη μεταφορά, παράδοση & παραλαβή PCB (άρθ. 5), Μέτρα & προϋποθέσεις 
για τη διάθεση ή/και απολύμανση PCB (άρθ. 6), Σχεδιασμός διάθεσης ή και απολύμανσης (άρθ. 7)).

47.  Υ.Α. Φ 2/21099/1700/2000 (ΦΕΚ 509/Β´/7.4.2000) Τροποποίηση του π.δ 104/99 «προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθε-
σιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων» σε συμμόρφωση με τις δι-
ατάξεις της οδηγίας 96/86/ΕΚ.

48.  Υ.Α. 92261/2000 (ΦΕΚ 508/Β´/7.4.2000) Συμπλήρωση διατάξεων π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και 
έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συ-
μπληρωθεί (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 99/73/ΕΚ.

49.  Υ.Α. 92262/2000 (ΦΕΚ 508/Β´/7.4.2000) Συμπλήρωση διατάξεων π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και 
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έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συ-
μπληρωθεί (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 99/80/ΕΚ.

50.  Αποφ. Φ.22/4774/304/2000 (ΦΕΚ 498/Β´/6.4.2000) Έγκριση χορήγησης, κατ εξαίρεση των απαγορευτικών δια-
τάξεων του π.δ 84/84 άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας κοπής και επεξεργασίας χαρτιού tissue, στην 
εταιρεία INTERTRADE HELLAS S.A στη θέση «Νέο Μονοπάτι» του Δήμου Αχαρνών.

51.  Υ.Α. οικ. 18585/2000 (ΦΕΚ 490/Β´/6.4.2000) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ 29900/1977 (1318/Β) απόφασης 
του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυ-
τοκινήτων οχημάτων κ.λπ».

52.  Υ.Α. 8884/285/2000 (ΦΕΚ 451/Β´/4.4.2000) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής Κιλ-
κίς.

53.  Υ.Α. Φ.258/162/2000 (ΦΕΚ 439/Β´/3.4.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ.429/252/97, (684/Β) απόφα-
σης Υπουργού Οικονομικών «καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης της νόμιμης χρησιμοποίησης 
των υγραερίων και του μεθανίου, που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων».

54.  Υ.Α. 2/2000/2000 (ΦΕΚ 426/Β´/31.3.2000) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/Ε.Κ. 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των καυ-
σίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου. (Τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α. 237/2001/01, (1284/Β/5.10.01) & Καταργήθηκε από την Υ.Α. 291/2003/04, (332/Β/11.2.04)).

55.  Αποφ. 2117/2000 (ΦΕΚ 414/Β´/30.3.2000) Τροποποίηση της Νομαρχιακής Απόφασης καθορισμού χρήσης επι-
φανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Χανίων.

56.  Υ.Α. 18586/698/2000 (ΦΕΚ 411/Β´/29.3.2000) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με 
τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και όροι 
και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών.

57.  Κ.Υ.Α οικ. 5697/590/2000 (ΦΕΚ 405/Β´/29.3.2000) Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κιν-
δύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών. (Πο-
λιτική πρόληψης μεγάλων ατυχημάτων (άρθ. 7), Μελέτη ασφάλειας (άρθ. 8), Σχέδιο έκτακτης ανάγκης (άρθ. 
9), Πολλαπλασιαστικά φαινόμενα (φαινόμενο Domino) (άρθ. 10), Μετατροπές εγκατάστασης, μονάδας ή χώ-
ρου αποθήκευσης (άρθ. 11), Σχεδιασμός χρήσεως γης (άρθ. 12), Πληροφορίες για τα μέτρα ασφάλειας – Ενη-
μέρωση του κοινού (άρθ. 13), Περίπτωση ατυχήματος μεγάλης έκτασης (άρθ. 14)). (Καταργήθηκε από την Κ.Υ.Α 
12044/613/07, (376/Β/19.3.07)).

58.  ΦΕΚ 398/Β´/27.3.2000 Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του πλυντηρίου-βαφείου 
του εργοστασίου ΠΕΛΑΣΓΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 

59.  Υ.Α. Κ3-1563/2000 (ΦΕΚ 385/Β´/24.3.2000) Καθορισμός της διαδικασίας επιβολής των κυρώσεων που προβλέ-
πονται από την παρ 4 του άρθρου 5 ΚΝ 489/1976 «περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινή-
των αστικής ευθύνης» όπως ισχύει, σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος χωρίς τοειδικό σήμα ασφάλισης».

60.  Υ.Α. Δ14/36010/2000 (ΦΕΚ 381/Β´/24.3.2000) Έγκριση Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέ-
ματος (ΚΤΧ).

61.  Υ.Α. 7034/1298/2000 (ΦΕΚ 368/Β´/24.3.2000) Ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
62.  Υ.Α. 130064/2000 (ΦΕΚ 362/Β´/21.3.2000) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στους εργαζομένους στη Φοι-

τητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης.
63.  Υ.Α. 5387/132/2000 (ΦΕΚ 346/Β´/17.3.2000) Αναγνώριση της TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα ελέγχου 

ανελκυστήρων.
64.  Υ.Α. 5388/133/2000 (ΦΕΚ 346/Β´/17.3.2000) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΛΟΤ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.
65.  Υ.Α. 5389/134/2000 (ΦΕΚ 346/Β´/17.3.2000) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.
66.  Υ.Α. Γ 2069/2000 (ΦΕΚ 335/Β´/17.3.2000) Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών.
67.  Π.Δ. 345/2000 (ΦΕΚ 298/Α´/29.12.2000) Διατάξεις που αφορούν τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων. 

(Τροποποιήθηκε από την Π.Δ 317/01, (212/Α/25.9.01)).
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68.  Υ.Α. 677/99/2000 (ΦΕΚ 294/Β´/10.3.2000) Τροποποίηση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 378/94 (705/Β) σε εναρμό-
νιση προς την οδηγία 98/73/ΕΚ (EEL 305 της 16-11-1998), της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή τέταρτη φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των 
Νομοθετικών, κανονιστικών και Διοικητικών Διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμαν-
ση των επικίνδυνων ουσιών» και σε εναρμόνιση με το Διορθωτικό της οδηγίας 98/73/ΕΚ, (EEL 285 της 
8-11-1999). 

69.  Υ.Α. 690/99/2000 (ΦΕΚ 294/Β´/10.3.2000) Τροποποίηση του άρθ. 32 της απόφασης του Α.Χ.Σ. 378/94 (705/Β) 
«επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

70.  Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α´/29.12.2000) Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. (Χρόνος Εργασίας 
(άρθ. 5), Μερική απασχόληση (Προσαύξηση 7.5% σε απασχολούμενους κάτω των 4 ωρών την ημέρα) (άρθ. 7), Μη-
τρότητα (άρθ. 11), Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.) (άρθ. 13), Τεχνικός Ασφά-
λειας (άρθ. 16), Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Κεφ. Β άρθ. 15, 16)). (Τροποποιήθηκε από την Ν. 3385/05 
(210/Α/19.8.05)).

71.  Π.Δ. 334/2000 (ΦΕΚ 279/Α´/21.12.2000) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις 
διατάξεις της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 336/02, 
(281/Α/20.11.02)).

72.  Π.Δ. 327/2000 (ΦΕΚ 267/Α´/8.12.2000) Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ 1161/77 «περί των μέγιστων ορί-
ων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινήτων 
και συρμών».

73.  Π.Δ. 304/2000 (ΦΕΚ 241/Α´/3.11.2000) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφω-
ση 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). (Σχετικό έγγραφο 130327/00).

74.  Υ.Α. 4241/769/2000 (ΦΕΚ 239/Β´/1.3.2000) Επιβολή περιορισμών στο είδος των χρησιμοποιούμενων καυσίμων 
στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνα.

75.  Υ.Α. Φ22/19347/884/2000 (ΦΕΚ 237/Β´/1.3.2000) Έγκριση χορήγησης, κατ’ εξαίρεση των απαγορευτικών διατά-
ξεων του π.δ 84/84, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, μονάδας επεξεργασίας χάρτου και παραγωγής απορρυπα-
ντικών, στην εταιρεία «ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» στη θέση Φάκα του Δήμου Ασπροπύργου του Ν. Αττικής.

76.  Π.Δ. 289/2000 (ΦΕΚ 235/Α´/31.10.2000) Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Μεταδευτερο-
βάθμιας Επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Τεχνικός εγκαταστάσεως ψύξης, αερισμού και κλιματισμού 
των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).

77.  Υ.Α. 2122/01/2000/2000 (ΦΕΚ 231/Β´/1.3.2000) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 23 «Μικρά 
σκάφη – Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών».

78.  Υ.Α. 95904/1999 (ΦΕΚ 223/Β´/25.2.2000) Τροποποίηση της 93872/99 απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων.

79.  Υ.Α. 2/11248/0022/2000 (ΦΕΚ 218/Β´/25.2.2000) Νυκτερινή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασί-
ας & Κοιν. Ασφαλίσεων (Σ.ΕΠ.Ε.).

80.  Υ.Α. 2/11249/0022/2000 (ΦΕΚ 218/Β´/25.2.2000) Απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλήλων 
του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων (Σ.ΕΠ.Ε.).

81.  Υ.Α. 2/6519/0022/2000 (ΦΕΚ 218/Β´/25.2.2000) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Εργασί-
ας & Κοιν. Ασφαλίσεων (Σ.ΕΠ.Ε.).

82.  Π.Δ. 219/2000 (ΦΕΚ 190/Α´/31.8.2000) Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την 
εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών.

83.  Π.Δ. 206/2000 (ΦΕΚ 186/Α´/25.8.2000) Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα του πρωτοκόλλου 1978 του 
σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78).
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84.  Υ.Α. 20172/1954/2000 (ΦΕΚ 183/Β´/17.2.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγία 99/14/ΕΚ της Επι-
τροπής της 16ης Μαρτίου 1999 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/538/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου όσον αφορά οπίσθιους φανούς ομίχλης μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους.

85.  Υ.Α. 4179/346/2000 (ΦΕΚ 182/Β´/17.2.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/69/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 «για την τροποποίηση της οδη-
γίας 70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει 
να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα.

86.  Π.Δ. 201/2000 (ΦΕΚ 181/Α´/9.8.2000) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1998, της Διεθνούς Σύμβασης για τη Ναυ-
τική Έρευνα και Διάσωση, 1979 όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την Απόφαση 70(69) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφά-
λειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

87.  Αποφ. οικ. 3277/209/2000 (ΦΕΚ 180/Β´/17.2.2000) Καθορισμός γενικών αρχών και αρμόδιων υπηρεσιών για 
εκτίμηση και διαχείριση ποιότητας αέρα του περιβάλλοντος.

88.  Αποφ. οικ. 984/2000 (ΦΕΚ 178/Β´/17.2.2000) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης υγρών αποβλήτων συσκευαστη-
ρίου βρώσιμης ελιάς εταιρείας «Στ Αγγελόπουλος Α.Ε.» στη θέση «Άγιος Δημήτριος Σκάρφειας» κτηματικής πε-
ριφέριεας Λοκρίδας Φθιώτιδας.

89.  Ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α´/3.8.2000) Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρισμού 
και άλλες διατάξεις. (Mισθώσεις λατομείων αδρανών υλικών και λοιπές ρυθμίσεις λατομείων (άρθ.7)).

90.  Π.Δ. 177/2000 (ΦΕΚ 164/Α´/14.7.2000) Κανονισμός καταλληλότητας οχηματαγωγών πλοίων και συμπληρωμα-
τικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 98/18/ΕΚ (πρόσθετα και ισοδύναμα μέτρα και εξαιρέσεις Ε/Γ που 
εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 98/18/ΕΚ).

91.  Υ.Α. οικ. 5063/184/2000 (ΦΕΚ 155/Β´/16.2.2000) Όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση αδειών ίδρυσης και λει-
τουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG. (Γενική περιγραφή εγκατάστασης (άρθ. 5), Γενικές αρ-
χές σχεδιασμού & εγκατάστασης (άρθ. 6), Θέση (άρθ. 7), Περίφραξη (άρθ. 9), Περιβλήματα (άρθ. 10), Χώροι 
στάθμευσης βυτιοφόρων (άρθ. 11), Χώρος μετασχηματιστή (άρθ. 12), Βοηθητικοί χώροι (άρθ. 13), Εγκαταστά-
σεις αερίου (άρθ. 14), Δοκιμή, καθαρισμός και θέση σε λειτουργία (άρθ. 15), Διαδικασίες λειτουργίας (άρθ. 16), 
Ηλεκτρική εγκατάσταση (άρθ. 17), Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας (άρθ. 18), Καθορισμός αποστάσεων ασφά-
λειας (άρθ. 19), Διαδικασίες αδειοδότησης (άρθ. 20-24), Συντήρηση πρατηρίου (άρθ. 25)). (Τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α. ΟΙΚ. 13263/1043/07, (361/Β/16.3.07)).

92.  Υ.Α. 28992/627/2000 (ΦΕΚ 142/Β´/14.2.2000) Αναγνώριση της ΑΕ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποι-
ήσεων (EUROCERT), ως φορέα ικανού για τον περιοδικό επανέλεγχο σταθερών δοχείων πίεσης και ανυψωτικών 
μηχανημάτων.

93.  Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/Α´/13.6.2000) Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κα-
νονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις. ((Τροποποιήθηκε από το Ν. 3212/03, (308/Α/31.12.03)).

94.  Π.Δ. 128/2000 (ΦΕΚ 112/Α´/6.4.2000) Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετι-
κού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78 – Παραρτήματα Ι & ΙΙ).

95.  Π.Δ. 127/2000 (ΦΕΚ 111/Α´/6.4.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζο-
μένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμ-
βουλίου. (Οριακή τιμή βενζολίου (άρθ. 2 παράρτημα ΙΙΙ)).

96.  Π.Δ. 126/2000 (ΦΕΚ 111/Α´/6.4.2000) Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρε-
οπωλών και εκδοροσφαγέων. (Τροποποιήθηκε από την Π.Δ. 121/06 (122/Α/16.6.06)).

97.  Υ.Α. 9053/2000 (ΦΕΚ 99/Β´/3.2.2000) Τροποποίηση της ΔΓ/C (47/23.4.98 ΦΕΚ 487/Β/21.5.98) απόφασης του 
Υπουργού Γεωργίας. (Παύση ισχύος από την Υ.Α. 13987/Γ11/2253/05, (1606/Β/21.11.05))

98.  Ν. 2824/2000 (ΦΕΚ 90/Α´/16.3.2000) Κύρωση της Κοινής Σύμβασης για την ασφάλεια της διαχείρισης αναλω-
θέντων καυσίμων και την ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. (Στόχοι, Ορισμοί, Πεδίο εφαρμο-
γής (κεφ. 1), Ασφάλεια διαχείρισης αναλωθέντων καυσίμων (κεφ. 2), Ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών απο-
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βλήτων (κεφ. 3), Γενικές διατάξεις ασφάλειας (κεφ. 4), Διασυνοριακή μετακίνηση (άρθ. 27), Κλειστές πηγές 
εκτός χρήσης (άρθ. 28), Συνελεύσεις των συμβαλλομένων μερών (κεφ. 6)).

99.  Υ.Α. Β11 37762/4688/2000 (ΦΕΚ 86/Β´/2.2.2000) Κόμιστρα ΦΔΧ αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών 
καυσίμων.

100.  Υ.Α. 85219/2000 (ΦΕΚ 64/Β´/28.1.2000) Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά 
και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 
συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/47/ΕΚ.

101.  Υ.Α. 85220/2000 (ΦΕΚ 64/Β´/28.1.2000) Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά 
και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 
συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 99/1/ΕΚ.

102.  Υ.Α. 85221/2000 (ΦΕΚ 64/Β´/28.1.2000) Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά 
και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει 
συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/73/ΕΚ.

103.  Υ.Α. 95904/1999 (ΦΕΚ 59/Β´/28.1.2000) Τροποποίηση της 93872/99 απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινω-
νικών Ασφαλίσεων.

104.  Αποφ. οικ. 10873/2000 (ΦΕΚ 52/Β´/26.1.2000) Καθορισμός χαρακτηριστικών θαλάσσιου αποδέκτη περιοχής Όρ-
μου Βουδίων Μήλου και ειδικοί όροι διάθεσης αποβλήτων εργοστασίου ΑΕΕ ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ & 
ΒΑΡΥΤΙΝΗΣστο Ν. Κυκλάδων.

105.  Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α´/3.3.2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών και άλλες διατάξεις. (Κεραίες (άρθ. 1), Δημιουργία κατασκευών κεραιών στην ξηρά (άρθ. 1 §2), Σήμαν-
ση κατασκευών κεραιών (άρθ. 1 §3), Εγκατάσταση κεραιών σε δάση - πάρκα κεραιών (άρθ. 1 §4), Ποινές (άρθ. 
1 §5), Αλλαγή & διαχείριση καταλυτικών μετατροπέων (άρθ. 3), Εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης οχημάτων (άρθ. 
4), Πυροπροστασία σε πρατήρια υγρών καυσίμων (άρθ. 4), Ρύθμιση θεμάτων εμπορευματικών μεταφορών (άρθ. 
5), Ρυθμίσεις θεμάτων τεχνικής οχημάτων (άρθ. 6), Ρύθμιση θεμάτων οδικών -σιδηροδρομικών μεταφορών 
επικίνδυνων εμπορευμάτων (άρθ. 5 §11-12), Πρατήρια υγραερίου (άρθ. 6)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3431/06, 
(13/Α/3.2.06)).

106.  Π.Δ. 55/2000 (ΦΕΚ 44/Α´/1.3.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρη-
ση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρί-
ων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροποποιή-
θηκε με το π.δ 48/95 (Α/36).

107.  Π.Δ. 25/2000 (ΦΕΚ 19/Α´/7.2.2000) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1997 της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφά-
λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 1/97 και 2/97 της Διά-
σκεψης των Συμβαλλομένων Κρατών της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασ-
σα, 1974 την 27 Νοεμβρίου 1997.

108.  Υ.Α. Α8/27746/3452/2000 (ΦΕΚ 15/Β´/14.1.2000) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδι-
ωτικής χρήσης σε μεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση.

109.  Π.Δ. 18/2000 (ΦΕΚ 15/Α´/3.2.2000) Τροποποίηση του π.δ 346/98 (230/Α) «προσαρμογή της Ελληνικής νομοθε-
σίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992», 
σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997.

110.  Π.Δ. 15/2000 (ΦΕΚ 12/Α´/1.2.2000) Έννοια, όργανα και διαδικασία διερεύνησης ατυχημάτων που προκαλούνται 
από πλωτά μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.

111.  Π.Δ. 12/2000 (ΦΕΚ 11/Α´/27.1.2000) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέ-
ουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδη-
γία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993», όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 211/97 (166/Α), π.δ 
174/98 (129/Α) και π.δ 3/99 (2/Α). (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 49/05, (66/Α/11.3.05)).

112.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2002 Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2000- 2002: Ημερομηνία υπογραφής: 
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23/05/2000 Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 31/23-5-2000. (Ετήσια άδεια με αποδοχές (άρθ. 6), Άδεια μητρότη-
τας (άρθ. 7), Άδεια φροντίδας υιοθετημένων τέκνων (άρθ. 8), Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις (άρθ. 9), Άδεια 
γάμου & γέννησης τέκνου (άρθ. 10), Άδεια για ασθένεια εξαρτώνμενων μελών (άρθ. 11), Μείωση του χρόνου 
εργασίας (άρθ. 14), Προστασία της προσωπικότητας (άρθ. 17), Υγιεινή & Ασφάλεια (άρθ. 19), Άλλες μορφές 
απασχόλησης (άρθ. 20), Προστασία περιβάλλοντος (άρθ. 21), Σεβασμός της εθνικής, θρησκευτικής & πολιτι-
σμικής ιδιαιτερότητας των εργαζομένων (άρθ. 22)).

113.  Π.Δ. 11/2000 (ΦΕΚ 11/Α´/27.1.2000) Τροποποίηση του αρθ. 5 του ν.δ 187/73 περί κώδικος δημοσίου ναυτικού 
δικαίου (261/Α).

114.  Εγγρ. 11304/15.12.2000 Διαπίστωση παραβάσεων ασφαλιστικής νομοθεσίας. 
115.  Εγγρ. 11073/23.10.2000 Τήρηση βιβλίου ημερήσιου δελτίου σε οικοδομικά και τεχνικά έργα.
116.  Εγγρ. 130327/5.11.2000 Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 304/00 τροποποίηση του π.δ. 395/94 «ελάχιστες προδια-

γραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργα-
σία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ. 89/99 «τρο-
ποποίηση του π.δ.395/94 σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ» (94/Α).

1999

1.  Αποφ. Φ42/75521/1999 (ΦΕΚ 2274/Β´/31.12.1999) Καθορισμός αποδέκτου και όροι για τη διάθεση λυμάτων και 
βιομηχανικών αποβλήτων στο ρέμα Καρτούγας κοινότητας Κυριακίου στο Ν. Βοιωτίας.

2.  ΦΕΚ 2247/Β´/30.12.1999 Καθορισμός οικονομικών υποχρεώσεων διαπιστευομένων φορέων.
3.  Υ.Α. Δ17α/141/3/ΦΝ 275/1999 (ΦΕΚ 2184/Β´/20.12.1999) Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού.
4.  Υ.Α. 572/1999/1999 (ΦΕΚ 2181/Β´/17.12.1999) Χρωματισμός και ιχνηθέτηση κηροζίνης θέρμανσης. (Καταργή-

θηκε από την Υ.Α 469/2002/03 (1273/Β/5.9.03)).
5.  Αποφ. ΔΥΠ/8673/1999 (ΦΕΚ 2129/Β´/8.12.1999) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείου των Αθηνάς και Αθανασίου Παπαθανασίου.
6.  Αποφ. ΔΥΠ/7823/1999 (ΦΕΚ 2129/Β´/8.12.1999) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 

ελαιοτριβείου Θεοδώρου Ζάμπα.
7.  Υ.Α. 34653/793/1999 (ΦΕΚ 2097/Β´/30.11.1999) Επέκταση της αναγνώρισης του Ελληνικού Κέντρου Δέρματος 

ως φορέα ελέγχου μέσων ατομικής προστασίας.
8.  Υ.Α. Δ 17α/04/88/ΦΝ 416/1999 (ΦΕΚ 2076/Β´/25.11.1999) Χορήγηση ειδικής άδειας για την κυκλοφορία Μη-

χανημάτων Έργων (ΜΕ).
9.  Υ.Α. Φ7/οικ.1624/1999 (ΦΕΚ 2053/Β´/24.11.1999) Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής που παρέχονται στους ασφα-

λισμένους του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
10.  Υ.Α. 74319/3372/1999 (ΦΕΚ 1972/Β´/4.11.1999) Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επι-

κίνδυνων εμπορευμάτων κατόχων προσωρινών πιστοποιητικών.
11.  Υ.Α. 2/6324/0022/1999 (ΦΕΚ 1967/Β´/3.11.1999) Έγκριση ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας των υπαλλήλων 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
12.  Υ.Α. 2/73931/0022/1999 (ΦΕΚ 1957/Β´/1.11.1999) Τροποποίηση απόφασης για χορήγηση ειδών ατομικής προ-

στασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισμού των τέως Νομαρχιακών Ταμείων.
13.  Υ.Α. Α5/5658/1999 (ΦΕΚ 1952/Β´/27.10.1999) Πρακτική άσκηση των ειδικευομένων γιατρών στην ειδικότητα 

της Ιατρικής της Εργασίας.
14.  Υ.Α. 30190/654/1999 (ΦΕΚ 1936/Β´/27.10.1999) Τροποποίηση της απόφασης για την αναγνώριση της δυνατό-

τητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων.
15.  Υ.Α. Δ3/Β/37696/6702/1999 (ΦΕΚ 1836/Β´/5.10.1999) Έγκριση του Οικείου Κανονισμού Επίγειας Εξυπηρέτη-

σης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
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16.  Υ.Α. 19661/1982/1999 (ΦΕΚ 1811/Β´/29.9.1999) Τροποποίηση της 5673/400/97 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη διά-
θεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5§1 της απόφασης αυτής. (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. 48392/939/02, 
(405/Β/3.4.02)).

17.  Αποφ. Η6/1404/1999 (ΦΕΚ 1806/Β´/29.9.1999) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 
ιχθυοκαλλιέργειας (πέστροφας) του Απόστολου Χαλάτση.

18.  Αποφ. Φ9/3297/1999 (ΦΕΚ 1729/Β´/15.9.1999) Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων 
των Δήμων Ιστιαίας, Αρτεμισίου, Ωρεών και των υγρών αποβλήτων ιχθυογεννητικού σταθμού ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Έγκριση μελετών.

19.  Αποφ. ΔΥΠ/οικ./6062/1999 (ΦΕΚ 1729/Β´/15.9.1999) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή-
των μονάδας πεστροφοκαλλιέργειας Χρήστου Κολιού στο Ν. Άρτας.

20.  Αποφ. ΔΥΠ/οικ. 6060/1999 (ΦΕΚ 1729/Β´/15.9.1999) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή-
των μονάδας πεστροφοκαλλιέργειας της αλιευτικής επιχείρησης Καταράκτη Α.Ε στο Ν. Άρτας.

21.  Υ.Α. 3131.1/15/99/1999 (ΦΕΚ 1721/Β´/13.9.1999) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με 
αριθ. 56 «Διάκριση των λεμβουχικών εργασιών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσα-
λονίκης».

22.  Υ.Α. 28001/1999 (ΦΕΚ 1712/Β´/10.9.1999) Τσιμέντο για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα.
23.  Υ.Α. 93872/1999 (ΦΕΚ 1684/Β´/31.8.1999) Ανασυγκρότηση Ολομέλειας και Τμημάτων του Ανωτάτου Συμβου-

λίου Εργασίας. (Τροποποιήθηκε από την Y.A 95904/00, (223/Β/25.2.00 & 50/Β/28.1.00)).
24.  Υ.Α. οικ. 25992/553/1999 (ΦΕΚ 1665/Β´/25.8.1999) Καθορισμός πλαισίου για αναγνώριση φορέων πιστοποίη-

σης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. οικ. 3354/91/01 (149/Β/8.2.01)).
25.  Υ.Α. 12048/1999 (ΦΕΚ 1657/Β´/25.8.1999) Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 25/99 που αφορά 

τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ των ειδικοτήτων μηχανολόγων 
– ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων μηχανικών και των προς αυτές εξομοιουμένων ειδικοτήτων, ναυ-
πηγών και ηλεκτρονικών μηχανικών και των πτυχιούχων μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ των ειδικοτήτων μηχανολό-
γων, ηλεκτρολόγων που ασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της χώρας.

26.  Αποφ. οικ. 7955/1999 (ΦΕΚ 1616/Β´/17.8.1999) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης υγρών αποβλήτων ιχθυογεννη-
τικού σταθμού της Εταιρείας «Ι. Αναγνώστου Α.Ε Ιχθυοκαλλιέργειες Αττικής, στη θέση «Γαϊδουρονήσι» κτημα-
τικής περιφέρειας Κυπαρισσίου Αταλάντης Ν. Φθιώτιδας.

27.  Αποφ. 69/1999 (ΦΕΚ 1528/Β´/27.7.1999) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών απο-
βλήτων του χοιροστασίου του Θεοδώρου Κύρκου στη θέση «Κονιδάρια» του Δημοτικού διαμερίσματος Μονα-
στηρακίου του Δήμου Ανακτορίου.

28.  Υ.Α. Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ 1523/Β´/27.7.1999) Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυ-
μουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ2/43086/4636/03, 
(1086/Β/5.8.03), την Υ.Α. Φ2/14133/1501/01, (1715/Β/21.12.01) & την Υ.Α. Φ2/70916/2953/99/01, 
(458/Β/20.4.01)).

29.  Αποφ. ΔΥΠ/οικ. 3694/1999 (ΦΕΚ 1444/Β´/13.7.1999) Χαρακτηρισμός των νερών της περιοχής του όρμου ΚΟΥ-
ΡΑΜΟΥ Λωρίδας Σαγιάδας και καθορισμός όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά.

30.  Υ.Α. 11318/1999 (ΦΕΚ 1372/Β´/5.7.1999) Κήρυξη υποχρεωτικής της από 6 Μαϊου 1999 - 2000 ΣΣΕ μεταξύ των ερ-
γαζομένων και επιχειρήσεων κλάδου αμμοβολών χρωματισμών καθαρισμών και λοιπών συναφών επαγγελμάτων για 
εργασίες που γίνονται σε πλοία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις πλωτά και μη μέσα στη θάλασσα είτε στην ξηρά.

31.  Υ.Α. 1218.121.1/1999 (ΦΕΚ 1357/Β´/10.7.1999) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1996 MSC 50(66) και MSC 
58(67) του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύ-
μα (Κώδικας IBC).

32.  Υ.Α. 98909/1999 (ΦΕΚ 1252/Β´/17.6.1999) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασμάτων γεωργικών φαρμά-
κων που περιέχουν ως δρων συστατικό DNOC.
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33.  Αποφ. 372/1998 (ΦΕΚ 1248/Β´/17.6.1999) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών απο-
βλήτων ελαιοτριβείου και συσκευαστηρίου ιδιοκτησίας Α.Σ.Ε.Π.Γ.Π. Λουτρού Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

34.  Υ.Α. 3131.1/12/99/1999 (ΦΕΚ 1170/Β´/15.6.1999) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Ελευσίνας με αριθ-
μό 47 «Λεμβουχικές εργασίες στο λιμένα Ελευσίνας».

35.  Υ.Α. Α5/2618/1999 (ΦΕΚ 1033/Β´/3.6.1999) Χαρακτηρισμός ιατρικών ειδικοτήτων ως αγόνων.
36.  Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β´/27.5.1999) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 97/23/

ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση. (Τεχνικές απαιτήσεις 
(άρθ. 3), Ταξινόμηση εξοπλισμού υπό πίεση (άρθ. 9), Σήμανση «CE» (άρθ. 15)).

37.  Υ.Α. 93/1999/1999 (ΦΕΚ 814/Β´/21.5.1999) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α), σε εναρμόνιση προς την Οδη-
γία 97/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 333 της 4-12-97) για τη δέκατη έκτη τρο-
ποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά-
ξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης ορισμένων επι-
κινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.

38.  Αποφ. 8/1999 (ΦΕΚ 602/Β´/10.5.1999) Κριτήρια διαπίστευσης και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-
ματος Διαπίστευσης.

39.  ΦΕΚ 580/Δ´/27.7.1999 Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας. (ΒΙ.ΠΕ (άρθ. 115), Βιομηχανικές εγκατα-
στάσεις (άρθ. 165, 166, 234, 235), Αποθήκες (άρθ. 170), Εγκαταστάσεις (άρθ. 171-180), ΒΙΠΑ-ΒΙΟΠΑ (άρθ. 
234), Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Μέρος ΙΙΙ)).

40.  Αποφ. 2093/1999 (ΦΕΚ 579/Β´/7.5.1999) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του 
τυροκομείου της Ο.Ε «TYPEX» Δ. & Ι. Έξαρχος στο Ν. Λάρισας.

41.  Αποφ. 2432/1999 (ΦΕΚ 579/Β´/7.5.1999) Καθορισμός αποδέκτη και των όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων 
του σφαγείου της «Σφαγεία Ολύμπου Ελασσόνας ΑΕ.» στο Ν. Λάρισας.

42.  Αποφ. οικ. 3269/1999 (ΦΕΚ 427/Β´/22.4.1999) Διάθεση αποβλήτων Ιχθυογεννητικού Σταθμού των Γεωργίου και 
Παναγιώτη Μπιτσάκου στην κτηματική περιφέρεια Κοινότητας Λάρυμνα Λοκρίδας.

43.  Αποφ. οικ. 3165/1999 (ΦΕΚ 421/Β´/20.4.1999) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης υγρών αποβλήτων ιχθυογεννη-
τικού σταθμού της εταιρείας «Μαλλιακός Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ» στη θέση «Τάπιες» κτηματικής περιφέρειας 
Αχλαδίου Φθιώτιδας.

44.  Υ.Α. Ε/6742/1999 (ΦΕΚ 416/Β´/19.4.1999) Καθορισμός νέων τυπικών προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας 
άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του ν. 1575/85.

45.  Υ.Α. 3131.1/02/99/1999 (ΦΕΚ 386/Β´/15.4.1999) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 19 «αντικα-
τάσταση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 5 για τις υποβρύχιες 
δραστηριότητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή».

46.  Υ.Α. 5535/459/1999 (ΦΕΚ 370/Β´/13.4.1999) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/77/ΕΚ της Επιτρο-
πής της 22ας Οκτωβρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμβου-
λίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν 
για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές μηχανοκίνητων οχημάτων.

47.  Υ.Α. 6296/536/1999 (ΦΕΚ 338/Β´/8.4.1999) Διαδικασία έκδοσης των εγκρίσεων τύπου αυτ/των οχημάτων μετα-
φοράς επιβατών και προσωπικού που προορίζονται για κυκλοφορία αποκλειστικά μέσα σε αεροδρόμια.

48.  Υ.Α. 3131.1/02/99/1999 (ΦΕΚ 331/Β´/8.4.1999) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 19 «αντικα-
τάσταση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 5 για τις υποβρύχιες 
δραστηριότητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή».

49.  Υ.Α. 9607/245/1999 (ΦΕΚ 305/Β´/5.4.1999) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΛΚΕΠΗΥ ως φορέα ελέγχου συσκευών αερί-
ου.

50.  ΦΕΚ 304/Α´/31.12.1999 Διόρθωση σφάλματος στο π.δ 282/99 «τροποποίηση του π.δ 595/84 περί όρων και προ-
ϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL, LPG όπως ισχύει».

51.  Υ.Α. Β 44203/2137/1999 (ΦΕΚ 290/Β´/1.4.1999) Τροποποίηση της κ.υ.α 2923/161/86 των Υπουργών Εσωτερι-
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κών και Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «ηλεκτρολογικό υλι-
κό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 
1975 και 79/196/ΕΟΚτης 6 Φεβρουαρίου 1979, του Συμβουλίου των Ε.Κ (EE Ν. 43/20/20-2-79)» (176/Β), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/53/ΕΚ της 11ης Σεπτεμβρίου 1997.

52.  Ν. 2774/1999 (ΦΕΚ 287/Α´/22.12.1999) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνιακό 
τομέα.

53.  Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α´/22.12.1999) Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας- Ρύθμιση θεμάτων ενερ-
γειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. (Κανόνες ασφάλειας (άρθ. 31), Κυρώσεις (άρθ. 32-33), Χρήση φυσικού 
αερίου για την κίνηση οχημάτων (άρθ. 45), Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αε-
ρίου (άρθ. 45)).

54.  Π.Δ. 295/1999 (ΦΕΚ 266/Α´/30.11.1999) Τροποποίηση του π.δ 210/96 (165/Α) σύμφωνα με την οδηγία 98/35/
ΕΚ του Συμβουλίου της 25-5-98 «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκ-
παίδευσης των ναυτικών. (Καταργήθηκαν από το Π.Δ 89/05 (127/Α/31.5.05,) τα άρθρα 1-12).

55.  Π.Δ. 292/1999 (ΦΕΚ 262/Α´/24.11.1999) Καθορισμός μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών Μηχανημάτων Έρ-
γων (ΜΕ).

56.  Υ.Α. 10792/1999 (ΦΕΚ 259/Β´/26.3.1999) Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας αριθμ. 62/98 για τους 
όρους αμοιβής και εργασίας των εργατ/τών -τριών χαρτοποιίας χαρτονοποιίας χαρτοβιομηχανίας και πολτού χάρ-
του όλης της χώρας.

57.  Υ.Α. Α8/31284/4774/1999 (ΦΕΚ 259/Β´/26.3.1999) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων.

58.  Π.Δ. 288/1999 (ΦΕΚ 246/Α´/15.11.1999) Έννοια ατυχημάτων που προκαλούνται από πλωτά μέσα του Λιμενικού 
Σώματος, όργανα και διαδικασία διερεύνησης αυτών.

59.  Π.Δ. 282/1999 (ΦΕΚ 242/Α´/10.11.1999) Τροποποίηση π.δ 595/84 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λει-
τουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (218/Α) όπως ισχύει.

60.  Π.Δ. 278/1999 (ΦΕΚ 232/Α´/3.11.1999) Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εργοληπτικών επιχειρήσεων και στελεχών 
τους και συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ.

61.  Ν. 2747/1999 (ΦΕΚ 226/Α´/27.10.1999) Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις. (Θέματα Προσωπικού (άρθ. 11)).

62.  Π.Δ. 268/1999 (ΦΕΚ 220/Α´/25.10.1999) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαί-
δευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», όπως αυτή τροποποιήθηκε το 1995.

63.  Π.Δ. 256/1999 (ΦΕΚ 209/Α´/11.10.1999) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγί-
ας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου 
των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ.101/17353/1929/06, 
(392/Β/31.3.06) & την Υ.Α. 56965/6498/01, (1715/Β/21.12.01)).

64.  Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α´/7.10.1999) Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις. (Πε-
ριοχές Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων (άρθ. 10 §3)).

65.  Π.Δ. 248/1999 (ΦΕΚ 204/Α´/6.10.1999) Τροποποίηση του π.δ 405/98 «για την θέσπιση εναρμονισμένου καθε-
στώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω σύμφωνα με την οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 
11ης Δεκεμβρίου 1977 (285/Α) σύμφωνα με την οδηγία 99/19/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1999. 

66.  Π.Δ. 246/1999 (ΦΕΚ 202/Α´/1.10.1999) Καθορισμός εκτέλεσης εργασιών από τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επι-
χειρήσεις και τις Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων ανάλογα με 
την Κατηγορία κατάταξης αυτών. (Καταργήθηκε από το Ν. 3551/07, (76/Α/2.4.07)).

67.  Π.Δ. 245/1999 (ΦΕΚ 202/Α´/1.10.1999) Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και 
των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχει-
ρήσεων ναυπήγησης μετατροπής επισκευής και μετατροπής πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγ. 2 του ν. 
2642/98. (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 50/04 (41/Α/11.2.04)).
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68.  Υ.Α. ΟΙΚ. 2487/455/1999 (ΦΕΚ 196/Β´/8.3.1999) Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύ-
πανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων. (Απαιτήσεις λειτουργίας εγκαταστά-
σεων αποτέφρωσης. Οριακές τιμές εκπομπών (άρθ. 4), Μέτρα & προϋποθέσεις αποτέφρωσης -συναποτέφρω-
σης (άρθ. 5), Απόρριψη λυμάτων στο νερό από εγκαταστάσεις αποτέφρωσης (άρθ. 6), Διάθεση –αξιοποίηση κα-
ταλοίπων από εγκαταστάσεις αποτέφρωσης (άρθ. 7), Προϋποθέσεις για την αποδοχή αποβλήτων στην εγκατά-
σταση αποτέφρωσης (άρθ. 8), Μετρήσεις (άρθ. 9), Υπέρβαση οριακών τιμών -βλάβες (άρθ. 10)). (Καταργήθη-
κε από την Υ.Α. 22912/1117/05, (759/Β/6.6.05)).

69.  Π.Δ. 225/1999 (ΦΕΚ 189/Α´/20.9.1999) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1996 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 47(66), 49(66) 
και 57(67) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

70.  Π.Δ. 221/1999 (ΦΕΚ 188/Α´/20.9.1999) Τροποποίηση του π.δ 209/98 «λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπε-
ραστικής συγκοινωνίας» (169/Α).

71.  Π.Δ. 214/1999 (ΦΕΚ 183/Α´/13.9.1999) Μελέτες και Έργα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕ-
ΠΕ).

72.  Π.Δ. 187/1999 (ΦΕΚ 175/Α´/31.8.1999) Καθορισμός Κατηγοριών κατάταξης των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχει-
ρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων.

73.  Ν. 2736/1999 (ΦΕΚ 172/Α´/26.8.1999) Στεγαστικά προγράμματα Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ) και 
άλλες διατάξεις. (Επιθεώρηση Εργασίας (άρθ. 22)).

74.  Υ.Α. 511/98/1999 (ΦΕΚ 168/Β´/26.2.1999) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 378/94 (705/Β) σε εναρμόνιση προς 
την οδηγία 96/54/ΕΚ (EEL 343 της 13-12-1997) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την προσαρμο-
γή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή τρίτη φορά της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των Νομοθετικών, 
Κανονιστικών και Διοικητικών Διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίν-
δυνων ουσιών».

75.  Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α´/3.8.1999) Τροποποίηση του π.δ 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.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασ ία (31/Α)» 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 (150/Α). (Αναγγελία εργατικού ατυχήματος (άρθ. 2 §5), Συμβούλιο 
Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) (άρθ. 2 §9), Τροποποίηση του 70α/88 (άρθ. 3)). (Καταργήθηκε 
το άρθ. 3 από το Π.Δ. 212/06, (212/Α/9.10.06)).

76.  Π.Δ. 160/1999 (ΦΕΚ 157/Α´/3.8.1999) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των 
Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας. (Καταργήθηκε το άρθ. 6 §2, 3 από το Ν. 3144/03 (111/Α/8.5.03)).

77.  Υ.Α. 537/98/1999 (ΦΕΚ 156/Β´/24.2.1999) Τροποποίηση του π.δ 445/83 «περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της διάθεσης στην αγο-
ρά και της χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την οδηγία 97/64/
ΕΚ της Επιτροπής (EEL 315 της 19-11-1997).

78.  Π.Δ. 158/1999 (ΦΕΚ 156/Α´/2.8.1999) Τροποποίηση του π.δ 347/98 «εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την 
οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (231/Α) σύμφωνα με την οδηγία 98/85/ΕΚ της Επι-
τροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998.

79.  Π.Δ. 136/1999 (ΦΕΚ 134/Α´/30.6.1999) Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.). (Κα-
ταργήθηκαν τα άρθ. 10 & 11 από το Ν. 3144/03 (111/Α/8.5.03)).

80.  Υ.Α. 510/98/1999 (ΦΕΚ 133/Β´/18.2.1999) Προδιαγραφές και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του Πε-
τρελαίου Ναυτιλίας. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 507/2000/01 (484/Β/27.4.01)).

81.  Υ.Α. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/3019/1999 (ΦΕΚ 121/Β´/18.2.1999) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους της 
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

82.  Π.Δ. 104/1999 (ΦΕΚ 113/Α´/4.6.1999) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδι-
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κές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 47368/2522/04, (1303/Β/25.8.04) 
την Υ.Α. 21736/2092/99/01, (1232/Β/21.9.01) & την Υ.Α. Φ 2/21099/1700/00, (509/Β/7.4.00)).

83.  Π.Δ. 103/1999 (ΦΕΚ 110/Α´/2.6.1999) Κανόνες και Πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την 
οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 66/05, (100/Α/27.4.05) 
& την Υ.Α. 309/03, (261/Α/18.11.03)).

84.  Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/Α´/26.5.1999) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης. 
(Συμβούλιο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) (άρθ. 7, 10)).

85.  Ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α´/17.5.1999) Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες 
διατάξεις.

86.  Π.Δ. 90/1999 (ΦΕΚ 94/Α´/13.5.1999) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθε-
σης 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.δ 307/86 «προ-
στασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της ερ-
γασίας τους (135/Α)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 77/93 (34/Α). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 162/07, 
(202/Α/23.8.07)).

87.  Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α´/13.5.1999) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγεί-
ας 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. (Έλεγχοι των εξο-
πλισμών εργασίας (άρθ. 4α), Εργονομία & υγεία κατά την εργασία (άρθ. 5α), Περονοφόρα ανυψωτικά μηχανή-
ματα (άρθ. 5α §3.1.5), Αυτοκινούμενοι κινητοί εξοπλισμοί (άρθ. 5α §3.1.6), Γενικές διατάξεις που ισχύουν για 
όλους τους εξοπλισμούς εργασίας (παράρτ. ΙΙ §1), Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση κινητών εξοπλισμών εργα-
σίας, αυτοκινούμενων ή μη (παράρτ. ΙΙ §2), Διατάξεις που ισχύουν για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμών εργασίας 
για την ανύψωση φορτίων (παράρτημα ΙΙ §3)). (Σχετική εγκύκλιος 130268/99).

88.  Π.Δ. 88/1999 (ΦΕΚ 94/Α´/13.5.1999) Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ. (Ημερήσια ανάπαυση (άρθ. 3), Διαλείμματα (άρθ. 4), Εβδομαδιαία ανάπαυ-
ση (άρθ. 5), Μέγιστη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας (άρθ. 6), Ετήσια άδεια (άρθ. 7), Νυχτερινής εργασίας-
Εργασία κατά βάρδιες –Ρυθμός εργασίας (άρθ. 8-13)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 76/05, (117/Α/19.5.05) & 
το Ν. 3144/03, (111/Α/8.5.03)).

89.  Υ.Α. 130037/1999 (ΦΕΚ 71/Β´/8.2.1999) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Οργανισμού 
Εργατικής Εστίας.

90.  Ν. 2702/1999 (ΦΕΚ 70/Α´/7.4.1999) Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις. (Παράταση προθεσμίας καθορισμού λατομικών περιοχών (άρθ. 6), Παράταση ισχύος αδει-
ών εκμετάλλευσης λατομείων μαρμάρου και βιομηχανικών ορυκτών (άρθ. 7), Τροποποίηση του ν. 1428/84 
(άρθ. 8), Μέτρα ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών της ΔΕΗ υπό τάση (άρθ. 9)).

91.  Υ.Α. 93717/1999 (ΦΕΚ 58/Β´/1.2.1999) Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρη-
σης Εργασίας.

92.  Υ.Α. 93718/1999 (ΦΕΚ 58/Β´/1.2.1999) Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Σώματος Επιθεώρησης Εργασί-
ας.

93.  Υ.Α. 93719/1999 (ΦΕΚ 58/Β´/1.2.1999) Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας και 
Κοιν. Ασφαλίσεων.

94.  Υ.Α. 93720/1999 (ΦΕΚ 58/Β´/1.2.1999) Σύσταση θέσεων Επιθεωρητών Εργασίας, στο Σώμα Επιθεώρησης Ερ-
γασίας.

95.  Υ.Α. 93721/1999 (ΦΕΚ 58/Β´/1.2.1999) Σύσταση θέσης μετακλητού Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Εργασί-
ας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

96.  Υ.Α. 93722/1999 (ΦΕΚ 58/Β´/1.2.1999) Σύσταση Υπηρεσίας Επιθεωρητών Εργασίας στο Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας.
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97.  Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57/Α´/23.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. (Σήμανση εργασιών σε οδούς 
(άρθ. 9), Εκπομπές ρύπων – θόρυβοι (άρθ. 15), Όρια ταχύτητας (άρθ. 20), Φόρτωση οχημάτων (άρθ. 32),Έργα 
σε οδούς (άρθ. 44 §5, 6), Διαστάσεις και βάρη οχημάτων (άρθ. 53), Έλξη οχημάτων (άρθ. 54), Τροχοπέδηση 
αγροτικών μηχανημάτων (άρθ. 61), Τροχοπέδηση μηχανημάτων έργων (άρθ. 62), Φώτα αγροτικών μηχανημά-
των (άρθ. 78), Φώτα μηχανημάτων έργων (άρθ. 79), Τεχνικός έλεγχος οχημάτων (άρθ. 86), Άδεια κυκλοφορίας 
οχημάτων (άρθ. 88), Μεταβολή στοιχείων άδειας κυκλοφορίας (άρθ. 89), Πινακίδες κυκλοφορίας (άρθ. 90), Τε-
χνικές προδιαγραφές οχημάτων (Κεφ. Η), Άδεια οδήγησης αγροτικών μηχανημάτων & μηχανημάτων έργων 
(άρθ. 97)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3542/07, (50/Β/2.3.07) το Ν. 3534/07, (40/Α/23.2.07) & το Ν. 2963/01, 
(268/Α/23.11.01)).

98.  Π.Δ. 54/1999 (ΦΕΚ 53/Α´/22.3.1999) Αποδοχή τροποποιήσεων του παραρτήματος του πρωτοκόλλου 1978 του 
σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78).

99.  Υ.Α. Φ.22/43788/1887/1999 (ΦΕΚ 42/Β´/27.1.1999) Έγκριση χορήγησης, κατ εξαίρεση απαγορευτικών διατάξε-
ων του π.δ 84/84, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας χάρτου, στην εταιρεία «ΑΘΗΝΑ-
ΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε», στη Νέα Πέραμο Αττικής (33ο χλμ. της Π.Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου).

100.  Ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35/Α´/18.2.1999) Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτει-
ας και άλλες διατάξεις.

101.  Αποφ. οικ. 8620/1999 (ΦΕΚ 19/Β´/21.1.1999) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των υγρών απο-
βλήτων του εργοστασίου παραγωγής προϊόντων τομάτας της Θεσσαλικής Βιομηχανίας Τοματοπολτού Α.Ε.Β.Ε., 
η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο 25ο χλμ της οδού Φαρσάλων - Βόλου Νομού Μαγνησίας.

102.  Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19/Α´/9.2.1999) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις. (Άδεια ετήσια κανονική (αρθ. 48, 49), Όροι υγιεινής & 
ασφάλειας (αρθ. 44), Συνδικαλισμός (αρθ. 46), Κάπνισμα (αρθ. 44), Άδεια μητρότητας (αρθ. 52), Υγεία υπαλλή-
λων (αρθ. 7)).

103.  Ν. 2682/1999 (ΦΕΚ 16/Α´/8.2.1999) Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες διατά-
ξεις. (Μηχανήματα Έργων (άρθ. 26)).

104.  Αποφ. οικ. 13575/1999 (ΦΕΚ 15/Β´/19.1.1999) Τροποποίηση αποδέκτη υγρών αποβλήτων σφαγείων Λαμίας.
105.  Υ.Α. 3131.1/01/1999 (ΦΕΚ 12/Β´/18.1.1999) Έγκριση Γενικού Κανονισμού Λιμένα 18 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. (Τροποποιήθηκε από 
Υ.Α. 2122/06/01 (219/Β/6.3.01)).

106.  Π.Δ. 15/1999 (ΦΕΚ 9/Α´/2.2.1999) Τροποποίηση του π.δ 186/95 «προστασία των εργαζομένων από κινδύνους 
που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδη-
γίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 174/97 (150/Α), σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής.

107.  Π.Δ. 16/1999 (ΦΕΚ 9/Α´/2.2.1999) Τροποποίηση του π.δ 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.

108.  Π.Δ. 3/1999 (ΦΕΚ 2/Α´/13.1.1999) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέ-
ουν σε ή αποπλέουν από ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδη-
γία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993», όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα π.δ 211/97 (166/Α) 
και π.δ 174/98 (129/Α). (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 49/05, (66/Α/11.3.05)).

109.  Ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1/Α´/5.1.1999) Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφά-
λισης και άλλες διατάξεις.

110.  Εγγρ. 1004210/13/0015/ΠΟΛ.1003/14.1.1999 Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων.
111.  Εγκ. 130268/27.9.1999 Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 89/99 «Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «Ελάχιστες προδια-

γραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργα-
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σία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμ-
βουλίου».

112.  Εγγρ. Δ13ε/5933/3.8.1999 Χρήση Μηχανημάτων (Μ.Ε) στα Λατομεία, Ορυχεία, Μεταλλεία, Μαρμαράδικα, Ερ-
γοτάξια Αεροδρόμια, Λιμάνια, Ναυπηγεία, Διυλιστήρια, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Μάντρες Υλικών Αποθήκες, Εκ-
θέσεις κ.λπ.

1998

1.  Υ.Α. οικ. 35212/3028/1998 (ΦΕΚ 1330/Β´/31.12.1998) Ταξινόμηση βυτιοφόρων οχημάτων αναφορικά με την 
τεκμηρίωση καταλληλότητας του 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 υπερπλή-
ρωση.

2.  Υ.Α. 487/98/1998 (ΦΕΚ 1327/Β´/31.12.1998) 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 18-10-1996) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινό-
τητας «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 επισή-
μανση των επικίνδυνων παρασκευασμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/442/ΕΟΚ σχετικά με τα επικίν-
δυνα παρασκευάσματα των οποίων οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν σφράγισμα ασφαλείας για τα παιδιά.

3.  Υ.Α. 42949/931/1998 (ΦΕΚ 1318/Β´/31.12.1998) Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης.
4.  Υ.Α. 482/98/1998 (ΦΕΚ 1316/Β´/31.12.1998) Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ 378/94 (705/Β) σε εναρμόνιση προς 

την Οδηγία 96/56/ΕΚ (EEL 236 της 18-9-1996 ) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την τροποποίη-
ση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που 
αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών».

5.  Υ.Α. 33940/7590/1998 (ΦΕΚ 1316/Β´/31.12.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυ-
ροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α).

6.  Υ.Α. 455/1998/1998 (ΦΕΚ 1314/Β´/31.12.1998) Τροποποίηση της αποφ. 378/94 (705/Β) σε εναρμόνιση προς την 
οδηγία 96/54/ΕΚ (EEL 248 της 30-9-1996) 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, κανο-
νιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων 
ουσιών».

7.  Αρ. Πρωτ. 7396/1998 (ΦΕΚ 1313/Β´/31.12.1998) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των υγρών 
αποβλήτων του εργοστασίου παραγωγής προϊόντων τομάτας και φρούτων της ΝΤΟΜΗΛ ΑΕ που πρόκειται να 
εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στη θέση «Στενόλακα» Πέρδικας Αλμυρού Ν. Μαγνησίας.

8.  Αρ. Πρωτ. οικ. 8487/1998 (ΦΕΚ 1313/Β´/31.12.1998) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των 
αστικών λυμάτων περιοχής Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας.

9.  Αποφ. οικ.12860/1998 (ΦΕΚ 1301/Β´/31.12.1998) Καθορισμός αποδέκτη υγρών αποβλήτων του υπό ίδρυση Σφα-
γείου της Εταιρείας Σφαγεία Δυτικής Φθιώτιδας Ε.Π.Ε. στη Σπερχειάδα Φθιώτιδας.

10.  Υ.Α. 80126/1998 (ΦΕΚ 1253/Β´/14.12.1998) Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων που 
περιέχουν ως δρών συστατικό chlorpyrifos ως προς τη σήμανση τοξικότητας και στους κινδύνους για τον άνθρω-
πο.

11.  Υ.Α. Δ13ε/9321/1998 (ΦΕΚ 1218/Β´/30.11.1998) Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων, 
προερχομένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα. (Τροπο-
ποιήθηκε από την Υ.Α. Δ13ε/4056/03, (592/Β/14.5.03) & Καταργήθηκε από την Υ.Α. Δ13/0/121/07, 
(53/Β/24.1.07)).

12.  Υ.Α. οικ. Β.45043/2077/1997 (ΦΕΚ 1180/Β´/30.12.1998) Τροποποίηση της οικ. Β.13353/2636/90, (442/Β) κοι-

katalogos001s178.indd   81 5/19/08   10:23:13 AM



   

— 82 —

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

νής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί-
ας «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.

13.  Αποφ. 2362/1997 (ΦΕΚ 1180/Β´/30.12.1998) Χαρακτηρισμός αποδέκτη της θαλάσσιας περιοχής «ράχη» κοινό-
τητας Σάμης Ν. Κεφαλληνίας.

14.  Υ.Α. οικ. 28489/2629/1998 (ΦΕΚ 1177/Β´/12.11.1998) Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης και Ελέγχου.

15.  Υ.Α. 1117772/1813/0001/1998 (ΦΕΚ 1142/Β´/29.10.1998) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.).

16.  Υ.Α. 2057915/6277/0022/1998 (ΦΕΚ 1138/Β´/29.10.1998) Συμπλήρωση της 2035765/3610/0022/98 απόφασης 
με θέμα: Ορισμός αριθμού ιδιωτών - συνεργατών για τη συλλογή ερωτηματολογίων της Διαρθρωτικής Έρευ-
νας στο εμπόριο και στην Έρευνα Πωλήσεων και Επισκευών Αυτοκινήτων κ.α και της Έρευνας Διακοπών, Οπτι-
κοακουστικών Υπηρεσιών, Δαπανών Περιβαλλοντικής Προστασίας στη Βιομηχανία και Παραγωγής - Διαχεί-
ρισης και Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων καθώς και ο καθορισμός αμοιβής τους.

17.  Υ.Α. 93716/1998 (ΦΕΚ 1112/Β´/23.10.1998) Συγκρότηση Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας.
18.  Αποφ. Φ9/οικ.11637/1998 (ΦΕΚ 1107/Β´/23.10.1998) Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυ-

μάτων - αποβλήτων ιχθυογεννητικών σταθμών στο Ν. Εύβοιας.
19.  Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/4208/1998 (ΦΕΚ 1070/Β´/14.10.1998) Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 

του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο.
20.  Υ.Α. 232/1998 (ΦΕΚ 1023/Β´/1.10.1998) 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.

21.  Αποφ. ΔΥΠ οικ. 7486/1998 (ΦΕΚ 1001/Β´/24.9.1998) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης αποβλήτων ελαι-
οτριβείου Κων/νου Βίτσιου στο Ν. Άρτας.

22.  Αποφ. Ε2/20592/1998 (ΦΕΚ 915/Β´/26.8.1998) Καθορισμός αποδέκτη ποταμού Πείρου για τα επεξεργασμέ-
να απόβλητα τυροκομείου Κων/νου Παντελή ΑΒΙΓΑΛ ΑΕ στην κοινότητα Ελληνικού Ν. Αχαΐας.

23.  Υ.Α. 12406/1998 (ΦΕΚ 884/Β´/19.8.1998) Αναπροσαρμογή κατωτάτων και ανωτάτων ορίων αποζημίωσης από 
εργατικά ατυχήματα.

24.  Υ.Α. 21475/4707/1998 (ΦΕΚ 880/Β´/19.8.1998) Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον κα-
θορισμό μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

25.  Υ.Α. Δ3/Α/14413/1998 (ΦΕΚ 875/Β´/19.8.1998) Συμπλήρωση της απόφασης με αριθ. Δ3/Α/5286/97 (236/Β) «κα-
νονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση 
λειτουργίας έως και 16 mbar», της Υπουργού Ανάπτυξης.

26.  Υ.Α. Α5/4042/1998 (ΦΕΚ 875/Β´/19.8.1998) Αναγνώριση φορέων της θεωρητικής εκπαίδευσης της ειδικότητας 
Ιατρικής της εργασίας.

27.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/2127/1998 (ΦΕΚ 833/Β´/12.8.1998) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων ΣΑΛΙΓΚΑΡ ΑΕ 
ΧΑΡ. ΚΟΤΖΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ.

28.  Υ.Α. 9690/Γ-601/1998 (ΦΕΚ 828/Β´/12.8.1998) Ανάκληση της 135/Γ-5/31-12-97 απόφασης, με την οποία τρο-
ποποιήθηκε η 7381/Γ-112/97 απόφαση με θέμα «Ανάθεση, έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των 
Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων.

29.  Υ.Α. οικ. 25428/533/1998 (ΦΕΚ 822/Β´/6.8.1998) Αναγνώριση της ΑΕ C3Τ, σαν φορέα ελέγχου της απόδοσης 
λεβήτων ζεστού νερού.

30.  Υ.Α. οικ. 25429/534/1998 (ΦΕΚ 822/Β´/6.8.1998) Αναγνώριση ΕΠΕ Γενικές Εφαρμογές Τεχνολογίας & Επιστή-
μης (ΓΕΤΕ) σαν φορέα ικανό για την εκτέλεση δοκιμών σε δοχεία πίεσης.

31.  Υ.Α. 2046445/4866/0022/1998 (ΦΕΚ 821/Β´/6.8.1998) Συμπλήρωση της 2054461/8411/0022/97 απόφασης του 
Υπ. Οικονομικών.
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32.  Αποφ. 6747/1998 (ΦΕΚ 818/Β´/6.8.1998) Καθορισμός αποδέκτη υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής το-
ματοπολτού Α.Ε ΒΑΣΙΑΣ στον Παλαμά Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.

33.  Αστυν.Διατ. 3Α/1998 (ΦΕΚ 761/Β´/24.7.1998) Τροποποίηση της 3 (Β-15/12-1-96) Αστυνομικής Διάταξης Αρ-
χηγού Ελληνικής Αστυνομίας «μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας».

34.  Υ.Α. 1218.38/1/1998 (ΦΕΚ 704/Β´/10.7.1998) Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και 
ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 4113.220/01/2006/06, 
(498/Β/19.4.06) την Υ.Α 4113.202/01/2005/05, (556/Β/25.4.05) την Υ.Α. 4113.198/01/2005/05, (244/Β/24.2.05) την 
Υ.Α. 4113.163/01/2002/02, (1002/Β/2.8.02) την Υ.Α. 4113.148/04/2001/01, (1564/Β/23.11.01) & την Υ.Α. 
4113.140/01/2001/01, (534/Β/9.5.01)).

35.  Υ.Α. 22303/788/1998 (ΦΕΚ 691/Β´/8.7.1998) Καθορισμός τεχνικών και οικονομικών προϋποθέσεων που θα πρέ-
πει να πληροί ο φορέας ΒΕΠΕ, κλπ. δικαιολογητικών, εγγράφων και στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 3 
του Ν. 2545/97.

36.  Υ.Α. 2035765/3610/0022/1998 (ΦΕΚ 682/Β´/3.7.1998) Ορισμός αριθμού ιδιωτών -συνεργατών για τη συλλογή 
ερωτηματολογίου της Διαρθρωτικής. Έρευνας στο εμπόριο και στην Έρευνα Πωλήσεων και Επισκευών Αυτοκι-
νήτων κ.α. και της Έρευνας Διακοπών, Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών, Δαπανών Περιβαλλοντικής Προστασίας 
στη Βιομηχανία και Παραγωγής -Διαχείρισης και Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων καθώς και καθορισμός αμοι-
βής τους. (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. 2057915/6277/0022/98, (1138/Β/29.10.98)).

37.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/5432/1998 (ΦΕΚ 649/Β´/29.6.1998) Καθορισμός αποδέκτη στο Ν. Πέλλας.
38.  Αποφ. 3900/1998 (ΦΕΚ 636/Β´/24.6.1998) Καθορισμός αποδέκτη και σημείο εκβολής των αποβλήτων των σφα-

γείων του Δήμου Οιχαλίας Ν. Τρικάλων.
39.  Υ.Α. 27785/2153/97/1998 (ΦΕΚ 632/Β´/24.6.1998) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/27/ΕΚτου 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1997 «για τις μάζες και διαστάσεις ορισμένων 
κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/
ΕΟΚ.

40.  Αποφ. Φ9/ΟΙΚ 7230/1998 (ΦΕΚ 622/Β´/19.6.1998) Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμά-
των, βοθρολυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Εύβοιας.

41.  Αποφ. ΔΥΠ οικ. 4610/1998 (ΦΕΚ 616/Β´/18.6.1998) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή-
των χοιροστασίου Λάμπρου Δράκου.

42.  Υ.Α. Φ.34α/169/1998 (ΦΕΚ 579/Β´/11.6.1998) Διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης εργατικού ατυχήματος 
για τους ασφαλισμένους στον κλάδο κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ.

43.  Αποφ. Δ.Υ. οικ./4136/1998 (ΦΕΚ 578/Β´/11.6.1998) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη των επεξεργασμέ-
νων αστικών αποβλήτων Δήμου Μεσολογγίου Ν. Αιτωλ/νίας.

44.  Αποφ. οικ. 4813/1998 (ΦΕΚ 575/Β´/11.6.1998) Καθορισμός της ανώτερης τάξης χρήσης των επιφανειακών υδάτων 
και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες στο νομό Τρικάλων.

45.  Υ.Α. 61946/1998 (ΦΕΚ 571/Β´/5.6.1998) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασμάτων γεωργικών φαρμά-
κων που περιέχουν Fenvaterate.

46.  Υ.Α. 59897/1998 (ΦΕΚ 571/Β´/5.6.1998) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασμάτων γεωργικών φαρμά-
κων που περιέχουν Dinoterb.

47.  Αποφ. 216/1998 (ΦΕΚ 558/Β´/5.6.1998) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του 
«Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Μελίτης –Αχλάδας» της ΔΕΗ, που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Κοινότη-
τα Μελίτης.

48.  Υ.Α. ΔΓ C47/1998 (ΦΕΚ 487/Β´/21.5.1998) Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των τύπων των αυτοκινού-
μενων αγροτικών μηχανημάτων και τεχνικός έλεγχος των μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων. (Τροποποι-
ήθηκε από την Υ.Α. 13987/Γ11/2253/05, (1606/Β/21.11.05) & την Υ.Α. 9053/00, (99/Β/3.2.00)).

49.  Υ.Α. 6112/Γ-1049/1998 (ΦΕΚ 457/Β´/15.5.1998) Ανάθεση έγκριση και προκήρυξη διενέργειας έρευνας Στερεών 
Βιομηχανικών Αποβλήτων.
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50.  Υ.Α. 5986/Γ-146/1998 (ΦΕΚ 437/Β´/8.5.1998) Έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των εργατικών 
ατυχημάτων.

51.  Αποφ. οικ. 2961/1998 (ΦΕΚ 393/Β´/29.4.1998) Διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου του Λ. 
Σταμόπουλου, που βρίσκεται στην Ελάτεια Ν. Φθιώτιδας.

52.  Υ.Α. 54/1998/1998 (ΦΕΚ 387/Β´/29.4.1998) Τροποποιήσεις του π.δ 445/83, (166/Α) «περί προσεγγίσεως των Νο-
μοθετικών, Κανονιστικών και Διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών που αφορούν περιορισμούς της διάθε-
σης στην αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, σε εναρμόνιση προς την 
οδηγία 96/55/ΕΚ της Επιτροπής (EEL 231 της 12-9-96), την οδηγία 97/10/ΕΚ της Επιτροπής (EEL 68 της 8-3-97) 
και την οδηγία 97/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 116 της 6-5-97), και καθορι-
σμός αρμόδιας αρχής.

53.  Αποφ. Δ.Υ & Δ.Υ/1921/1998 (ΦΕΚ 369/Β´/16.4.1998) Μη ύπαρξη βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Κοζάνης.
54.  Υ.Α. Φ15/οικ. 5245/251/1998 (ΦΕΚ 336/Β´/9.4.1998) Παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου, σύμ-

φωνα με τις διατάξεις του Ν. 2516/97.
55.  Υ.Α. 452/1997/1998 (ΦΕΚ 294/Β´/26.3.1998) Εφαρμογή των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ), 

έλεγχος συμμόρφωσης προς τις αρχές (ΟΕΠ) κατά τις μελέτες των χημικών ουσιών - χημικών προϊόντων και σύ-
στημα επιθεώρησης και διαπίστευσης των Πειραματικών Μονάδων ΟΕΠ. (Καταργήθηκε από το Π.Δ 273/2000/00 
(1370/Β/9.11.00)).

56.  Υ.Α. 590/1997/1998 (ΦΕΚ 294/Β´/26.3.1998) Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί 
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευ-
ασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών, σε εναρμόνιση προς τα σημεία ΣΤ, Ζ, Θ, Ι, Κ και Μ του Παραρτή-
ματος V, της οδηγίας 96/54/ΕΚ (EEL 248 της 30-9-96 σ.1) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. (Καταρ-
γήθηκε από το Υ.Α. 455/1998/98, (1314/Β/31.12.98)).

57.  Π.Δ. 405/1998 (ΦΕΚ 285/Α´/21.12.1998) Για την θέσπιση εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη 
μήκους 24 μέτρων και άνω σύμφωνα με την οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1997. (Τρο-
ποποιήθηκε από το Π.Δ. 248/99, (204/Α/6.10.99)).

58.  Ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α´/18.12.1998) Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή 
Αθηνών- Πειραιώς και Περιχώρων.

59.  Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α´/18.12.1998) Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες δι-
ατάξεις. (Κυκλοφορία οχημάτων σε χώρους αερολιμένων (άρθ. 27)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3185/03, 
(229/Α/26.9.03)).

60.  Υ.Α. Φ15/οικ.5242/248/1998 (ΦΕΚ 238/Β´/13.3.1998) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης, των δραστηριοτήτων του ν. 2516/97.

61.  Υ.Α. Φ15/οικ. 5243/249/1998 (ΦΕΚ 238/Β´/13.3.1998) Διαδικασία δημοσιοποίησης αιτήσεων για χορήγηση 
άδειας εγκατάστασης, και αποφάσεων χορήγησης αδειών εγκατάστασης.

62.  Υ.Α. Φ15/οικ.5239/245/1998 (ΦΕΚ 238/Β´/13.3.1998) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας λει-
τουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 2516/97.

63.  Υ.Α. Φ15/οικ.5240/246/1998 (ΦΕΚ 238/Β´/13.3.1998) Καθορισμός εντύπου υπεύθυνης δήλωσης, για την απαλ-
λαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των επαγγελματικών εργαστηρίων, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2516/97.

64.  Υ.Α. Φ15/οικ.5241/247/1998 (ΦΕΚ 238/Β´/13.3.1998) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής 
άδειας εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 §6 του Ν. 2516/97.

65.  Ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α´/22.10.1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις.

66.  Π.Δ. 347/1998 (ΦΕΚ 231/Α´/12.10.1998) Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμ-
βουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 294/03, (251/Α/31.10.03) το Π.Δ. 158/99, 
(156/Α/2.8.99) & το Π.Δ. 137/02, (112/Α/24.5.02)).
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67.  Π.Δ. 346/1998 (ΦΕΚ 230/Α´/12.10.1998) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992. (Τροποποιήθηκε 
από το Π.Δ. 101/03, (95/Α/23.4.03) & το Π.Δ. 18/00, (15/Α/3.2.00)).

68.  Υ.Α. 3131.02/98/1998 (ΦΕΚ 222/Β´/9.3.1998) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πόρου με αριθ. 33 «πε-
ρί των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών λιμένα Πόρου». (Τεχνικά χαρακτηριστικά λαντζών (άρθ. 2)).

69.  Ν. 2643/1998 (ΦΕΚ 220/Α´/28.9.1998) Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες 
διατάξεις. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3227/04, (31/Α/9.2.04) & το Ν. 2874/00, (286/Α/29.12.00)).

70.  Ν. 2642/1998 (ΦΕΚ 216/Α´/17.9.1998) Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντή-
ρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. (Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (άρθ. 8)). (Καταργήθηκαν τα άρθρα 1-7 
από το Ν. 3551/07, (76/Α/2.4.07)).

71.  Αποφ. Φ9/οικ.2329/1998 (ΦΕΚ 216/Β´/6.3.1998) Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων 
αποβλήτων ιχθυογεννητικών σταθμών στο Ν. Εύβοιας.

72.  Π.Δ. 290/1998 (ΦΕΚ 209/Α´/9.9.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 115/97 «έγκριση, διά-
θεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 96/68/
ΕΚ της Επιτροπής και 97/57/ΕΚ του Συμβουλίου.

73.  Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205/Α´/2.9.1998) Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
και άλλες διατάξεις. (Ειδικές μορφές απασχόλησης (άρθ. 1), Μερική απασχόληση (άρθ. 2), Χρόνος Εργασίας 
(άρθ. 3), Ιδιωτικά γραφεία συμβούλων εργασίας (άρθ. 5), Επιθεώρηση Εργασίας (άρθ. 6-15), Κυρώσεις (άρθ. 
16-17), Λογαριασμός για την απασχόληση & επαγγελματική κατάρτιση (άρθ. 19), Γονική άδεια ανατροφής (άρθ. 
25)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3385/05, (210/Α/19.8.05) το Ν. 3144/03, (111/Α/8.5.03) & το Ν. 2874/00, 
(286/Α/29.12.00)).

74.  Π.Δ. 269/1998 (ΦΕΚ 196/Α´/21.8.1998) Τροποποίηση του π.δ 595/84 όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και 
λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (218/Α).

75.  Π.Δ. 209/1998 (ΦΕΚ 169/Α´/15.7.1998) Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας. (Τρο-
ποποιήθηκε από το Π.Δ. 221/99, (188/Α/20.9.99)).

76.  Π.Δ. 203/1998 (ΦΕΚ 162/Α´/15.7.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 410/94 
«Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε συμμόρφωση προς την οδη-
γία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) και 
11/95 (5/Α).

77.  Π.Δ. 174/1998 (ΦΕΚ 129/Α´/16.6.1998) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κατα-
πλέουν 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). (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 49/05, (66/Α/11.3.05)).

78.  Αποφ. Φ.0546/20/ΑΣ 342/Μ.4785/1998 (ΦΕΚ 121/Α´/5.6.1998) Ανακοίνωση για θέση σε ισχύ πρωτοκόλλου της 
Συμβάσεως του 1979 περί της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με τον έλεγ-
χο εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή των διασυνοριακών ροών τους. Σόφια 31.10.1988.

79.  Αποφ. 120/1997 (ΦΕΚ 111/Β´/12.2.1998) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ-
γίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής. (ΚΕ.ΠΕ.Κ (άρθ. 10)).

80.  Π.Δ. 146/1998 (ΦΕΚ 109/Α´/22.5.1998) Κανονισμός για την ασφαλή μεταφορά χύμα πετρελαίου χύμα υγρών χη-
μικών και χύμα υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια.

81.  Π.Δ. 106/1997 (ΦΕΚ 97/Α´/5.5.1998) Τροποποίηση π.δ 355/94 (189/Α) «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθε-
σίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρ-
τιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 
32/96 (23/Α).

82.  Π.Δ. 90/1998 (ΦΕΚ 82/Α´/16.4.1998) Τροποποίηση παραρτήματος άρθ. 13 π.δ 32/1997 (Α/35) σύμφωνα με την 
οδηγία 97/58/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ 
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του Συμβουλίου της 22.11.94 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα επιθεώρησης και εξέτασης πλοίων και 
των συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών αρχών.

83.  Ν. 2601/1998 (ΦΕΚ 81/Α´/15.4.1998) Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή 
ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις.

84.  Π.Δ. 77/1998 (ΦΕΚ 71/Α´/7.4.1998) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/
ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 «σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλο-
φορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των 
μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 223/04, 
(209/Α/4.11.04)).

85.  Π.Δ. 62/1998 (ΦΕΚ 67/Α´/26.3.1998) Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 94/33/ΕΚ. (Χρονικά όρια εργασίας των εφήβων (άρθ. 3), Απαγόρευση εργασίας παιδιών (άρθ. 
4), Πολιτιστικές & συναφείς δραστηριότητες (άρθ. 5), Γραπτή εκτίμηση κινδύνου (άρθ. 6), Ευάλωτη φύση 
των νέων-Απαγορεύσεις εργασιών (άρθ. 7), Απαγόρευση νυκτερινής εργασίας εφήβων (άρθ. 8), Ημερήσια & 
εβδομαδιαία ανάπαυση εφήβων (άρθ. 9), Διάειμμα (άρθ. 10)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 2956/01 
(258/Α/6.11.01)).

86.  Ν. 2595/1998 (ΦΕΚ 63/Α´/24.3.1998) Κύρωση του πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρ-
τη (1988) και του πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει Μηχανισμό Συλ-
λογικών Αναφορών (1995).

87.  Ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α´/20.3.1998) Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π.Α.Ε) και 
των θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3175/03, 
(207/Α/29.8.03)).

88.  Π.Δ. 55/1998 (ΦΕΚ 58/Α´/20.3.1998) Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος 
89.  Π.Δ. 54/1998 (ΦΕΚ 54/Α´/18.3.1998) 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.

90.  Υ.Α. 135/Γ-5/1998 (ΦΕΚ 50/Β´/30.1.1998) Τροποποίηση της απόφασης 7381/Γ-112/21.4.97 με θέμα «Ανάθεση, 
έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των Στερεών Βιομηχανικών αποβλήτων». (Ανακλήθηκε από την 
Υ.Α. 9690/Γ-601/98, (828/Β/12.8.98)).

91.  Ν. 2576/1998 (ΦΕΚ 25/Α´/9.2.1998) Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσίων 
έργων και άλλες διατάξεις.

92.  Υ.Α. Δ7/Α/1998 (ΦΕΚ 20/Β´/21.1.1998) Αναπροσαρμογή των ετήσιων παγίων μισθωμάτων των συμβάσεων μι-
σθώσεως λατομείων μαρμάρων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ.21805/01, (1755/Β/31.12.01)).

93.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1998-1999 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1998 και 1999. (Ετήσια άδεια με απο-
δοχές (άρθ. 5), Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις για την προώθηση της δια βίου εκπαίδευσης (άρθ. 6), Ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη ανέργων νέων (άρθ. 7), Προστασία εργαζομένων που ομοιάζουν με μισθωτούς (άρθ. 
8), Ναρκωτικά, Αλκοολισμός- AIDS (άρθ. 9), ρατσισμός –Ξενοφοβία (άρθ. 10)).

94.  Εγγρ. 1970/30.9.1998 Άδειες και εργατικό ατύχημα εργαζομένων.

1997

1.  Αποφ. ΠΕΡ/οικ.13056/1997 (ΦΕΚ 1224/Β´/31.12.1997) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτρι-
βείου του Πακτίτη Σταύρου του Χαριλάου στη Στρογγυλή της Κοινότητας Στρογγυλής Ν. Κέρκυρας. 

2.  Αποφ. 14790/1997 (ΦΕΚ 1193/Β´/30.12.1997) Κατάρτιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ενιαί-
ου Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Αττικής.

3.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/10429/1997 (ΦΕΚ 1159/Β´/30.12.1997) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας.
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4.  Υ.Α. 3131.1/07/97/1997 (ΦΕΚ 1136/Β´/22.12.1997) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθ. 17 «για 
τις λεμβουχικές εργασίες». (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 2122/02/05/05, (220/Β/18.2.05) την Υ.Α. 2122/07/03/03, 
(301/Β/13.3.03) & την Υ.Α. 2122/69/02/02, (1622/Β/31.12.02)).

5.  Αποφ. ΠΕΡ/οικ.12520/1997 (ΦΕΚ 1132/Β´/19.12.1997) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτρι-
βείου του Σουρβίνου Αντωνίου του Αγγέλου στους Κοινοπιάστες του Δήμου Αχιλλείων Ν. Κέρκυρας.

6.  Υ.Α. 2085724 12211 0022/1997 (ΦΕΚ 1124/Β´/18.12.1997) Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της ομάδας εργασί-
ας για τη μελέτη θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Δημόσιο ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ 

7.  Αρ. Πρωτ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/10047/1997 (ΦΕΚ 1095/Β´/10.12.1997) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας.
8.  Αποφ. ΠΕΡ/οικ.12051/1997 (ΦΕΚ 1086/Β´/5.12.1997) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων του ελαιο-

τριβείου των Μαυρουδή Σπυρίδωνα και Ευάγγελου στη θέση Βραγανιώτικα της Κοινότητας Χλωμοτιανών στο Ν. 
Κέρκυρας.

9.  Υ.Α. οικ. 34325/2779/1997 (ΦΕΚ 1050/Β´/27.11.1997) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγί-
α 96/20/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 1996 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 70/157/
ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με την αποδεκτή ηχητική στάθμη και το σύστημα εξάτμισης των μηχανοκίνητων 
οχημάτων.

10.  Αποφ. 3443/1997 (ΦΕΚ 1034/Β´/24.11.1997) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη των επεξεργασμένων αστι-
κών αποβλήτων του Δήμου Αντιρρίου Ν. Αιτωλ/νίας.

11.  Υ.Α. 39579/649/1997 (ΦΕΚ 1021/Β´/20.11.1997) Αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελ-
κυστήρων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 30190/654/99 (1936/Β/27.10.99)).

12.  Υ.Α. 12937/134/1997 (ΦΕΚ 1021/Β´/20.11.1997) Αναγνώριση της ΑΕ ΛΑΜΠΟΡ ως φορέα ελέγχου ηλεκτρολο-
γικού υλικού εντός ορισμένων ορίων τάσης.

13.  Αποφ. ΔΥΠ.οικ. 8257/1997 (ΦΕΚ 1021/Β´/20.11.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο-
βλήτων χοιροστασίου Κων/νου Μπούτικου στο Ν. Άρτας.

14.  Αποφ. ΔΥΠ.οικ. 8258/1997 (ΦΕΚ 1021/Β´/20.11.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο-
βλήτων χοιροστασίου Ευάγγελου Λούσια στο Ν. Άρτας.

15.  Υ.Α. οικ. 114218/1997 (ΦΕΚ 1016/Β´/17.11.1997) Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμά-
των διαχείρισης στερεών αποβλήτων.

16.  Υ.Α. οικ. 113944/1997 (ΦΕΚ 1016/Β´/17.11.1997) Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (γενικές 
κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων). (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. οικ. 14312/1302/00, 
(723/Β/9.6.00) & Καταργήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/03, (1909/Β/22.12.03)).

17.  Αποφ. ΔΥΠ/Γ3/οικ.5635/1997 (ΦΕΚ 1009/Β´/14.11.1997) Χαρακτηρισμός των νερών της Περιοχής του ποτα-
μού Λαγκάβιστα Κοινότητας Λίστας Νομού Θεσπρωτίας και καθορισμός όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά.

18.  Υ.Α. 2075540/7772/0004/1997 (ΦΕΚ 983/Β´/7.11.1997) Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη μελέτη θεμάτων 
Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.

19.  Αποφ. ΔΥΠ/7293/1997 (ΦΕΚ 980/Β´/7.11.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 
πειραματικού κυπρινοτροφείου Άρτας.

20.  Υ.Α. ΔΜΕΟ/ε/οικ./1102/1997 (ΦΕΚ 953/Β´/24.10.1997) Έγκριση προσωρινής τεχνικής προδιαγραφής αντανα-
κλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών.

21.  Υ.Α. 1218.91/97/1997 (ΦΕΚ 951/Β´/23.10.1997) Όροι και προϋποθέσεις για την αποδοχή απορροφητικών υλι-
κών στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο τα οποία χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωση της ρύ-
πανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή.

22.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/7631/1997 (ΦΕΚ 935/Β´/22.10.1997) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας.
23.  Υ.Α. 17884/1368/1997 (ΦΕΚ 934/Β´/22.10.1997) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 97/20/

ΕΚτης Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1997 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρό-
οδο της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά της εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες των οχημάτων.
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24.  Υ.Α. 17868/1364/1997 (ΦΕΚ 933/Β´/22.10.1997) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 97/19/
ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1997 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρό-
οδο της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με 
τις δεξαμενές υγρού καυσίμου και την οπίσθια προφύλαξη έναντι ενσφηνώσεως των μηχανοκίνητων οχημάτων 
και των ρυμουλκούμενων τους». (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 11037/703/06/07, (545/Β/18.4.07)).

25.  Αποφ. 28002/1997 (ΦΕΚ 908/Β´/14.10.1997) Καθορισμός αποδέκτη επεξεργασμένων αποβλήτων χυμοποιείων 
στο Ν. Αργολίδας.

26.  Υ.Α. 3131.2/23/97/1997 (ΦΕΚ 864/Β´/29.9.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου με αριθ. 
38 «Συμπλήρωση διατάξεων Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου αριθ. 37 «περί των τεχνικών χαρακτηριστι-
κών των λαντζών λιμένα Μυκόνου».

27.  Αποφ. 209/1997 (ΦΕΚ 863/Β´/29.9.1997) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης αποβλήτων του Ιχθυογεννητι-
κού Σταθμού της εταιρείας «ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ Α.Ε.» στην περιφέρεια του Δήμου Βόνιτσας Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

28.  Αποφ. 208/1997 (ΦΕΚ 863/Β´/29.9.1997) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης αποβλήτων του Ιχθυογεννητι-
κού Σταθμού της εταιρείας «ΕΥΡΙΑΛΟΣ Ε.Π.Ε.» στον όρμο Τολιά στην περιφέρεια της Κοινότητας Μενιδίου Βάλ-
του, Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

29.  Υ.Α. 72572/2977/1997 (ΦΕΚ 848/Β´/24.9.1997) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 60740/1027/95 απόφασης 
του Υ.Μ.Ε. «επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.

30.  Υ.Α. ΔΓ/Α 10/1997 (ΦΕΚ 834/Β´/17.9.1997) Κατάργηση των 125456/14-7-94 (565/Β), ΔΓ 3F3/7-12-95 (1044/Β) 
και ΔΓ 65D/4-9-96 (855/B) αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας.

31.  Αποφ. 4621/1997 (ΦΕΚ 830/Β´/15.9.1997) Τροποποίηση, συμπλήρωση της ΔΥΠ/637/7-2-97 απόφασης Νομάρ-
χη Θεσπρωτίας (144/Β).

32.  Υ.Α. 71538/2868/1997 (ΦΕΚ 821/Β´/15.9.1997) Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 της «Ευρωπαϊκής Συμφω-
νίας για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR».

33.  Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β´/11.9.1997) Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων. (Διαδικα-
σία αξιολόγησης πιστότητας (κεφ. ΙΙ), Σήμανση CE (κεφ. ΙΙΙ)). (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. οικ. 3899/253/Φ.9.2/02, 
(291/Β/8.3.02)).

34.  Αποφ. ΔΥΠ/οικ. 6268/1997 (ΦΕΚ 803/Β´/8.9.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης αποβλήτων ελαι-
οτριβείου των Λεωνίδα και Παναγιώτη Ζώρη στο Ν. Άρτας.

35.  Υ.Α. 2054461/8411/002/1997 (ΦΕΚ 744/Β´/25.8.1997) Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη συγγραφή εγχειρι-
δίου «μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων». (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. 2046445/4866/0022/98 
(821/Β/6.8.98)).

36.  Υ.Α. 19197/1483/1997 (ΦΕΚ 743/Β´/25.8.1997) Καθορισμός πρόσθετων προσόντων φανοποιών- βαφέων και δι-
αδικασιών για την έκδοση αδειών άσκηση επαγγέλματος καθώς και προϋποθέσεων για την αναβάθμιση των ισχυ-
ουσών αδειών.

37.  Υ.Α. 127/1997 (ΦΕΚ 731/Β´/25.8.1997) Καθορισμός ανωτάτου ορίου μονομερούς βινυλοχλωριδίου στα ομοπο-
λυμερή και συμπολυμερή του βινυλοχλωριδίου.

38.  Πυρ.Διατ. 8/1997 (ΦΕΚ 725/Β´/19.8.1997) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα. (Οδεύ-
σεις διαφυγής (άρθ. 3), Διαμερισματοποίηση -Δείκτες πυραντίστασης (άρθ. 4), Προληπτικά μέτρα (άρθ. 5), 
Ενεργητικά μέσα (άρθ. 6), Υπαίθρια- ημιϋπαίθρια εμπορικά καταστήματα (άρθ. 7), Οργάνωση & εκπαίδευση 
προσωπικού (άρθ. 8), Μελέτη πυροπροστασίας- πιστοποιητικό -αποκλίσεις (άρθ. 9), Έλεγχος τήρησης μέτρων 
πυροπροστασίας (άρθ. 10)). (Τροποποιήθηκε από την Πυρ.Διατ. 8β/2004, (1531/Β/14.10.04) & την Υ.Α. 
34896Φ700-1/02, (844/Β/8.7.02) & Καταργήθηκε από την Πυρ.Διατ. 8γ/07, (276/Β/2.3.07)).

39.  Αποφ. ΔΥΠ.1272/1997 (ΦΕΚ 718/Β´/19.8.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 
χοιροστασίου του Παναγ Κρίκα στο Ν. Άρτας.

40.  Αποφ. Η3/1010/1997 (ΦΕΚ 715/Β´/19.8.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων του 
υπό ίδρυση ιχθυοτροφείου της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΕ.
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41.  Υ.Α. οικ. 82819/1997 (ΦΕΚ 704/Β´/19.8.1997) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (α’) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Περι-
φερειών της χώρας εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής.

42.  Υ.Α. οικ. 29339/532/1997 (ΦΕΚ 703/Β´/19.8.1997) Καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας 
φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα. (Καταργήθηκε το άρθ. 1 & 2 από την Υ.Α. οικ. 
3354/91/01 (149/Β/8.2.01)).

43.  Υ.Α. Φ.429/252/1997 (ΦΕΚ 684/Β´/8.8.1997) Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης της νόμιμης 
χρησιμοποίησης υγραερίων και του μεθανίου, που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων. (Υποχρεώσεις 
εταιρειών εμπορίας υγραερίου & μεθανίου (άρθ. 1), Διαδικασία παράδοσης - παραλαβής (άρθ. 2), Υποχρεώσεις 
πρατηριούχων (άρθ. 3), Έλεγχος - τακτοποίηση παραστατικού τελωνισμού (άρθ. 4), Τακτοποίηση εκκρεμών 
υποθέσεων (άρθ. 5)). (Τροποποιήθηκε Υ.Α. Φ.258/162/00, (439/Β/3.4.00)).

44.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/5599/1997 (ΦΕΚ 679/Β´/8.8.1997) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας.
45.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/6526/1997 (ΦΕΚ 679/Β´/8.8.1997) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας.
46.  Υ.Α. 3131.2/20/97/1997 (ΦΕΚ 675/Β´/8.8.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πάτμου με αριθ. 5 

«Για τους Πλωτούς Γερανούς». (Έννοια πλωτών γερανών (άρθ. 2), Υποχρεώσεις εργαζομένων (άρθ. 3), Διάκρι-
ση αδειών άσκησης επαγγέλματος - Προϋποθέσεις -Δικαιολογητικά (άρθ. 4), Μη χορήγηση -ανάκληση αδειών 
(άρθ. 5), Ελάχιστη σύνθεση πλωτών γερανών (άρθ. 6)).

47.  Υ.Α. 23292/7192/1997 (ΦΕΚ 669/Β´/8.8.1997) Ανάθεση έργων με συμβάσεις σε είκοσι (20) άτομα διαφόρων ει-
δικοτήτων, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

48.  Υ.Α. Π2β/οικ.2808/1997 (ΦΕΚ 645/Β´/31.7.1997) Προυποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, 
Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλα-
ξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα. (Τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α. Π1β/Γ.Π. 146231/06, (226/Β/23.2.07)).

49.  Υ.Α. οικ 82243/1997 (ΦΕΚ 644/Β´/30.7.1997) Έργα Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αττικής (ΕΣ-
ΔΚΝΑ) στην περιοχή των Άνω Λιοσίων για τη διαχείριση των αποβλήτων του Ν. Αττικής.

50.  Υ.Α. 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β´/18.7.1997) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. (Κα-
ταργήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06, (383/Β/28.3.06)).

51.  Υ.Α. Δ7/A/Φ1/12901/580/1997 (ΦΕΚ 574/Β´/14.7.1997) Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων, δικαιωμάτων και 
τελών του δημοσίου, που προβλέπονται από τις περι μεταλλείων και λατομείων διατάξεις.

52.  Αποφ. ΔΥΠ οικ.4316/1997 (ΦΕΚ 559/Β´/10.7.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή-
των των υπό ίδρυση πτηνοσφαγείων του Χρήστου Χουλιάρα και Σία Ο.Ε.

53.  Αποφ. 28362/1997 (ΦΕΚ 547/Β´/4.7.1997) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης αποβλήτων βιολογικού καθαρισμού 
του Δήμου Ερμιόνης Ν. Αργολίδας.

54.  Υ.Α. 1218.98/2/97/1997 (ΦΕΚ 534/Β´/30.6.1997) Συγκέντρωση και διάθεση των πετρελαιοειδών αποβλήτων που 
παράγονται στους χώρους του μηχανοστασίου των πλοίων. (Παροχή συσκευής διαχωρισμού πετρελαίου- ύδατος 
ή συσκευής φίλτρου (άρθ. 4), Δεξαμενές καταλοίπων (άρθ. 5), Αντλίες, σωληνώσεις & διάταξη συσκευών απόρ-
ριψης αποβλήτων χώρου μηχανοστασίων (άρθ. 6), Εγκατάσταση καύσης καταλοίπων (άρθ. 7)). (Τροποποιήθη-
κε από την Υ.Α. 4113.152/03/01, (1604/Β/4.12.01)).

55.  Υ.Α. 2038176/6019/0022/1997 (ΦΕΚ 526/Β´/26.6.1997) Καθορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομένων 
και των Εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επιτροπές Ελέγχου στη 
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάματος- Σαλαμίνας.

56.  Υ.Α. Α.Π.Δ7/Φ1/11499/545/1997 (ΦΕΚ 502/Β´/19.6.1997) Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ 210/73, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 274/76. (Τροποποιήθη-
κε από την Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ.21803/01, (1755/Β/31.12.01)).

57.  Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/11500/546/1997 (ΦΕΚ 502/Β´/19.6.1997) Αναπροσαρμογή του ύψους των προστίμων που προβλέ-
πονται από τις διατάξεις του Ν. 1428/84. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ.21801/01 (1755/Β/31.12.01)).
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58.  Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/11501/547/1997 (ΦΕΚ 502/Β´/19.6.1997) Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 669/77.

59.  Υ.Α. Δ14/20121/1997 (ΦΕΚ 479/Β´/11.6.1997) Παράταση έναρξης ισχύος του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυρο-
δέματος -97.

60.  Υ.Α. 3131.2/16/97/15.5.97/1997 (ΦΕΚ 469/Β´/9.6.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πάτμου με 
αριθ. 4 «περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών λιμένα Πάτμου».

61.  Αποφ. Φ.29 οικ./528/1997 (ΦΕΚ 465/Β´/6.6.1997) Τροποποίηση της ΑΠ 10722/4-7-83 απόφασης «περί καθορι-
σμού περιοχών εντός του Ν. Κορινθίας για εγκατάσταση λατομείων αδρανών υλικών χωρίς να απαιτείται άδεια 
εκμετάλλευσης.

62.  Αποφ. 3435/1997 (ΦΕΚ 465/Β´/6.6.1997) Προσωρινή διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων δια του κέντρου εκκε-
νώσεως βυτιοφόρων Μεταμορφώσεως Αττικής.

63.  Αποφ. Φ9/οικ. 5889/1997 (ΦΕΚ 415/Β´/23.5.1997) Χαρακτηρισμός αποδεκτών διάθεσης επεξεργασμένων λυ-
μάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο Νομό Εύβοιας.

64.  Υ.Α. Φ/101/61053/1411/1997 (ΦΕΚ 395/Β´/16.5.1997) Τροποποίηση της 88548/367/95 (995/Β) απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

65.  Υ.Α. οικ. 52701/1997 (ΦΕΚ 380/Δ´/16.5.1997) Τροποποίηση του άρθρου 25 της 3046/304/3-2-89 (ΦΕΚ 59Δ/89) 
Απόφασης περί Κτιριοδομικού Κανονισμού.

66.  Αποφ. 2220/1997 (ΦΕΚ 354/Β´/2.5.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιολογι-
κού καθαρισμού της DANCO ΑΕ στην Ορεστιάδα.

67.  Υ.Α. 3131.2/06/97/1997 (ΦΕΚ 354/Β´/2.5.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Καρύστου με αριθ. 3 
«Περί ασφάλειας παροπλισμένων πλοίων».

68.  Υ.Α. 3131.2/07/97/1997 (ΦΕΚ 346/Β´/2.5.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πάτμου με αριθ. 2 
«Περί φυλάκων παροπλισμένων ή αργούντων πλοίων».

69.  Υ.Α. 3131.2/05/97/1997 (ΦΕΚ 346/Β´/2.5.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πάτμου με αριθ. 3 
«Περί ασφάλειας παροπλισμένων πλοίων».

70.  Υ.Α. 10256/1926/1997 (ΦΕΚ 329/Δ´/21.4.1997) Τροποποίηση της υ.α 3046/304/30.1.89 «Κτιριοδομικός Κανο-
νισμός» (59/Δ).

71.  Υ.Α. Δ14/19164/1997 (ΦΕΚ 315/Β´/17.4.1997) Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος -97.
72.  Υ.Α. οικ. 10245/713/1997 (ΦΕΚ 311/Β´/16.4.1997) Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών ορ-

γανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και την διάθεση της από τις τερματικές 
εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων.

73.  Υ.Α. οικ. Β 11481/523/1997 (ΦΕΚ 295/Β´/11.4.1997) Τροποποίηση της 765/14-1-91 (81/Β) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας και Εμπορίου για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προωθητών 
γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/27/ΕΚ του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

74.  Αποφ. 937/1997 (ΦΕΚ 278/Β´/8.4.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιολογι-
κού καθαρισμού του Απινιστηρίου της ΔΕ.ΣΗ.ΜΕΣ. στο Ν. Έβρου.

75.  Ν. 2556/1997 (ΦΕΚ 270/Α´/24.12.1997) Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα 
θέματα. (Καταγγελία σύμβασης (άρθ. 2 §4), Βιβλίο ημερησίων δελτίων σε οικοδομικά και τεχνικά έργα (άρθ. 4 
§8), Ετήσια άδεια με αποδοχές (άρθ. 22), Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις (άρθ. 22)).

76.  Ν. 2546/1997 (ΦΕΚ 256/Α´/16.12.1997) Κύρωση της Σύμβασης για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομηχα-
νικών ατυχημάτων. (Συστήματα ειδοποίησης για βιομηχανικά ατυχήματα (άρθ. 10), Αντιμετώπιση (άρθ. 11)).

77.  Ν. 2545/1997 (ΦΕΚ 254/Α´/15.12.1997) Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. (Τρο-
ποποιήθηκε από τον Ν. 3325/05, (68/Α/11.3.05)).

78.  Ν. 2543/1997 (ΦΕΚ 252/Α´/15.12.1997) Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 περί της διασυνοριακής 
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ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή των 
διασυνοριακών ροών τους..

79.  Ν. 2542/1997 (ΦΕΚ 251/Α´/15.12.1997) Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 περί της διασυνοριακής 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με την περαιτέρω μείωση εκπομπών θείου.

80.  Υ.Α. 3131.2/03/97/1997 (ΦΕΚ 246/Β´/28.3.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Καρύστου με αριθ. 
02 «περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών λιμένα Καρύστου».

81.  Υ.Α. 3131.2/2/97/1997 (ΦΕΚ 246/Β´/28.3.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Καρύστου με αριθ. 1 
«περί φυλάκων παροπλισμένων ή αργούντων πλοίων».

82.  Π.Δ. 372/1997 (ΦΕΚ 243/Α´/3.12.1997) Μετονομασία Τμήματος και επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων 
τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. (Τεχνικός Ασφάλειας (άρθ. 2 § ια)).

83.  Υ.Α. Δ3/Α/5286/1997 (ΦΕΚ 236/Β´/26.3.1997) Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίε-
ση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar. (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. Δ3/
Α/14413/98, (875/Β/19.8.98)).

84.  Ν. 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α´/8.10.1997) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/94 και άλλες δια-
τάξεις.

85.  Υ.Α. 38377/3077/1997 (ΦΕΚ 201/Β´/17.3.1997) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/69/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού 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 εκ-
πομπές οχημάτων με κινητήρα».

86.  Υ.Α. 1162/1997 (ΦΕΚ 200/Β´/17.3.1997) Καθορισμός πλαισίων λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και κατα-
στημάτων τροφίμων.

87.  Υ.Α. οικ. 8476/90/1997 (ΦΕΚ 198/Β´/17.3.1997) Τροποποίηση της υ.α 13147/ΔΠΠ010/47/95 απόφασης του 
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας.

88.  Π.Δ. 277/1997 (ΦΕΚ 197/Α´/2.10.1997) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 376/95 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφα-
λείας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 92/99/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992» (206/Α).

89.  Υ.Α. οικ. 8290/87/1997 (ΦΕΚ 196/Β´/14.2.1997) Όροι, διαδικασίες και κριτήρια προεπιλογής για αξιολογητές, κα-
τάρτισης προεπιλεγέντων, επιλογής για ανάθεση της αξιολόγησης και της παρακολούθησης της επίδοσής τους.

90.  Π.Δ. 274/1997 (ΦΕΚ 195/Α´/2.10.1997) Χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν του άρθρου 4 του 
ν. 6422/34 (412/Α) και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 βασιλικού διατάγματος (82/Α).

91.  Υ.Α. οικ. 5673/400/1997 (ΦΕΚ 192/Β´/14.3.1997) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων. (Μέ-
τρα & προϋποθέσεις για τη διοχέτευση βιομηχανικών λυμάτων σε αποχετευτικά δίκτυα & σταθμούς επεξεργα-
σίας αστικών λυμάτων (άρθ. 8), Μέτρα & προϋποθέσεις για την απευθείας διάθεση των βιομηχανικών λυμά-
των (άρθ. 9)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 19661/1982/99, (1811/Β/29.9.99)).

92.  Αποφ. Δ.Υ. οικ. 437/1997 (ΦΕΚ 188/Β´/14.3.1997) Καθορισμός φυσικού αποδέκτη των αποβλήτων του ιχθυο-
γεννητικού σταθμού της ΑΕ Sea Farm Ionian στο Ν. Αιτωλ/νίας.

93.  Υ.Α. οικ 8653/1997 (ΦΕΚ 175/Β´/12.3.1997) Μερική τροποποίηση της οικ. 34042/1-2-96 κοινής απόφασης 
Υπουργών Εσωτ. Δ.Δ και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(77/Β) «χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής».

94.  Π.Δ. 224/1997 (ΦΕΚ 169/Α´/29.8.1997) 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.

95.  Π.Δ. 222/1997 (ΦΕΚ 169/Α´/29.8.1997) Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας και Σταθ-
μών Αιμοδοσίας Α’ και Β’ τάξης. 

96.  Π.Δ. 211/1997 (ΦΕΚ 166/Α´/25.8.1997) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κατα-

katalogos001s178.indd   91 5/19/08   10:23:17 AM



   

— 92 —

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

πλέουν 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». (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 49/05, 
(66/Α/11.3.05)).

97.  Ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164/Α´/21.8.1997) Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφα-
λείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις. (Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλεί-
ας (άρθ. 3), Υποχρεώσεις επιχειρήσεων-προσωπικού ασφαλείας (άρθ. 4), Μέσα ατομικής προστασίας (άρθ. 4 §η), 
Χρήση θωρακισμένου οχήματος (άρθ. 4 §η), Κατοχή όπλων & οπλοφορία (αρθ. 5)).

98.  Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α´/8.8.1997) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και 
άλλες διατάξεις. (Επαγγελματικά εργαστήρια (άρθ. 5 §1)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3325/05, (68/Α/11.3.05)).

99.  Υ.Α. 14296/Φ17.6/416/95/1997 (ΦΕΚ 157/Β´/6.3.1997) Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Επανε-
λέγχου φιαλών ασετυλίνης της Υ. ΦΑΡΩΝ (C2H2).

100.  Π.Δ. 174/1997 (ΦΕΚ 150/Α´/15.7.1997) Τροποποίηση του π.δ 186/95 «προστασία των εργαζομένων από κινδύ-
νους 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.

101.  Π.Δ. 177/1997 (ΦΕΚ 150/Α´/15.7.1997) Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλει-
ας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την οδηγί-
α 92/91/ΕΟΚ. (Έγγραφο ασφάλειας & υγείας (άρθ. 3§2), Αναγγελία εργατικού ατυχήματος (άρθ. 3§7), Εκρήξι-
μες Ατμόσφαιρες (άρθ. 4 &13), Συστήματα συναγερμού (άρθ. 6), Επίβλεψη της υγείας (άρθ. 8)).

102.  Π.Δ. 175/1997 (ΦΕΚ 150/Α´/15.7.1997) Τροποποίηση του π.δ 70α/88 «προστασία εργαζομένων που εκτίθενται 
στον αμίαντο κατά την εργασία» (31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ. (Γιατρός εργασίας ανεξαρ-
τήτως αριθμού εργαζομένων (άρθ. 5α), Οριακές τιμές (άρθ. 7), Ειδικές υποχρεώσεις στις εργασίες κατεδάφι-
σης (άρθ. 8)). (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 212/06, (212/Α/9.10.06)).

103.  Π.Δ. 176/1997 (ΦΕΚ 150/Α´/15.7.1997) 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. (Γραπτή εκτί-
μηση κινδύνου (άρθ. 3§1), Απαγόρευση έκθεσης (άρθ. 6), Νυκτερινή εργασία (άρθ. 7), Άδεια μητρότητας (άρθ. 
8), Άδεια προγεννητικών εξετάσεων (άρθ. 9), Άδεια μητρότητας (άρθ. 8), Απαγόρευση απόλυσης εγκύου (άρθ. 
10)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 41/03 (44/Α´/21.2.2003)).

104.  Αποφ. ΔΥΠ/637/1997 (ΦΕΚ 144/Β´/4.3.1997) Χαρακτηρισμός των νερών της θαλάσσιας περιοχής «ΒΑΤΑΣΑ» στη θέ-
ση Βάλτος Ραγίου- Κεστρίνης Ιονίου Πελάγους Ν. Θεσπρωτίας και καθορισμός όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά.

105.  Π.Δ. 160/1997 (ΦΕΚ 141/Α´/2.7.1997) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1995 Διεθνούς Σύμβασης για ασφάλεια 
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την απόφαση MSC 46 65 Επιτροπής Ναυ-
τικής Ασφάλειας MSC Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και με την απόφαση 1/95 Διάσκεψης Συμβαλλομένων 
στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 κρατών.

106.  Π.Δ. 132/1997 (ΦΕΚ 116/Α´/11.6.1997) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1995 της Διεθνούς Σύμβασης «για πρό-
τυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978».

107.  Υ.Α. οικ. Β 5261/190/1997 (ΦΕΚ 113/Β´/26.2.1997) Τροποποίηση της Β 4373/1205/11-3-93 (187/Β/23-3-93) κοι-
νής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 96/58/ΕΚ.

108.  Π.Δ. 115/1997 (ΦΕΚ 104/Α´/30.5.1997) Για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί.

109.  Υ.Α. 1218.65/1/1997 (ΦΕΚ 101/Β´/14.2.1997) Αποδοχή των κωδίκων για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων 
που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (BCH) και για την κατασκευή και εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέ-
ρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (EXISTING, GC, GC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

110.  Π.Δ. 114/1997 (ΦΕΚ 99/Α´/28.5.1997) Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπο-
νται στις διατάξεις ν. 855/78 και ν. 1147/81.
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111.  Π.Δ. 88/1997 (ΦΕΚ 90/Α´/16.5.1997) Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτικούς 
λιμένες ή πλέουν στα ύδατα δικαιοδοσίας της Ελλάδας και έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, την πρόλη-
ψη ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων (έλεγχος του κράτους του λιμένα) σύμφω-
να με την οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995». (Επαγγελματικά προσόντα επιθεωρητών 
(άρθ. 12)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 346/03, (314/Α/31.12.03) το Π.Δ. 233/01, (175/Α/1.8.01) & το Π.Δ. 16/99, 
(9/Α/2.2.99)).

112.  Υ.Α. 29087/2295/1997 (ΦΕΚ 79/Β´/7.2.1997) Τροποποίηση της κ.υ.α οικ. 25006/2234/93, (523/Β/13-7-93) σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 «για την τρο-
ποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στην 
αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα».

113.  Π.Δ. 86/1997 (ΦΕΚ 72/Α´/14.5.1997) Αύξηση των ανωτάτων ορίων των προστίμων που επιβάλλονται κατά των 
παραβατών της νομοθεσίας για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος.

114.  Ν. 2472/1997 (ΦΕΚ 50/Α´/10.4.1997) Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3471/06, (133/Α/28.6.06)).

115.  Π.Δ. 55/1997 (ΦΕΚ 49/Α´/10.4.1997) Λειτουργία του Ανακριτικού Συμβουλίου Αεροπορικών Ατυχημάτων.
116.  Υ.Α. 4302/Φ.17.4/130/1997 (ΦΕΚ 48/Β´/29.1.1997) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του κέντρου επανελέγχου 

συγκολλητών φιαλών υγραερίου της «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών.
117.  Υ.Α. 4303/Φ.17.4/129/1997 (ΦΕΚ 48/Β´/29.1.1997) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του κέντρου επανελέγχου 

συγκολλητών φιαλών υγραερίου της «ΚΟΣΜΟΓΚΑΖ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στο Κοντάρι της Χίου.
118.  Υ.Α. ΟΙΚ 12227/Φ.17.4/372/1997 (ΦΕΚ 48/Β´/29.1.1997) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του κέντρου επανε-

λέγχου συγκολλητών φιαλών υγραερίου της «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» στα Πάμφυλα Μυτιλήνης.
119.  Π.Δ. 32/1997 (ΦΕΚ 35/Α´/14.3.1997) Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγ-

χου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του συμ-
βουλίου της 22 Νοεμβρίου 1994. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 345/03, (314/Α/31.12.03) το Π.Δ. 330/01, 
(219/Α/2.10.01) & το Π.Δ. 90/98, (82/Α/16.4.98)).

120.  Ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28/Α´/26.2.1997) Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών. (Συ-
νεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσυτκλετών και μοτοποδηλάτων (άρθ. 1), Πρατήρια υγρών 
καυσίμων (άρθ. 3), Τεχνική επιθεώρηση οχημάτων (άρθ. 5)).

121.  Υ.Α. 3131.1/11/1996 (ΦΕΚ 25/Β´/21.1.1997) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 13 «αντικατά-
σταση άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με αυτόνομη κα-
ταδυτική συσκευή».

122.  Υ.Α. 1000887/2569/3/1997 (ΦΕΚ 20/Β´/17.1.1997) Λειτουργία φορολογικών αποθηκών.
123.  Π.Δ. 22/1997 (ΦΕΚ 20/Α´/26.2.1997) Επιτήρηση και έλεγχος αποστολών των ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ 

της Ελλάδας και των λοιπών κρατών - μελών της Κοινότητας, καθώς και προς και από την Κοινότητα.
124.  Π.Υ.Σ. 11/1997 (ΦΕΚ 19/Α´/19.2.1997) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το 

όζον.
125.  Υ.Α. 3131.1.1/11/96/1997 (ΦΕΚ 5/Β´/14.1.1997) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 13 «αντικα-

τάσταση άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με αυτόνομη 
καταδυτική συσκευή».

1996

1.  Αποφ. ΔΥΠ 8014/1996 (ΦΕΚ 1197/Β´/31.12.1996) Καθορισμός χρήσεων νερών χειμάρρου «Κουτρουφέ» και 
όρων διάθεσης αποβλήτων κοινοτικού σφαγείου Μαντομόδου στο Ν. Λέσβου.

2.  Υ.Α. 29086/2294/1996 (ΦΕΚ 1193/Β´/31.12.1996) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/44/ΕΚ της 
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Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1996 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προς λήψη μέτρα κατά της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές μηχανοκίνητων οχημάτων.

3.  Υ.Α. ΔΓ 800/1996 (ΦΕΚ 1191/Β´/31.12.1996) Διαδικασία εξέτασης αγράμματων υποψηφίων οδηγών χειριστών 
γεωργικών μηχανημάτων.

4.  Υ.Α. 32198/2604/1996 (ΦΕΚ 1176/Β´/31.12.1996) Παράταση ταξινόμησης οχημάτων τέλους σειράς.
5.  Αποφ. οικ. 11006/1996 (ΦΕΚ 1137/Β´/20.12.1996) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων ή 

βιομηχανικών αποβλήτων βιομηχανίας παραγωγής τυποποιημένων προϊόντων TASTY FOODS ΑΒΓΕ.
6.  Αποφ. 9463/1996 (ΦΕΚ 1137/Β´/20.12.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων και 

βιολογικού καθαρισμού της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας κλειστού κυκλώματος «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε» στην 
περιοχή «Δύο Δένδρα» κοινότητας Λουτρού Ν. Έβρου.

7.  Υ.Α. 3131.2/37/96/1996 (ΦΕΚ 1137/Β´/20.12.1996) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Χίου με αριθ. 41 
«τεχνικά χαρακτηριστικά των λαντζών λιμένα Χίου.

8.  ΦΕΚ 1116/Β´/16.12.1996 Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. Υ 6940/1-11-1988 απόφασης Νομάρχη Λέσβου «καθορι-
σμός χρήσεως νερών χειμάρρων Κάτω Πέτρα, Βούλγαρη και όρων διαθέσεως αποβλήτων εργοστασίου γάλακτος 
της Ε.Α.Σ. Λέσβου».

9.  Υ.Α. 34180/1996 (ΦΕΚ 1112/Β´/16.12.1996) Κατάταξη της δραστηριότητας «εμποτισμός ξυλείας με χημικά μέ-
σα συντήρησης» στην πρώτη (Α) κατηγορία δραστηριοτήτων του ν. 1650/86, και μεταβίβαση της αρμοδιότητας 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αυτή στους νομάρχες.

10.  Υ.Α. 3231.7/1/1996 (ΦΕΚ 1111/Β´/13.12.1996) Καθιέρωση τύπου βιβλίου απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων.
11.  Υ.Α. 995/1996 (ΦΕΚ 1085/Β´/3.12.1996) Εικοστή πρώτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/

ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των Νομοθετικών Κανονιστικών και Διοικητικών Διατάξεων που αφορούν την ταξινό-
μηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 94/69/Ε.Κ. (EE L381 
της 31-12-1994, τόμοι Ι και ΙΙ) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

12.  Αποφ. 56749/1996 (ΦΕΚ 1056/Β´/22.11.1996) Καθορισμός αποδέκτη επεξεργασμένων αποβλήτων χυμοποιείων.
13.  Υ.Α. Φ 11α 50751/1996 (ΦΕΚ 1042/Β´/19.11.1996) Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης στην ΓΣΕΕ για το συνέ-

δριο στις 14 και 15-11-96 με θέμα την Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας.
14.  Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/1996 (ΦΕΚ 1035/Β´/15.11.1996) Τροποποίηση της οικ. 2254/230/Φ6 9/94 (73/Β) Κοινής 

Υπουργικής Απόφασης «προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γο-
μωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες».

15.  Αποφ. 8505/1996 (ΦΕΚ 1029/Β´/12.11.1996) Καθορισμός αποδέκτη στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
16.  Αποφ. οικ. 10924/1996 (ΦΕΚ 1020/Β´/11.11.1996) Διάθεση αποβλήτων Ιχθυογεννητικού Σταθμού της «Ιχθυο-

τροφικής-Εμπορικής Α.Ε» στην περιοχή Ιμπλερμί κοινότητας Μαλεσίνας.
17.  Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 10605/1996 (ΦΕΚ 956/Β´/17.10.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβεί-

ου των Καρδακάρη Μιχαήλ και Λούβρου Νικόλαου στην Κοινότητα Αγίου Αθανασίου Ν. Κέρκυρας.
18.  Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 10604/1996 (ΦΕΚ 956/Β´/17.10.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτρι-

βείου των Αφων Σουπιώνη στον Κάτω Γαρούνα Κέρκυρας στην Κοινότητα Κάτω Γαρούνα Ν. Κέρκυρας.
19.  Αποφ. Περ/οικ/ 10175/1996 (ΦΕΚ 930/Β´/9.10.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβεί-

ου του Δόϊκα Δημητρίου του Νικολάου, στο Μάρμαρο κοινότητας Μαρμάρου Ν. Κέρκυρας.
20.  Αποφ. Περ/οικ/ 10174/1996 (ΦΕΚ 930/Β´/9.10.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβεί-

ου του Θεριανού Αναστασίου του Χαραλάμπου, στο χείμαρρο «Στόμιο-Αρκουδίλα» Δήμου Λευκιμμαίων, Ν. Κέρ-
κυρας.

21.  Αποφ. Περ/οικ/ 10173/1996 (ΦΕΚ 930/Β´/9.10.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβεί-
ου του Δελλή Χρήστου, στην Κοινότητα Βουνιατάδων Ν. Κέρκυρας. 

22.  Αποφ. 8161/1996 (ΦΕΚ 908/Β´/1.10.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όροι διάθεσης υγρών αποβλήτων της μο-
νάδας εκτροφής χελιών του Παπαδαμιανού Αμβροσίου.
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23.  Υ.Α. οικ. 84229/1996 (ΦΕΚ 906/Β´/24.9.1996) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (α’) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Περι-
φερειών της χώρας εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής.

24.  Υ.Α. οικ. 84230/1996 (ΦΕΚ 906/Β´/24.9.1996) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κ.υ.α 69269/5387/90 
(678/Β).

25.  Υ.Α. 526/1995/1996 (ΦΕΚ 887/Β´/19.9.1996) Μείωση θείου στο μαζούτ.
26.  Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 9361/1996 (ΦΕΚ 867/Β´/16.9.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων Ελαιοτριβεί-

ου του Μεταλληνού Βασιλείου του Σταματίου στο χείμαρρο «ΤΡΑΦΟ» στην περιοχή «ΠΑΠΑΤΗ» ΑΝΘΡΑΟΥ-
ΛΙΑ, Κοινότητας ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ.

27.  Υ.Α. ΔΓ 65Δ/1996 (ΦΕΚ 855/Β´/16.9.1996) Τεχνικός έλεγχος αγροτικών μηχανημάτων. (Καταργήθηκε από την 
Υ.Α. ΔΓ/Α10/97, (834/Β/17.9.97)).

28.  Υ.Α. 9087(ΦΟΡ)1004/1996 (ΦΕΚ 849/Β´/13.9.1996) Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζομένων που 
εκτίθενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόμενη 
περιοχή.

29.  Αποφ. ΠΕΡ/ 8586/1996 (ΦΕΚ 840/Β´/11.9.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου του 
Κουλούρη Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα στη θέση «ΜΠΕΤΣΙΑ» του Δήμου ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ Ν. Κέρκυρας.

30.  Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 8604/1996 (ΦΕΚ 807/Β´/3.9.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου 
του ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Σπυρίδωνα του Κων/νου στην κοινότητα Μαγουλάδων Ν. Κέρκυρας.

31.  Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 8605/1996 (ΦΕΚ 807/Β´/3.9.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου 
Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Νυμφών Δήμου Θιναλίων Κέρκυρας.

32.  Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/1996 (ΦΕΚ 771/Β´/28.8.1996) 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.

33.  Αποφ. 8299/1996 (ΦΕΚ 769/Β´/28.8.1996) Διάθεση αποβλήτων Ιχθυογεννητικού Σταθμού των «Ιχθυοτροφείων 
Μαλεσίνα ΕΠΕ» στην περιοχή Χονδρή Αμμος Κοινότητας Μαλεσίνας, Ν. Φθιώτιδας.

34.  Αποφ. 6179/1996 (ΦΕΚ 767/Β´/28.8.1996) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων εργοστασίου τοματοπολτού της 
εταιρείας «ΖΥΓΟΣ Α.Ε» στις Καρυές Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.

35.  Αποφ. 5277/1996 (ΦΕΚ 762/Β´/28.8.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιολο-
γικού καθαρισμού του Δήμου Διδυμοτείχου Ν. Έβρου.

36.  Υ.Α. οικ. 85395/8153/1996 (ΦΕΚ 663/Β´/1.8.1996) Ανάθεση έργων από το ΥΠΕΧΩΔΕ με συμβάσεις σε είκοσι 
δύο (22) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

37.  ΦΕΚ 632/Β´/30.7.1996 Διόρθωση σφάλματος στην υ.α 60740/1027/95 (246/Β) «επαγγελματική κατάρτιση οδη-
γών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων».

38.  Υ.Α. 77060/1996 (ΦΕΚ 623/Β´/25.7.1996) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασμάτων γεωργικών φαρμά-
κων που περιέχουν propham.

39.  Υ.Α. Δ17α/09/59/ΦΝ 275/1996 (ΦΕΚ 611/Β´/22.7.1996) Εφαρμογή διατάξεων «Νέου Κανονισμού για τη μελέ-
τη και κατασκευή έργων από Σκυρόδεμα» και «Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» για κτίρια του Δη-
μοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 

40.  Υ.Α. οικ. 76802/1033/1996 (ΦΕΚ 596/Β´/19.7.1996) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 58751/2370/93 κοινής 
υπουργικής απόφασης «καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προ-
έρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (264/Β)». (Καταργήθηκε από την Υ.Α Η.Π. 29457/1511/05 
(992/Β/14.7.05)).

41.  Αποφ. 4369/1996 (ΦΕΚ 589/Β´/19.7.1996) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης αποβλήτων σφα-
γείων Δήμου Καρδίτσας.

42.  Υ.Α. 1076720/1208/0001/1996 (ΦΕΚ 575/Β´/16.7.1996) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων.
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43.  Υ.Α. 105/1996/1996 (ΦΕΚ 570/Β´/16.7.1996) Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης. 
(Καταργήθηκε από την Υ.Α 467/2002/03, (1531/Β/16.10.03)).

44.  Αποφ. 3025/1996 (ΦΕΚ 569/Β´/16.7.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιολο-
γικού καθαρισμού των Σφαγείων του Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου.

45.  Αποφ. 3057/1996 (ΦΕΚ 569/Β´/16.7.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιολο-
γικού καθαρισμού των Σφαγείων του Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου.

46.  Αποφ. 3319/1996 (ΦΕΚ 569/Β´/16.7.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιολο-
γικού καθαρισμού της Ποτοποιίας ΜΕΑΠ ΑΕ στο 2ο χλμ Ε.Ο Ορεστιάδος Διδυμοτείχου.

47.  Αποφ. ΔΥΠ 4221/1996 (ΦΕΚ 552/Β´/10.7.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 
χοιροστασίου Κων/νου Τσαμπά στη Νομ/κη Αυτ/ση Άρτας.

48.  Υ.Α. 12462/Γ-624/1996 (ΦΕΚ 534/Β´/4.7.1996) Ανάθεση έγκριση και προκήρυξη της διενέργειας της δοκιμαστι-
κής έρευνας επί των βιομηχανικών αποβλήτων.

49.  Αποφ. οικ. 18280/1996 (ΦΕΚ 498/Β´/25.5.1996) Ισχύς Κοινής Νομαρχιακής Απόφασης, για εκκένωση Βυτιοφό-
ρων στο Κεντρικό Φρεάτιο αποβλήτων, του Κέντρου Λυμάτων Μεταμορφώσεως.

50.  Αποφ. 48260/1996 (ΦΕΚ 493/Β´/25.6.1996) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Νομό Πέλλας.
51.  Υ.Α. οικ. 18611/1393/1996 (ΦΕΚ 465/Β´/18.6.1996) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/1/ΕΟΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Ιανουαρίου 1996 «για την τρο-
ποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από πετρελαιοκινητήρες προοριζό-
μενους να τοποθετηθούν σε οχήματα. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 37353/2375/07, (543/Β/18.4.07)).

52.  Κ.Υ.Α οικ. 47159/1996 (ΦΕΚ 461/Β´/17.6.1996) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Περι-
φερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Αττικής.

53.  Υ.Α. 3131.2/16/1996 (ΦΕΚ 453/Β´/14.6.1996) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με αριθ. 
56 «περί παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήματα».

54.  Αποφ. Φ42/ΟΙΚ. 2745/1996 (ΦΕΚ 426/Β´/5.6.1996) Καθορισμός σημείου εκβολής των επεξεργασμένων απο-
βλήτων του Ιχθυογεννητικού Σταθμού της μονάδας ΑΡΓΩ στον όρμο Σκροπονερίων Ν. Βοιωτίας.

55.  Υ.Α. οικ. 12487/179/1996 (ΦΕΚ 414/Β´/31.5.1996) Αναγνώριση του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβήτων 
του Τομέα Θερμότητας του Τμήματος Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Ελληνικού Κέ-
ντρου Δέρματος και της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ σαν φορέων ελέγχου βιομηχανικών προϊόντων.

56.  Αποφ. 4092/1996 (ΦΕΚ 407/Β´/27.5.1996) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων Ιχθυογεννητικού σταθμού της εται-
ρείας Αφών Μαντέ και ΣΙΑ που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΛΗΟΛΑΚΑ» της Πελασγίας.

57.  Αποφ. Φ.42/οικ. 2746/1996 (ΦΕΚ 407/Β´/27.5.1996) Καθορισμός σημείου εκβολής των επεξεργασμένων απο-
βλήτων του Ιχθυογεννητικού σταθμού της εταιρείας Ε. Τριανταφύλλου και ΣΙΑ Ο.Ε στον όρμο Σκροπονερίων Ν. 
Βοιωτίας.

58.  Αποφ. 2386/1996 (ΦΕΚ 401/Β´/27.5.1996) Καθορισμός αποδέκτη βιομηχανίας τοματοπολτού της εταιρείας «ΞΥ-
ΝΙΑΣ ΕΠΕ» στο Περιβόλι Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.

59.  Αποφ. 3101/1996 (ΦΕΚ 401/Β´/27.5.1996) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων εργοστασίου τοματοπολτού της 
εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΠΕ» στο Περιβόλι Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.

60.  Αποφ. 3102/1996 (ΦΕΚ 401/Β´/27.5.1996) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων εργοστασίου τοματοπολτού εται-
ρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε» στο Περιβόλι Δομοκού Ν. Φθιώτιδας.

61.  Υ.Α. 1218.36/1/1996 (ΦΕΚ 364/Β´/22.5.1996) Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992, του Διεθνή Κώδι-
κα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας IGC).

62.  Αποφ. οικ. 4104/1996 (ΦΕΚ 360/Β´/20.5.1996) Καθορισμός αποδέκτη υγρών αποβλήτων εργοστασίου τοματο-
πολτού της ΑΒΕ ΑΒΙΤΟΜ στην Λεύκα Δομοκού Νομού Φθιώτιδας.

63.  Υ.Α. οικ. 69728/824/1996 (ΦΕΚ 358/Β´/17.5.1996) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. 
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(Καταργήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/03, (1909/Β/22.12.03) & το άρθρο 18 απο την Υ.Α. 1002901/67/02, 
(57/Β/24.1.02)).

64.  Π.Δ. 146/1996/1996 (ΦΕΚ 356/Β´/16.5.1996) Τροποποίηση της απόφασης του ΑΧΣ 364/95 «τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι του π.δ 445/83, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των Κρατών-Μελών που αφορούν περιορισμούς της διάθεσης στην αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικινδύ-
νων ουσιών και παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 94/60/ΕΚ (EE L365 της 31-12-1994) του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», ως προς την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της.

65.  Αποφ. 4092/1996 (ΦΕΚ 332/Β´/14.5.1996) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων Ιχθυογεννητικού σταθμού της εται-
ρείας «Αφων ΜΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΙΑ» που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΛΗΟΛΑΚΑ» της Πελασγίας Ν. Φθιώτιδας.

66.  Αποφ. 623/1996 (ΦΕΚ 332/Β´/14.5.1996) Καθορισμός λατομικών περιοχών στη Νομ/κη Αυτ/ση Κοζάνης.
67.  Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α´/16.12.1996) Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επι-

κίνδυνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης.
68.  Π.Δ. 400/1996 (ΦΕΚ 268/Α´/6.12.1996) Κανονισμός για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα λύμα-

τα των πλοίων.
69.  Π.Δ. 379/1996 (ΦΕΚ 250/Α´/4.11.1996) Κανονισμός πυροσβεστικών μέσων των πλοίων.
70.  Π.Δ. 361/1996 (ΦΕΚ 233/Α´/20.9.1996) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 

σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78).
71.  Π.Δ. 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α´/17.9.1996) Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου στάθμευσης αυτοκι-

νήτων σε πόλεις της χώρας, καθώς και στις εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές αυτών. (Καταργήθηκε για 
το ηπειρωτικό τμήμα της περιφέρειας Αττικής από το Π.Δ. 111/04 (76/Α/5.3.04)).

72.  Αποφ. οικ. 24/58373/1996 (ΦΕΚ 229/Β´/9.4.1996) Συμπλήρωση της ΔΥ/22374/91/94 απόφασης «περί των όρων 
διαθέσεως των λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός της ανώτε-
ρης τάξεως χρήσεως των υδάτων του στο Νομό Θεσσαλονίκης».

73.  Αποφ. οικ. 3177/1996 (ΦΕΚ 226/Β´/5.4.1996) Καθορισμός και ειδικοί όροι διάθεσης αποβλήτων εργοστασίου 
πατάτας CHIPS της εταιρείας Τσακίρης στην Αταλάντη Νομού Φθιώτιδας.

74.  Π.Δ. 325/1996 (ΦΕΚ 220/Α´/9.9.1996) Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχη-
μάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών.

75.  Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α´/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. (Ημερολόγιο Μέτρων 
Ασφαλείας (Η.Μ.Α) (άρθ. 3 § 12-14), Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ) (άρθ. 3), Φάκελος Ασφάλειας & Υγεί-
ας (Φ.Α.Υ) (άρθ. 3), Συντονιστής (άρθ. 3, 5, 6), Ευθύνες παραγόντων του έργου (άρθ. 7), Υποχρεώσεις εργοδο-
τών - εργαζομένων (άρθ. 8, 9), Ενημέρωση εργαζομένων (άρθ. 10), Διαβούλευση & συμμετοχή των εργαζομέ-
νων (άρθ. 11), Κυρώσεις (άρθ. 14), Σταθερότητα, αντοχή & στερεότητα (παράρτ. IV, μέρος Α §1, μέρος Β τμήμα 
Ι §1, τμήμα ΙΙ §1), Εγκαταστάσεις διανομής ενέργειας (παράρτ. IV, μέρος Α §2, μέρος Β τμήμα ΙΙ §2), Οδοί δια-
φυγής & έξοδοι κινδύνου (παράρτ. IV, μέρος Α §3), Πυρανίχνευση - πυρόσβεση (παραρτ. IV, μέρος Α §4), Αερι-
σμός (παράρτ. IV, μέρος Α § 5, μέρος Β τμήμα Ι §3), Έκθεση σε ειδικούς κινδύνους (παράρτ. IV, μέρος Α §6), Θερ-
μοκρασία (παράρτ. IV, μέρος Α §7, μέρος Β τμήμα Ι §4), Φωτισμός (παράρτ. IV, μέρος Α §8, μέρος Β τμήμα Ι §5), 
Θύρες & πύλες (παράρτ. IV, μέρος Α §9, μέρος Β τμήμα Ι §2), Οδοί κυκλοφορίας- ζώνες κινδύνου (παράρτ. IV, μέ-
ρος Α §10, μέρος Β τμήμα Ι §9), Αποβάθρες & ράμπες φόρτωσης (παράρτ. IV, μέρος Α §11), Επιφάνεια εργασίας 
(παράρτ. IV, μέρος Α §12, μέρος Β §11), Πρώτες βοήθειες (παράρτ. IV, μέρος Α §13), Αποδυτήρια & ιματιοφυλά-
κια (παράρτ. IV, μέρος Α §14.1), Ντους & νιπτήρες (παράρτ. IV, μέρος Α §14.2), Αποχωρητήρια & νιπτήρες (πα-
ράρτ. IV, μέρος Α §14.3), Χώροι ανάπαυσης & καταλύματα (παράρτ. IV, μέρος Α §15), Έγκυες & γαλουχούσες 
μητέρες (παράρτ. IV, μέρος Α §16), Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες (παράρτ. IV, μέρος Α §17), Δάπεδα, τοίχοι & 
οροφές χώρων (παράρτ. IV, μέρος Β §6), Κυλιόμενες σκάλες & διάδρομοι (παράρτ. IV, τμήμα Ι §10), Πτώσεις 
αντικειμένων (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §4), Πτώσεις από ύψος (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §5), Ικριώμα-
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τα & κλίμακες (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §6), Συσκευές ανύψωσης (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §7), Οχήμα-
τα, χωματουργικά μηχανήματα & μηχανήματα διακίνησης υλικών (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §8), Εγκατα-
στάσεις, μηχανές, εξοπλισμός (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §9), Εκσκαφές, φρέατα, χωματουργικές & υπόγειες 
εργασίες, σήραγγες (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §10), Εργασίες κατεφάδισης (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §11), 
Φέροντες οργανισμοί από μέταλλο ή σκυρόδεμα, ξυλότυποι & βαρέα προκατασκευασμένα στοιχεία (παράρτ. IV, 
μέρος Β τμήμα ΙΙ §12), Προσωρινά φράγματα & θάλαμοι εκτέλεσης υποβρυχίων εργασιών (παράρτ. IV, μέρος Β 
τμήμα ΙΙ §13), Εργασίες σε στέγες (παράρτ. IV, μέρος Β τμήμα ΙΙ §14)).

76.  Π.Δ. 281/1996 (ΦΕΚ 198/Α´/27.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα 
αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993.

77.  Π.Δ. 265/1996 (ΦΕΚ 191/Α´/21.8.1996) Κανονισμός ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό 
των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού.

78.  Ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188/Α´/20.8.1996) Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις

79.  Π.Δ. 236/1996 (ΦΕΚ 177/Α´/31.7.1996) Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ 259/81 «περί κανονισμού ενδιαι-
τήσεως πλοιάρχου και πληρώματος των Ελληνικών εμπορικών πλοίων» (72/A).

80.  Π.Δ. 210/1996 (ΦΕΚ 165/Α´/22.7.1996) Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σύμφωνα με την οδηγία 
94/58/ΕΚ/22.11.94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ 295/99 (266/Α/30.11.99) 
& Καταρήθηκε από το Π.Δ 89/05 (127/Α/31.5.05)).

81.  Π.Δ. 192/1996 (ΦΕΚ 157/Α´/11.7.1996) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1994 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, 1974 όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις MSC 31(63) και 
MSC 42(64) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

82.  Υ.Α. Β 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β´/13.3.1996) Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για 
χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

83.  Αποφ. 7568 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 7/1996 (ΦΕΚ 155/Β´/13.3.1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την 
εκτέλεση θερμών εργασιών. (Συγκολλήσεις (άρθ. 2 §5)).

84.  Αποφ. 7181 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 6/1996 (ΦΕΚ 150/Β´/13.3.1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθή-
κες.

85.  Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 1753/1996 (ΦΕΚ 149/Β´/13.3.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβεί-
ου του Ανδρέα Μίαρη του Ζαφειρίου στην κοινότητα Περιβολίου Νομού Κέρκυρας.

86.  Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 1754/1996 (ΦΕΚ 149/Β´/13.3.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβεί-
ου της Κυπριώτης Γρηγόριος και Σία ΟΕ στην κοινότητα Περιβολίου Νομού Κέρκυρας.

87.  Υ.Α. 30557/1996 (ΦΕΚ 136/Β´/6.3.1996) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κ.υ.α 69269/5387/90 
(678/Β).

88.  Υ.Α. 2324.12/1/1996 (ΦΕΚ 136/Β´/6.3.1996) Κύρωση Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας Πληρωμάτων Ναυαγο-
σωστικών.

89.  Ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123/Α´/17.6.1996) Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυβερ-
νητικά όργανα και άλλες διατάξεις.

90.  Υ.Α. οικ. 1222/1996 (ΦΕΚ 119/Β´/4.3.1996) Καθορισμός ωρών λειτουργίας καταστημάτων διανομής πετρελαιο-
ειδών.

91.  ΦΕΚ 116/Β´/28.2.1996 Διόρθωση σφάλματος στην 364/95 (1014/Β) απόφαση του ΑΧΣ «τροποποίηση του πα-
ραρτήματος Ι του π.δ 445/83».

92.  Υ.Α. 3232.10/4/1996 (ΦΕΚ 111/Β´/23.2.1996) Κοινός τύπος πιστοποιητικού ασφάλισης ή άλλης χρηματικής εξασφά-
λισης αναφορικά με την αστική ευθύνη για ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο που καλύπτει τις απαιτήσεις τόσο της Διε-
θνούς Σύμβασης Αστικής Ευθύνης του 1969 όσο και του Πρωτοκόλλου έτους 1992 που τροποποιεί τη Σύμβαση αυτή.

93.  Ν. 2405/1996 (ΦΕΚ 101/Α´/4.6.1996) Κύρωση της 151 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την προστασία του δι-
καιώματος οργάνωσης και τις διαδικασίες καθορισμού των όρων απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση».
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94.  Ν. 2403/1996 (ΦΕΚ 99/Α´/4.6.1996) Κύρωση της 154 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την προώθηση της συλ-
λογικής διαπραγμάτευσης».

95.  Αποφ. ΠΕΡ/152/1996 (ΦΕΚ 97/Β´/16.2.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου Χρή-
στου του Αρμενιάκου του Σπυρίδωνα στον Άγιο Ματθαίο Κέρκυρας.

96.  Υ.Α. οικ. 34042/1996 (ΦΕΚ 77/Β´/5.2.1996) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και 
μέτρα Προληπτικής Ιατρικής. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ 8653/97, (175/Β/12.3.97)).

97.  Π.Δ. 87/1996 (ΦΕΚ 72/Α´/25.4.1996) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστα-
σιών) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδειών για 
τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες. (Επαγγελματικά δικαιώματα αδειούχων (αρθ. 4), Ευθύνη για την εκτέ-
λεση εργασιών (αρθ. 5), Επαγγελματικές υποχρεώσεις αδειούχων (αρθ. 6), Προσόντα, προϋποθέσεις για από-
κτηση άδειας (αρθ. 7)).

98.  Αποφ. 5774/1996 (ΦΕΚ 67/Β´/31.1.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιολογι-
κού καθαρισμού του οικισμού Χώρας του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου.

99.  Αποφ. 5775/1996 (ΦΕΚ 67/Β´/31.1.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιολογι-
κού καθαρισμού του οικισμού Λακώμματος του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου.

100.  Αποφ. 4783/1996 (ΦΕΚ 67/Β´/31.1.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιολογι-
κού καθαρισμού του οικισμού Τυχερού Ν. Έβρου.

101.  Ν. 2394/1996 (ΦΕΚ 64/Α´/11.4.1996) Για το χρόνο λειτουργίας των αρτοποιείων. (Καταργήθηκε από το Ν. 
3526/07, (24/Α/9.2.07)).

102.  Π.Δ. 74/1996 (ΦΕΚ 58/Α´/23.3.1996) Κύρωση κεφαλαίων ΙΧ, Χ και ΧΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφά-
λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 24 Μαΐου 1994 με την απόφαση 1/94 
της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 
1974, Κρατών.

103.  Αποφ. 8440/1996 (ΦΕΚ 53/Β´/26.1.1996) Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον Πα-
γασητικό Κόλπο και λοιπούς υδάτινους αποδέκτες Νομού Μαγνησίας.

104.  Π.Δ. 48/1996 (ΦΕΚ 44/Α´/7.3.1996) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 206/87 (94/Α/18.6.87) 
για την καθιέρωση μιάς διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνικών Κανόνων, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 94/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 100/19.4.94). 
(Καταργήθηκε από το Π.Δ. 39/01, (28/Α/20.2.01)).

105.  Κ.Υ.Α Δ3/26080/1996 (ΦΕΚ 43/Β´/19.1.1996) Κανονισμός εγκαταστάσεων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών 
καυσίμων σε αεροδρόμια.

106.  Υ.Α. ΑΠ 01.98012/2001/1995 (ΦΕΚ 40/Β´/19.1.1996) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρη-
σιμοποιημένων ορυκτελαίων. (Αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 82/04, (64/Α/2.3.04)).

107.  Π.Δ. 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α´/16.2.1996) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 78/88, «καθορισμού των όρων και 
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και 
μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (34/Α), όπως αυ-
τό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το π.δ 416/91 (152/Α). (Θόρυβος (άρθ. 2 §2)).

108.  Π.Δ. 32/1996 (ΦΕΚ 23/Α´/12.2.1996) Τροποποίηση του π.δ/τος 355/94 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που 
μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα».

109.  Υ.Α. 652/1995/1996 (ΦΕΚ 17/Β´/15.1.1996) Πετρέλαιο Ναυτιλίας προδιαγραφές και διαδικασίες χρωματισμού 
και ιχνηθέτησης.

110.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ751/44103/1996 (ΦΕΚ 15/Β´/12.1.1996) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλλας.
111.  Αποφ. 1023/2/37-ια, Αστυν. Διατ. 3/1996 (ΦΕΚ 15/Β´/12.1.1996) Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας. 

(Ώρες μεσημβρινής & νυκτερινής ησυχίας (άρθ. 1), Απαγορεύσεις σε δημόσια κέντρα (άρθ. 3), Ώρες λειτουργί-
ας κινηματογράφων -θεάτρων (άρθ. 4)). (Τροποποιήθηκε από την Αστυν.Διατ. 3Α/98, (761/Β/24.7.98)).
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112.  Π.Δ. 18/1996 (ΦΕΚ 12/Α´/18.1.1996) Τροποποίηση του π.δ/τος 377/93 «σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση 
προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ».

113.  Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α´/18.1.1996) 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. (Επιτροπή Υγιεινής & Ασφάλει-
ας (άρθ. 3, 6, 7 §4), Τεχνικός ασφάλειας (άρθ. 4, 6), Ιατρός εργασίας (άρθ. 4, 6), Γραπτή εκτίμηση επαγγελμα-
τικού κινδύνου (άρθ. 8§1α), Αναγγελία ατυχήματος (άρθ. 8 §2), ΕΣ.Υ.Π.Π - ΕΞ.Υ.Π.Π. (άρθ. 4, 5), Υποχρεώσεις 
εργοδοτών (άρθ. 7-10), Αναγγελία εργατικού ατυχήματος (άρθ. 8 §2α), Πρώτες βοήθειες, Πυρασφάλεια (άρθ. 
9), Εκπαίδευση εργαζομένων (άρθ. 12), Υποχρεώσεις εργαζομένων (άρθ. 13), Επίβλεψη της υγείας (άρθ. 14), 
Κυρώσεις (άρθ. 16)). (Συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/Α´/26.5.1999) & Τροποποιήθηκε από το 
Π.Δ. 159/99 (157/Α/3.8.99), Σχετική εγκύκλιος 130297/96).

114.  Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α´/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασί-
ας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK. (Υποχρεώσεις εργοδοτών (άρθ. 3-7), Ενημέρωση εργαζομέ-
νων (άρθ. 8), Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (παρ. Ι §3, παρ. ΙΙ §3), Οδοί διαφυγής & έξοδοι κινδύνου (παρ. 
Ι §4, παρ. ΙΙ §4), Πυρανίχνευση & πυρόσβεση (παρ. Ι §5, παρ. ΙΙ §5), Εξαερισμός κλειστών χώρων (παρ. Ι 
§6, παρ. ΙΙ §6), Απαγωγή παραγόντων (παρ. Ι §7, παρ. ΙΙ §7), Θερμοκρασία χώρων (παρ. Ι §8, παρ. ΙΙ §8), 
Φωτισμός (παρ. Ι §9, παρ. ΙΙ §9), Δάπεδα, τοίχοι, οροφές & στέγες χώρων (παρ. Ι §10, παρ. ΙΙ §10), Παρά-
θυρα & φεγγίτες χώρων (παρ. Ι §11), Θύρες & πύλες (παρ. Ι §12, παρ. ΙΙ §11), Διάδρομοι κυκλοφορίας (παρ. 
Ι §13, παρ. ΙΙ §12), Προστασία από πτώσεις & πτώση αντικειμένων- Ζώνες κινδύνου (παρ. Ι §14, παρ. ΙΙ 
§13), Κυλιόμενες σκάλες – κυλιόμενοι διάδρομοι (παρ. Ι §15, παρ. ΙΙ §14), Αποβάθρες & εξέδρες φόρτω-
σης (παρ. Ι §16, παρ. ΙΙ §15), Διαστάσεις & όγκος αέρα των χώρων (παρ. Ι §17, παρ. ΙΙ §16), Χώροι ανά-
παυσης (παρ. Ι §18, παρ. ΙΙ §17), Έγκυες & γαλουχούσες (παρ. Ι §19, παρ. ΙΙ §18), Εξοπλισμός υγιεινής (παρ. 
Ι §20, παρ. ΙΙ §19), Πρώτες βοήθειες (παρ. Ι §21, παρ. ΙΙ §20), Αποδυτήρια & ιματιοφυλάκια (παρ. Ι §20.1, 
παρ. ΙΙ §19.1), Λουτρά (ντους), νιπτήρες (παρ. Ι §20.2, παρ. ΙΙ §19.2), Αποχωρητήρια & νιπτήρες (παρ. Ι 
§20.3, παρ. ΙΙ §19.3), Φαρμακείο (παρ. Ι §21.3, παρ. ΙΙ §20.3), Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες (παρ. Ι §22, 
παρ. ΙΙ §21), Κυκλοφορία πεζών & οχημάτων (παρ. ΙΙ §22), Εξωτερικοί χώροι εργασίας (παρ. Ι §23, παρ. ΙΙ 
§23)).

115.  Π.Δ. 9/1996 (ΦΕΚ 5/Α´/16.1.1996) Διατάξεις που αφορούν τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων. (Καταρ-
γήθηκε από το Π.Δ 345/00 (298/Α/29.12.00)).

116.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1996 και 1997. (Ετήσια άδεια με απο-
δοχές (άρθ. 5), Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις (άρθ. 7), Γονικές άδειες (άρθ. 10), Ναρκωτικά-Αλκοολισμός 
(άρθ. 12), Στήριξη παιδικής μέριμνας (άρθ. 13), ρατσισμός & Ξενοφοβία (άρθ. 14), ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε (άρθ. 15), Πε-
ριβάλλον (άρθ. 16)).

117.  Εγκ. 130297/15.7.1996 Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 17/96 «Μέτρα 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».

1995

1.  Υ.Α. 3131/1.22.95/1995 (ΦΕΚ 1064/Β´/22.12.1995) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθ. 11 «τρο-
ποποίηση ορισμένων διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένα με αριθ. 3 και 6 για τις λεμβουχικές εργασίες». 
(Καταργήθηκε από την Υ.Α. 3131.1/07/97/97 (1136/Β/22.12.97)).

2.  Αποφ. ΔΥΠ/10570/1995 (ΦΕΚ 1054/Β´/21.12.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή-
των της χοιροτροφικής μονάδας του Κωνσταντίνου Τζούκα στο Ν. Άρτας.

3.  Υ.Α. ΔΓ 3F3/1995 (ΦΕΚ 1044/Β´/20.12.1995) Έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης Γεωργικού μηχανήματος σε μετα-
χειρισμένα γεωργικά μηχανήματα. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. ΔΓ/Α10/97, (834/Β/17.9.97)).

4.  Υ.Α. οικ. 95267/1893/1995 (ΦΕΚ 1030/Β´/14.12.1995) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη περιορισμένη χρή-
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ση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών. (Καταργήθηκε από την Υ.Α Η.Π.: 11642/1943/02 
(831/Β/8.7.02)).

5.  Υ.Α. 1218.34/1995 (ΦΕΚ 1029/Β´/14.12.1995) Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992 του Διεθνή Κώδικα 
για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας ΙΒC).

6.  Υ.Α. 32787/2597/1995 (ΦΕΚ 1028/Β´/13.12.1995) Τροποποίηση της 19846/79 (610/Β) απόφασης του Υπουργού 
Συγκοινωνιών, περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων και τρικύκλων μοτοσικλετών με πυροσβεστήρες.

7.  Αποφ. 3612/1995 (ΦΕΚ 1023/Β´/12.12.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων οικι-
σμού Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου.

8.  Υ.Α. 364/1995/1995 (ΦΕΚ 1014/Β´/11.12.1995) Τροποποίηση του παραρτήματος Ι του π.δ 445/83 «περί προσεγ-
γίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών- Μελών που αφορούν περιορι-
σμούς της διάθεσης στην αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων» σε εναρ-
μόνιση προς την οδηγία 94/60/Ε.Κ (EE L 365 της 31-12-1994) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 146/1996/96, (356/Β/16.5.96)).

9.  Υ.Α. 3131.2/49/95/1995 (ΦΕΚ 1012/Β´/11.12.1995) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κυλλήνης με αριθ. 
8 «περί μέτρων ασφάλειας κατά τις διενεργούμενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύμα υγρών ουσιών, υγρο-
ποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/ σε βυτιοφόρα οχήματα». 
(Υγρές ουσίες κατηγορίας I (άρθ. 4), Υγρές ουσίες κατηγορίας II & IV (άρθ. 5), Υγρές ουσίες κατηγορίας III 
(άρθ. 6), Υγρές ουσίες κατηγορίας V (άρθ. 7), Κατάλοιπα των ουσιών των κατηγοριών (I, II, III, IV, V) (άρθ. 8), 
Χύμα υγροποιημένα αέρια (άρθ. 9), Γενική απαγόρευση (άρθ. 10)).

10.  Υ.Α. οικ. 88740/1883/1995 (ΦΕΚ 1008/Β´/11.12.1995) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρω-
ση των γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών στο περιβάλλον. (Μέτρα & διαδικασίες συγκατάθεσης για 
τη σκόπιμη ελευθέρωση ΓΤΟ (άρθ. 6), Ανταλλαγή πληροφοριών (άρθ. 7), Διάθεση στην αγορά προϊόντων που 
περιέχουν ΓΤΟ (άρθ. 8)). (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 38639/2017/05, (1334/Β/21.9.05)).

11.  Υ.Α. 2074505/8801/0022/1995 (ΦΕΚ 1003/Β´/6.12.1995) Τροποποίηση- συμπλήρωση της κ.υ.α 
2026696/2869/0022/95 για χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσ/
νίκης (Ο.Υ.Θ).

12.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/6676/1995 (ΦΕΚ 1000/Β´/5.12.1995) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλλας.
13.  Υ.Α. 88548/3675/1995 (ΦΕΚ 995/Β´/1.12.1995) Ορισμός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως φορέα ελέγ-

χου δεξαμενών (βυτίων) οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμ-
φωνία ADR. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ/101/61053/1411/97, (395/Β/16.5.97) & Καταργήθηκε από την Υ.Α. 
72411/3149/00/01, (1133/Β/31.8.01)).

14.  Υ.Α. 3131.1/20/95/1995 (ΦΕΚ 978/Β´/28.11.1995) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 10 «για τις 
καταδυτικές εργασίες». (Άδειες δυτών (άρθ. 3), Άδειες μαθητευομένων δυτών (άρθ. 4), Άδειες καταδυτικών συ-
νεργείων (άρθ. 5), Υποχρεώσεις εργολάβου (άρθ. 6), Υποχρεώσεις επόπτη καταδυτικών εργασιών (άρθ. 7), Υπο-
χρεώσεις δυτών (άρθ. 8), Υποχρεώσεις εργοδότη (άρθ. 9), Μέτρα ασφάλειας (άρθ. 10), Άδειες εργασιών (άρθ. 11), 
Τήρηση μητρώου (άρθ. 12), Μεταβατικές διατάξεις (άρθ. 13), Χορήγηση αδειών σε αλλοδαπούς (άρθ. 14)).

15.  Πυρ.Διατ. 3δ/1995 (ΦΕΚ 959/Β´/22.11.1995) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ. 3/1981 (20/Β) Πυρ/
κής Δ/ξης «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού».

16.  Υ.Α. 285/95/1995 (ΦΕΚ 919/Β´/9.11.1995) Εξέταση των καυσίμων με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών.
17.  Υ.Α. 31780/2522/1995 (ΦΕΚ 912/Β´/6.11.1995) Συμπλήρωση της κ.υ.α 33976/3189/93 (822/Β) με την οποία τρο-

ποποιήθηκε η κ.υ.α 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 Ευρω-
παϊκών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993.

18.  ΦΕΚ 895/Β´/30.10.1995 Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση του ΑΧΣ 17/95 (647/Β) «καθορισμός των αρχών 
εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και το περιβάλλον από τις ουσίες που γνωστοποιούνται σύμ-
φωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ».
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19.  Αποφ. 6301/1995 (ΦΕΚ 875/Β´/20.10.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων 
του πλυντηρίου μαλλιών της ΟΕ Ε Τζήμα.

20.  Αποφ. 6705/1995 (ΦΕΚ 875/Β´/20.10.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων 
του τυροκομείου της ΟΕ Γεώργιος Χώτος και Υιοί.

21.  Αποφ. 2105/1995 (ΦΕΚ 861/Β´/17.10.1995) Διάθεση υγρών αποβλήτων της μονάδας εντατικής καλλιέργειας καφα-
λοειδών των Αντρέα Τσερεμέγκλη και Θεόδωρου Μποτα στη θέση Ντέλφι στο Αιτωλικό Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

22.  Αποφ. ΔΥΠ/οικ. 8325/1995 (ΦΕΚ 859/Β´/13.10.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης αποβλήτων των 
υπό ίδρυση Δημοτικών Σφαγείων στο Ν. Άρτας.

23.  Υ.Α. 170/1995/1995 (ΦΕΚ 846/Β´/10.10.1995) Εικοστή προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/
ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμη-
ση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 93/101/ΕΚ (EE L13 
της 15-1-1994) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Αναδημοσίευση επειδή δημοσιεύτηκε εσφαλμένα 
στο 621/Β/4-7-95).

24.  Αποφ. οικ. 4339/1995 (ΦΕΚ 828/Β´/2.10.1995) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων ιχθυοτροφείου ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
στην περιοχή Ορμος Καλογήρου Μαλεσίνας Λοκρίδας Ν. Φθιώτιδας.

25.  Κ.Υ.Α οικ. 82742/1995 (ΦΕΚ 821/Β´/25.9.1995) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραμματείς των Πε-
ριφερειών της Χώρας.

26.  Κ.Υ.Α οικ. 82743/1995 (ΦΕΚ 811/Β´/20.9.1995) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Περι-
φερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Αττικής.

27.  Υ.Α. 77921/1440/1995 (ΦΕΚ 795/Β´/14.9.1995) Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πληρο-
φορίες σχετικά με το περιβάλλον. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. Η.Π. 1764/653/06 (327/Β/17.3.06)).

28.  Υ.Α. 73537/1438/1995 (ΦΕΚ 781/Β´/12.9.1995) Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που 
περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. (Μέτρα & προϋποθέσεις για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών & 
συσσωρευτών (άρθ. 7), Εργασίες διάθεσης (παράρτ. I), Εργασίες επαναξιοποίησης (παράρτ. II)). (Τροποποιή-
θηκε από Υ.Α. 19817/1702/00, (963/Β/1.8.00) & Αντικαταστάθηκε από το Π.Δ. 115/04, (80/Α/5.3.04)).

29.  Υ.Α. οικ. 24635/1995 (ΦΕΚ 755/Β´/31.8.1995) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένες δραστη-
ριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερει-
ών της Χώρας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Αττικής.

30.  Αποφ. οικ. 3094/1995 (ΦΕΚ 719/Β´/22.8.1995) Καθορισμός ως αποδέκτη αποβλήτων μονάδας προπάχυνσης ευ-
ρύαλων ιχθύων της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΕΠΕ».

31.  Αποφ. 28240 Φ. 701.2, Πυρ/κή Δ/ξη 3γ/1995 (ΦΕΚ 717/Β´/18.8.1995) Τροποποίηση της 3/19-1-81 Πυρ/κής Δ/
ξης «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού».

32.  Υ.Α. 775/1994 (ΦΕΚ 702/Β´/9.8.1995) Τροποποίηση του Κώδικα τροφίμων & ποτών.
33.  Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/1995 (ΦΕΚ 677/Β´/31.7.1995) Συμπλήρωση και τροποποίηση της κ.υ.α οικ. 

2254/230/Φ.6.9/21-12-94, (73/Β) «προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες».

34.  Υ.Α. Οικ. 13147/ΔΠΠ010/47/1995 (ΦΕΚ 652/Β´/26.7.1995) Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγ-
χου βιομηχανικών προϊόντων. (Μηχανήματα Έργων (άρθ. 1)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 8476/90/97, 
(198/Β/17.3.97)).

35.  Υ.Α. 17/1995 (ΦΕΚ 647/Β´/24.7.1995) Καθορισμός των αρχών εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρω-
πος και το περιβάλλον από τις ουσίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία της Επιτροπής 93/67/ΕΟΚ. (Αρχές της εκτίμησης κινδύνων (άρθ. 3), Εκτίμη-
ση κινδύνων, ανθρώπινη υγεία (άρθ. 4), Εκτίμηση κινδύνου, περιβάλλον (άρθ. 5), Εκτίμηση κινδύνου, συμπε-
ράσματα (άρθ. 6), Περιεχόμενο της γραπτής έκθεσης προς την επιτροπή (άρθ. 7)).
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36.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/6567/1995 (ΦΕΚ 641/Β´/20.7.1995) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλλας.
37.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/11588/1995 (ΦΕΚ 635/Β´/18.7.1995) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλλας.
38.  Υ.Α. 170/1995 (ΦΕΚ 621/Β´/14.7.1995) Εικοστή προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ 

περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμη-
ση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 93/101/ΕΚ (EE 
L13 της 15-1-1994) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αναδημοσιεύτηκε λόγω σφάλματος στο 
846/Β/95).

39.  Υ.Α. 782/1994 (ΦΕΚ 620/Β´/14.7.1995) Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων σε εναρμόνιση με την 
οδηγία 94/35/ΕΚ για τα γλυκαντικά που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στα τρόφιμα.

40.  Αποφ. ΔΥ 967/1995 (ΦΕΚ 613/Β´/12.7.1995) Τροποποίηση της Υ2120/85, (242/Β) «καθορισμός ανωτάτων επι-
τρεπτών ορίων ρυπαντών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή Μυτιλήνης, όπως τροποποιήθηκε 
με την οικ 2604/93, (221/Β).

41.  Υ.Α. 5905/Φ15/839/1995 (ΦΕΚ 611/Β´/12.7.1995) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνι-
κές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών. (Καταργήθηκε από 
την Υ.Α Φ15/οικ.1589/104/06 (90/Β/30.1.06)).

42.  Υ.Α. Δ17α/01/49/ΦΝ275/1995 (ΦΕΚ 588/Β´/6.7.1995) Συμπλήρωση της απόφασης αρ. Δ17α/04/46/ΦΝ275/20-6-95 
Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (534/Β).

43.  Υ.Α. οικ. Β 11708/1995 (ΦΕΚ 574/Β´/30.6.1995) Τροποποίηση απόφασης Συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλί-
ου Διαπίστευσης.

44.  Κ.Υ.Α 21631/1995 (ΦΕΚ 541/Β´/21.6.1995) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή δρα-
στηριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερει-
ών της Χώρας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Αττικής.

45.  Υ.Α. 2039900/4374/0022/1995 (ΦΕΚ 539/Β´/21.6.1995) Χορήγηση επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας στο 
προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.).

46.  ΦΕΚ 537/Β´/21.6.1995 Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση του ΑΧΣ 47/95 (431/Β) «τροποποίηση της απόφα-
σης ΑΧΣ 508/91».

47.  Αποφ. ΔΥ οικ. 300/1995 (ΦΕΚ 535/Β´/21.6.1995) Καθορισμός χρήσεων θαλασσίου νερού περιοχής Καραβάς και 
όροι διάθεσης αποβλήτων εργοστασίου ΔΕΗ.

48.  Υ.Α. Δ17α/04/46/ΦΝ275/1995 (ΦΕΚ 534/Β´/20.6.1995) Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων του 
Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού. (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. Δ17α/01/49/ΦΝ275/95, 
(588/Β/6.7.95)).

49.  Υ.Α. 2027302/2928/0022/1995 (ΦΕΚ 532/Β´/20.6.1995) Καθορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομέ-
νων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και ερ-
γοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά –Δραπετσώνας –Κερατσινί-
ου- Περάματος-Σαλαμίνας.

50.  Υ.Α. 1218.74/1/95/1995 (ΦΕΚ 531/Β´/20.6.1995) Aποδοχή του Διεθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Ειδών 
(INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) 
(IMDG- IMO-CODE).

51.  Υ.Α. 10328/2063/1995 (ΦΕΚ 516/Β´/14.6.1995) Τροποποίηση της 2923/161/21-2-86 (176/Β) Κοινής Απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίας Τάξεως και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για το ηλε-
κτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/26/ΕΚ της Επι-
τροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

52.  Αποφ. 1251/1995 (ΦΕΚ 510/Β´/13.6.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της 
ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης στην Κοινότητα Αβάντα- Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου.

53.  Αποφ. 1829/1995 (ΦΕΚ 510/Β´/13.6.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιολο-
γικού καθαρισμού οικισμού Γιαννούλης Σουφλίου Ν. Έβρου.
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54.  Αποφ. 3810/1995 (ΦΕΚ 478/Β´/30.5.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του 
κονσερβοποιείου ελαιών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας Τυρνάβου Αγιάς Ν. Λάρισας.

55.  Αποφ. 5525/1995 (ΦΕΚ 478/Β´/30.5.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του 
εργοστασίου επεξεργασίας ντομάτας της Αγροτικής Βιομηχανίας Λάρισας ΑΕ.

56.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/6341/1995 (ΦΕΚ 465/Β´/25.5.1995) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλλας.
57.  Αποφ. ΔΥΠ οικ. 4440/1995 (ΦΕΚ 459/Β´/24.5.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών απο-

βλήτων της χοιροτροφικής μονάδας του Μιχαήλ Καράλη στο Ν. Άρτας.
58.  Υ.Α. οικ. 33669/1995 (ΦΕΚ 446/Α´/19.5.1995) Επιχορήγηση εργοδοτών για εργονομική διευθέτηση του χώρου 

εργασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες.
59.  Υ.Α. 47/1995/1995 (ΦΕΚ 431/Β´/17.5.1995) Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ 508/91 «περί προσδιορισμού 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 εναρ-
μόνιση με την Οδηγία της Επιτροπής 93/112/Ε.Κ».

60.  Υ.Α. 2026696/2869/0022/1995 (ΦΕΚ 427/Β´/17.5.1995) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στο προσωπικό 
του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσ/νικης (Ο.Υ.Θ). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 2074505/8801/0022/95, 
(1003/Β/6.12.95)).

61.  Υ.Α. 3131.2/15/95/1995 (ΦΕΚ 422/Β´/16.5.1995) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κυλλήνης με αριθ. 
4 «περί απαγορεύσεως του καπνίσματος στα επιβατηγά πλοία».

62.  Υ.Α. 3131.2/16/95/1995 (ΦΕΚ 422/Β´/16.5.1995) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κυλλήνης με αριθ. 
5 «περί ασφάλειας παροπλισμένων πλοίων» 

63.  Υ.Α. 3131.2/17/95/1995 (ΦΕΚ 422/Β´/16.5.1995) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Καλαμάτας με αριθ. 
22 «περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών Λιμένα Καλαμάτας».

64.  Υ.Α. 7891/1995 (ΦΕΚ 402/Β´/11.5.1995) Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης.
65.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/5473/1995 (ΦΕΚ 347/Β´/4.5.1995) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλλας.
66.  Υ.Α. Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343/Β´/4.5.1995) Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-

κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». (Ελάχιστες αποστάσεις σταυλισμού από άλλες εγκαταστάσεις (άρθ. 2), Υγρά 
& στερεά απόβλητα (άρθ. 7), Υγειονομικός έλεγχος (άρθ. 19), Προσωπικό σταυλισμού ζώων (άρθ. 20)).

67.  Αποφ. ΥΓ οικ. 17492/1995 (ΦΕΚ 300/Β´/18.4.1995) Καθορισμός χαρακτηριστικών θαλάσσιου αποδέκτη περιο-
χής Όρμου Βουδίων Μήλου και ειδικοί όροι διάθεσης αποβλήτων εργοστασίου ΑΕΕ ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑ-
ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ.

68.  Αποφ. 1930/1995 (ΦΕΚ 281/Β´/12.4.1995) Τροποποίηση της 345/85 απόφασης Νομάρχη Λευκάδας περί καθο-
ρισμού τελικού αποδέκτη διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων αποχετευτικού δικτύου Δήμου Λευκά-
δας και όρων διάθεσης αυτών στον τελικό αποδέκτη.

69.  Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α´/29.12.1995) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών 
υλών εμπορικής χρήσεως. (Διάθεση στην αγορά (άρθ. 2), Απαιτήσεις ασφάλειας (άρθ. 3), Διαδικασία 
πιστοποίησης (άρθ. 1), Συσκευασία (άρθ. 9), Έγκριση παραγωγής (άρθ. 10), Κυρώσεις (άρθ. 11), Έλεγ-
χος μεταφορών (άρθ. 12), Διατυπώσεις της μεταφοράς εκρηκτικών (άρθ. 13), Διατυπώσεις μεταφο-
ράς πυρομαχικών (άρθ. 14), Διαμετακόμιση (άρθ. 15), Μέτρα ασφάλειας (άρθ. 16), Ανταλλαγή πληρο-
φοριών  (άρθ .  17), Σήμανση  πιστότητας  (παράρτ .  IV)) .  (Τροποποιήθηκε  από  το  Π .Δ .  2/06, 
(1/Α/4.1.06)).

70.  Υ.Α. Φ 42/60741/1028/1995 (ΦΕΚ 262/Β´/7.4.1995) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28433/2448/92 (542/Β) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Με-
ταφορών και Επικοινωνιών.

71.  Αποφ. ΤΥ/93/1995 (ΦΕΚ 258/Β´/6.4.1995) Χαρακτηρισμός ρέματος ως αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων στο Ν. Κοζάνης.
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72.  Ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252/Α´/6.12.1995) Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγωγή, 
μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις.

73.  Υ.Α. 60740/1027/1995 (ΦΕΚ 246/Β´/3.4.1995) Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίν-
δυνων εμπορευμάτων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 72572/2977/97 (848/Β´/24.9.97)).

74.  Υ.Α. ΔΙΚΔ/Φ.1/2/8794/1995 (ΦΕΚ 245/Β´/31.3.1995) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του 
ΥΠΠΚ.

75.  Υ.Α. Δ11β/13/1995 (ΦΕΚ 227/Β´/28.3.1995) Τροποποίηση του Νέου Κανονισμού Σκυροδέματος για τη Μελέτη 
και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα.

76.  Αποφ. οικ. 3513/1995 (ΦΕΚ 226/Β´/28.3.1995) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης αποβλήτων 
του Ιχθυοτροφείου Σολομού ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΕ AURORA SALMON στο Νομό Φθιώτιδας.

77.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/1982α/1995 (ΦΕΚ 223/Β´/28.3.1995) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων τυροκομείου Β 
Γερακάρη και Σία ΕΕ στην ΒΙΠΕ Αριδαίας Ν. Πέλλας.

78.  Π.Δ. 376/1995 (ΦΕΚ 206/Α´/5.10.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την προώθηση βελ-
τιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτί-
ου 1992. (Φάρμακα, ιατρικό υλικό –ιατρείο, ιατρός (άρθ. 3), Αντίδοτα (άρθ. 4), Καταμερισμός ευθυνών (άρθ. 
5), Ενημέρωση & εκπαίδευση (άρθ. 6), Ιατρικές συμβουλές μέσω ραδιοεπικοινωνίας (άρθ. 7), Έλεγχος (άρθ. 8), 
Φάρμακα & υγειονομικό υλικό (άρθ. 9), Ναρκωτικά φάρμακα (άρθ. 9)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 277/97, 
(197/Α/2.10.97)).

79.  Υ.Α. οικοθ. 6765/511/1995 (ΦΕΚ 194/Β´/21.3.1995) Τροποποίηση της κ.υ.α 28433/2448/92 (542/Β) όπως τρο-
ποποιήθηκε από την κ.υ.α 33976/3189/93 (822/Β) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος Χωροτα-
ξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπο-
μπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/12/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 38377/3077/97, 
(201/Β/17.3.97)).

80.  Ν. 2336/1995 (ΦΕΚ 189/Α´/12.9.1995) Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων οργανισμών του Υπουργείου Εργασί-
ας και άλλες διατάξεις.

81.  Υ.Α. 2015043/1485/0022/1995 (ΦΕΚ 185/Β´/17.3.1995) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ).

82.  Ν. 2331/1995 (ΦΕΚ 173/Α´/24.8.1995) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις». (Τρο-
ποποίηση του άρθ. 286 του Ποινικού Κώδικα (άρθ. 20)).

83.  Υ.Α. 3131.1/07/95/1995 (ΦΕΚ 153/Β´/7.3.1995) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 8 «για τα μέ-
τρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκαταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
επικίνδυνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια».

84.  Π.Δ. 270/1995 (ΦΕΚ 151/Α´/26.7.1995) Αποδοχή των πρωτοκόλλων των ετών 1976 και 1992 για την τροποποί-
ηση της Διεθνούς Σύμβασης του 1971, αναφορικά με την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύ-
πανσης από Πετρέλαιο.

85.  Αποφ. 1311/1995 (ΦΕΚ 151/Β´/7.3.1995) Χαρακτηρισμός των νερών της θαλάσσιας περιοχής «Βατάτσα» Ν. Θεσπρω-
τίας στη θέση Βάλτος Ραγίου- Κεστρίνης Ιονίου Πελάγους και καθορισμός όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά.

86.  Υ.Α. οικ. Β 3380/737/1995 (ΦΕΚ 134/Β´/1.3.1995) Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/91 (487/Β) κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά με τις συσκευές αε-
ρίου, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.

87.  Υ.Α. οικ. Β 3312/705/1995 (ΦΕΚ 130/Β´/27.2.1995) Τροποποίηση της υπ αριθ. Β. 20683/2134/17-11-87 
(634/Β/26-11-87) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργει-
ας και Τεχνολογίας με την οποία εναρμονίστηκε η οδηγία 75/324/ΕΟΚ που αφορά στις συσκευές αερολυμμάτων 
(αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/1/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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88.  Υ.Α. 662/94/1995 (ΦΕΚ 129/Β´/27.2.1995) Τροποποίηση της απόφασης Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 1197/89 
«περί ταξινόμησης και συσκευασίας των επικινδύνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία του Συμ-
βουλίου 93/18/ΕΟΚ.

89.  Υ.Α. 1218.72/1/95/1995 (ΦΕΚ 127/Β´/27.2.1995) Τεχνικές προδιαγραφές συσκευών πρόληψης ρύπανσης από πε-
τρέλαιο, που χρησιμοποιούνται στο χώρο μηχανοστασίου των πλοίων.

90.  Π.Δ. 197/1995 (ΦΕΚ 106/Α´/13.6.1995) Κύρωση του πρωτοκόλλου του έτους 1992 για την τροποποίηση της Δι-
εθνούς Σύμβασης του 1969 «περί Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου, 1969 και ρυθ-
μίσεως συναφών θεμάτων».

91.  Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ 97/Α´/30.5.1995) Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκ-
θεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/
EOK και 93/88/EOK. (Γραπτή εκτίμηση κινδύνου (άρθ. 3§1), Αντικατάσταση (άρθ. 5), Περιορισμός των κινδύ-
νων (άρθ. 6), Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής (άρθ. 7), Υγιεινή & ατομική προστασία (άρθ. 8), Κατάλογοι εκτι-
θέμενων εργαζόμενων (άρθ. 11), Διαβούλευση & συμμετοχή των εργαζομένων (άρθ. 12), Κοινοποίηση στην αρ-
μόδια αρχή (άρθ. 13), Επίβλεψη της υγείας-Ιατρική παρακολούθηση (άρθ. 14), Γιατρός εργασίας ανεξάρτήτως 
αριθμού εργαζομένων (άρθ. 14§1α)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 15/99, (9/Α/2.2.99) & το Π.Δ. 174/97, 
(150/Α/15.7.97)).

92.  Υ.Α. 3131.1/4/95/1995 (ΦΕΚ 95/Β´/13.2.1995) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 8 «τροποποί-
ηση ορισμένων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με αυ-
τόνομη καταδυτική συσκευή».

93.  Π.Δ. 137/1995 (ΦΕΚ 86/Α´/15.5.1995) Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του Ν. 1648/86.
94.  Π.Δ. 136/1995 (ΦΕΚ 84/Α´/12.5.1995) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1992 της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφά-

λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα όπως αυτές υιοθετήθηκαν από τις αποφάσεις MSC 24(60), MSC 26(60) 
και MSC 27(61) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).

95.  Ν. 2302/1995 (ΦΕΚ 74/Α´/17.4.1995) Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» 
και άλλες διατάξεις. (Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες (άρθ. 3: τροποποίηση του ν. 4463/85)).

96.  Υ.Α. οικ. 2254/230/Φ 6.9/1994 (ΦΕΚ 73/Β´/3.2.1995) Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες. (Κατάταξη σε κατηγορί-
ες έργων των εργασιών με χρήση εκρηκτικών (αρθ. 4), Επαγγελματικές άδειες (αρθ. 5), Επαγγελματικά δικαι-
ώματα αδειούχων (αρθ. 6), Επαγγελματικές υποχρεώσεις αδειούχων (αρθ. 7), Προσόντα για απόκτηση άδειας 
γομωτή-πυροδότη (αρθ. 8), Δικαιολογητικά (αρθ. 9), Αντικατάσταση αδειών (αρθ. 10), Θεώρηση αδειών (άρθ. 
11), Εξέταση (άρθ. 12)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/96, (1035/Β/15.11.96) & την Υ.Α. 
Φ.6.9/13370/1560/95, (677/Β/31.7.95)).

97.  Υ.Α. 2004722/377/0022/1995 (ΦΕΚ 72/Β´/3.2.1995) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στο προσωπικό του 
Ο.Α.Θ. 

98.  Υ.Α. Φ1-331/94, Αγορ. Διατ. 1/1995 (ΦΕΚ 72/Β´/3.2.1995) Επισήμανση ορυκτελαίων και λιπαντικών.
99.  Π.Δ. 105/1995 (ΦΕΚ 67/Α´/10.4.1995) Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην ερ-

γασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK. (Υποχρεώσεις εργοδοτών (άρθ. 3-8), Ενημέρωση εργαζομένων 
(άρθ. 6), Εκπαίδευση εργαζομένων (άρθ. 7), Υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων (άρθ. 3-8), Σήμανση ασφά-
λειας -υγείας στον τόπο εργασίας (παρ. Ι), Πινακίδες σήμανσης (παράρτ. ΙΙ), Επισήμανση δοχείων - σωληνώσεων 
(παράρτ. ΙΙΙ), Αναγνώριση - εντοπισμός πυροσβεστικού εξοπλισμού (παράρτ. ΙV), Σήμανση εμποδίων - επικίνδυ-
νων σημείων (παράρτ. V), Οριζόντια σήμανση οδών κυκλοφορίας (παράρτ. V), Φωτεινά σήματα (παράρτ. VI), Ηχη-
τικά σήματα (παράρτ. VIΙ), Προφορική ανακοίνωση (παράρτ. VIΙΙ), Σήματα με χειρονομίες (παράρτ. ΙΧ)).

100.  Υ.Α. 2005651/422/0022/1995 (ΦΕΚ 63/Β´/31.1.1995) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους της 
Επιτροπής Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών.

101.  Αποφ. ΔΥ οικ. 633/1995 (ΦΕΚ 63/Β´/31.1.1995) Τελική διάθεση υγρών αποβλήτων της μονάδας Χελοκαλλιέρ-
γειας της ΕΠΕ Υδατοκαλλιέργειες Νεοχωρίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
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102.  Υ.Α. 2006402/481/0022/1995 (ΦΕΚ 62/Β´/31.1.1995) Χορήγηση ειδικού επιδόματος στο προσωπικό των κέντρων 
πληροφορικής του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.

103.  Π.Δ. 101/1995 (ΦΕΚ 61/Α´/31.3.1995) Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβα-
τηγών πλοίων. (Απαιτήσεις για επιβάτες με ειδικές ανάγκες (άρθ. 11), Κλιματισμός –Εξαερισμός -Αερισμός – 
Θέρμανση -Φωτισμός (άρθ. 12), Μεταφορά κατοικιδίων ζώων (άρθ. 13), Μαγειρεία (άρθ. 14), Ψυγεία (άρθ. 15), 
Εγκαταστάσεις πόσιμου νερού (άρθ. 16), Κυλικεία (άρθ. 17), Αίθουσες παραμονής (άρθ. 18), Εστιατόρια (άρθ. 
19), Χώροι υγιεινής (άρθ. 20)).

104.  Π.Δ. 88/1995 (ΦΕΚ 53/Α´/8.3.1995) Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρ. 1 του π.δ 296/91 «διαδικασία προώθη-
σης της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας» (104/A).

105.  Αποφ. ΔΥΠ/1004/1995 (ΦΕΚ 52/Β´/27.1.1995) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου της 
ΘΕΟΤΟΚΗ Γ Α.Ε που βρίσκεται στο Λιβάδι Ρόπα κοινότητας Γιαννάδων.

106.  Π.Δ. 68/1995 (ΦΕΚ 48/Α´/7.3.1995) Αποδοχή τροποποιήσεων των παραρτημάτων της Διεθνούς Σύμβασης 1972 
«περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως καταλοίπων και άλλων υλών άλλων τινών διατάξεων». 
(Έγκριση & επιθεωρήσεις του συστήματος αποτέφρωσης (Μέρος 2, Κανονισμός 3), Κατάλοιπα που απαιτούν ει-
δικές μελέτες (Μέρος 2, Κανονισμός 4), Λειτουργικές απαιτήσεις (Μέρος 2, Κανονισμός 5), Συσκευές καταγραφής 
& καταχωρίσεις (Μέρος 2, Κανονισμός 6), Έλεγχος της φύσης των καταλοίπων που αποτεφρώνονται (Μέρος 2, 
Κανονισμός 7), Περιοχές αποτέφρωσης (Μέρος 2, Κανονισμός 8)).

107.  Π.Δ. 59/1995 (ΦΕΚ 46/Α´/27.2.1995) Τροποποίηση διατάξεων π.δ 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 επί-
θεση και τη χρήση της σήμανσης «CE» σύμφωνα με την οδηγία 93/68/ΕΟΚ της 22ας Ιουλίου 1993.

108.  Π.Δ. 56/1995 (ΦΕΚ 45/Α´/27.2.1995) Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 
92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος 
και προϊόντων με βάση το γάλα. (Υγιεινή της εκμετάλλευσης (κεφ. II), Υγιεινή του προσωπικού (κεφ. III), Γενι-
κοί όροι έγκρισης των εγκαταστάσεων επεξεργασίας & μεταποίησης (παράρτημα Β, κεφ. I), Γενικοί όροι υγιει-
νής στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας & μεταποίησης (παράρτημα Β, κεφ. II), Ειδικοί όροι έγκρισης των εγκα-
ταστάσεων επεξεργασίας & μεταποίησης (παράρτημα Β, κεφ. V), Υγιεινή χώρων & προσωπικού (κεφ. VI)).

109.  Π.Δ. 48/1995 (ΦΕΚ 36/Α´/20.2.1995) Τροποποίηση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή 
θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκ-
δοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες».

110.  Ν. 2289/1995 (ΦΕΚ 27/Α´/8.2.1995) Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες διατά-
ξεις. (Εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών (άρθ. 15), Συνεργεία αυτοκινήτων - μοτοσικλετών & μοτοποδηλάτων 
(άρθ. 20)).

111.  Υ.Α. Φ.0546/31/ΑΣ 7/Μ.4080/1995 (ΦΕΚ 23/Α´/7.2.1995) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς τη χώρας 
μας της τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν την 
στοιβάδα του όζοντος (Λονδίνο, 29.7.1990).

112.  Υ.Α. 377/96/95/1994 (ΦΕΚ 18/Β´/16.1.1995) 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 (Λογ/σμός Πράσινο Ταμείο).

113.  ΦΕΚ 6/Α´/25.1.1995 Διορθώσεις σφαλμάτων στα π.δ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 
(221/Α), 399/94 (221/Α).

114.  Αποφ. 58/1995 (ΦΕΚ 5/Β´/11.1.1995) Μερική ανάκληση απόφασης διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
και λυμάτων στο Σαρωνικό Κόλπο.

115.  Εγκ. οικ. 130406/17.8.1995 Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύ-
νους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδη-
γία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ».

116.  Εγκ. 130329/3.7.1995 Αντιμετώπιση θερμικής καταπόνησης εργαζομένων κατά το θέρος.
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1994

1.  Αποφ. ΑΜ 441/1994 (ΦΕΚ 995/Β´/30.12.1994) Καθορισμός αποδέκτη για τη διάθεση των αποβλήτων του ιχθυ-
ογεννητικού σταθμού της Εταιρείας ΕΥΡΙΑΛΟΣ ΕΠΕ εκπροσωπουμένης από τους Γεώργιο Τολιά και Γεώργιο 
Θεοδώρου κατοίκους Μενιδίου Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

2.  Υ.Α. 16717/5052/1994 (ΦΕΚ 992/Β´/30.12.1994) Τροποποίηση της 470/85 (183/Β), κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας «ηλεκτρολογικό υλικό που 
προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως», σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβου-
λίου 93/68/ΕΟΚ (EEL 220/30-8-93) της 22-7-93.

3.  Υ.Α. 13659/Φ17.4/286/1994 (ΦΕΚ 981/Β´/30.12.1994) Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου δοχείων πίεσης 
σε Ελληνικές βιομηχανίες από την Εταιρεία Technishe Uberwachungw-Verein Osterreich (TUV Αυστρίας).

4.  Υ.Α. 20769/6285/1994 (ΦΕΚ 977/Β´/30.12.1994) Τροποποίηση της 12479/Φ17/414/91 (431/Β), κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τα απλά 
δοχεία πίεσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 93/68/ΕΟΚ για τη 
χρήση της σήμανσης «CE» (EEL 220/30-8-93).

5.  Αποφ. 14120/1994 (ΦΕΚ 964/Β´/23.12.1994) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων 
του πλυντηρίου μαλλιών της Δ Λούπας ΑΕ.

6.  Υ.Α. 14761/Φ17.4/305/1994 (ΦΕΚ 962/Β´/23.12.1994) Αναγνώριση της BUREAU VERITAS GREECE ως φο-
ρέα ελέγχου δοχείων πίεσης.

7.  Υ.Α. 6441/Φ17.4/148/1994 (ΦΕΚ 962/Β´/23.12.1994) Αναγνώριση της AE ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ ως 
φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης.

8.  Υ.Α. 14362/Φ17.4/300/1994 (ΦΕΚ 962/Β´/23.12.1994) Αναγνώριση της TUV ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα ελέγχου 
δοχείων πίεσης.

9.  Υ.Α. 15258/Φ17.4/326/1994 (ΦΕΚ 962/Β´/23.12.1994) Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου δοχείων πίεσης σε 
Ελληνικές βιομηχανίες από τις Εταιρείες BUREAU VERITAS, TUV RWDVκαι TUV BAYERN eV.

10.  Υ.Α. 152/1994/1994 (ΦΕΚ 956/Β´/22.12.1994) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 1197/89 «περί ταξινόμησης επι-
σήμανσης και συσκευασίας των επικίνδυνων παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την οδηγία του Συμβουλί-
ου 92/32/ΕΟΚ.

11.  Αποφ. 28507/1994 (ΦΕΚ 950/Β´/22.12.1994) Τροποποίηση συστατικής πράξης Συνδέσμου διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων ευρύτερης περιοχής Αγιάς.

12.  Υ.Α. 597/1994 (ΦΕΚ 944/Β´/21.12.1994) Συμπλήρωση του πίνακα 1 της αποφάσεως Α.Χ.Σ. 470/93 που αφορά 
προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 467/2002/03, (1531/Β/16.10.03)).

13.  Αποφ. 6652/1994 (ΦΕΚ 941/Β´/20.12.1994) Χαρακτηρισμός των νερών της περιοχής του ποταμού Λαγκάβιστα 
Κοινότητας Λίστας Νομού Θεσπρωτίας και καθορισμού όρων διάθεσης αποβλήτων σ αυτά.

14.  Αποφ. 258/1994 (ΦΕΚ 941/Β´/20.12.1994) Καθορισμός λατομικών περιοχών Ν. Ευρυτανίας.
15.  Αποφ. 1047/Φ.13.Γεν./1994 (ΦΕΚ 941/Β´/20.12.1994) Καθορισμός λατομικής περιοχής στη θέση «Αλμπάνι» 

Δημοτικής περιφέρειας Χάλκης (πρώην Κοιν. περιφέρεια Καλαβρούζα) Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας.
16.  Αποφ. ΥΓ/7841/1994 (ΦΕΚ 924/Β´/14.12.1994) Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στις θαλάσσι-

ες περιοχές των νήσων Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων.
17.  ΦΕΚ 923/Β´/14.12.1994 Τροποποίηση της υπ αριθ. Β 6342/863/24-3-89 (ΦΕΚ 223/Β/1989) κοινής απόφασης των 

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «για την ασφάλεια των παιχνιδιών» 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 93/68/ΕΟΚ/22-7-93 (EEL 220/1993).

18.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/11516/1994 (ΦΕΚ 912/Β´/9.12.1994) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλ-
λας.

19.  Αποφ. 41429/1994 (ΦΕΚ 910/Β´/8.12.1994) Παράταση ισχύος Κοινής Νομαρχιακής Απόφασης για την εκκένω-
ση Βυτιοφόρων στο Κεντρικό φρεάτιο αποβλήτων του Κέντρου Λυμάτων Μεταμόρφωσης.
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20.  Αποφ. 11315/1994 (ΦΕΚ 907/Β´/8.12.1994) Καθορισμός χρήσεων νερών ξηροχειμάρρου ΛΑΡΔΙΑ και όρων δι-
αθέσεως αποβλήτων Κοινότητας Βατούσας Ν. Λέσβου.

21.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/10413/1994 (ΦΕΚ 893/Β´/1.12.1994) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας.
22.  Αποφ. ΔΥΠ/12856/1994 (ΦΕΚ 890/Β´/30.11.1994) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου 

των Σπύρου και Ευάγγελου Μαυρουδή στα Βραγανιώτικα κοινότητας Χλομοτιανών Ν. Κέρκυρας.
23.  Υ.Α. 3131.2/36/94/1994 (ΦΕΚ 883/Β´/28.11.1994) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά με αριθμ. 

180 «Περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών Λιμένα Πειραιά».
24.  Αποφ. ΥΓ/13188/1994 (ΦΕΚ 879/Β´/28.11.1994) Καθορισμός τόπου αποχετεύσεως αποβλήτων ελαιοτριβείου 

του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πελέκα στην κοινότητα Πελέκα Ν. Κέρκυρας.
25.  Υ.Α. 95209/1994 (ΦΕΚ 871/Β´/23.11.1994) Μεταβίβαση αρμοδιότητας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορι-

σμένες δραστηριότητες και έργα της πρώτης (α) κατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων του άρθρου 3 του ν.1650/94 
στους Νομάρχες.

26.  Υ.Α. 3131.1/9/94/1994 (ΦΕΚ 858/Β´/18.11.1994) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 5 «για τις 
υποβρύχιες δραστηριότητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή». (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 3131.1/02/99/99, 
(386/Β/15.4.99) την Υ.Α. 3131.1.1/11/96/97, (5/Β/14.1.97) & την Υ.Α. 3131.1/4/95/95, (95/Β/13.2.95)).

27.  Υ.Α. 3131.1/10/94/1994 (ΦΕΚ 858/Β´/18.11.1994) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 6 «τροπο-
ποίηση ορισμένων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 3 για τις λεμβουχικές εργασίες». (Καταρ-
γήθηκε από την Υ.Α. 3131.1/07/97/97 (1136/Β/22.12.97)).

28.  Υ.Α. 90461/2193/1994 (ΦΕΚ 843/Β´/11.11.1994) Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ αριθ. 
55648/2210/91 κοινής Υπουργικής απόφασης «μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλ-
λοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα» (323/Β). (1,2 δι-
χλωροαιθάνιο -EDC (άρθ. 2 §8), Τριχλωροαιθυλένιο - TRI (άρθ. 2 §9), Υπερχλωροαιθυλένιο - PER (άρθ. 2 §10), 
Τριχλωροβενζόλιο –TCB (άρθ. 2 §11)).

29.  Αποφ. 9537/1994 (ΦΕΚ 812/Β´/31.10.1994) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των βιομηχανι-
κών αποβλήτων εργοστασίου τοματοπολτού ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ Α.Ε στο Ν. Καρδίτσας.

30.  Υ.Α. 2059729/6388/0022/1994 (ΦΕΚ 798/Β´/24.10.1994) Καθορισμός αμοιβής από 1.1.1991 των εκπροσώπων 
των εργαζομένων και των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επι-
τροπές Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
Πειραιά- Δραπετσώνας- Kερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας.

31.  Υ.Α. 1661/1994 (ΦΕΚ 786/Β´/20.10.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ αριθ. 69269/5387 
κοινής απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουρισμού.

32.  ΦΕΚ 778/Β´/14.10.1994 Διόρθωση σφάλματος στην 3009/2/28-γ/16.6.94 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
«Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.

33.  Υ.Α. 483/1994 (ΦΕΚ 774/Β´/12.10.1994) Χρωματισμός και ιχνηθέτηση πετρελαίου Diesel εφοδιασμού πλοίων.
34.  Υ.Α. 485/1994 (ΦΕΚ 774/Β´/12.10.1994) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 434/91.
35.  Υ.Α. Δ16γ/05/663/Γ/1994 (ΦΕΚ 774/Β´/12.10.1994) Τροποποίηση της αριθ. Δ17α/08/32/ΦΝ 275/30-9-92 από-

φασης έγκρισης Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ).
36.  Αποφ. 5626/1994 (ΦΕΚ 771/Β´/12.10.1994) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των αποβλήτων του τυ-

ροκομείου των Υιών Σ. Λύτρα στο Ν. Λάρισας.
37.  Αποφ. 13959/1994 (ΦΕΚ 771/Β´/12.10.1994) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των λυμάτων και εμπο-

ρικού κέντρου (υπεραγορά) CONTINENT της ΥΠΕΡΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε. στο Ν. Λάρισας.
38.  ΦΕΚ 757/Β´/10.10.1994 Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΔΥ7/οικ. 2480/94 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οι-

κονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
39.  ΦΕΚ 755/Β´/7.10.1994 Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΔΥ7/οικ. 2480/94 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικο-

νομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
40.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/9290/1994 (ΦΕΚ 738/Β´/29.9.1994) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλλας.
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41.  Υ.Α. 1011/22/19-ιβ/1994 (ΦΕΚ 724/Β´/26.9.1994) Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκέδα-
σης και συναφών καταστημάτων.

42.  Υ.Α. 413/94/1994 (ΦΕΚ 706/Β´/20.9.1994) Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/1993 του Συμβουλίου.

43.  Υ.Α. 22/94/1994 (ΦΕΚ 706/Β´/20.9.1994) Σύστημα διαπίστευσης και ελέγχου εργαστηρίων ορθής εργαστηρια-
κής πρακτικής. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 452/1997/98, (294/Β/26.3.98)).

44.  Υ.Α. 378/94/1994 (ΦΕΚ 705/Β´/20.9.1994) 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. (Δοκιμή & αξιολόγηση των ιδιοτήτων των ουσιών (άρθ. 3), Ταξινόμηση (άρθ. 
4), Μέτρα & διάθεση ουσιών (άρθ. 5), Υποχρέωση έρευνας (άρθ. 6), Πλήρης γνωστοποίηση (άρθ. 7), Ου-
σίες που έχουν ήδη γνωστοποιηθεί (κανόνας της δεκαετίας) (άρθ. 9), Διάθεση στην αγορά γνωστοποιημέ-
νων ουσιών (άρθ. 10), Ποσότητες για τις ουσίες που παρασκευάζονται εκτός Κοινότητας (άρθ. 11), Πολυ-
μερή (άρθ. 12), Εξαιρέσεις (άρθ. 13), Επαναγνωστοποίηση μιας ουσίας & αποφυγή επαναληπτικών πειρα-
ματισμών σε σπονδυλωτά (άρθ. 15), Δικαιώματα & υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής (άρθ. 16), Διαδικα-
σία γνωστοποίησης (άρθ. 17), Ανταλλαγή πληροφοριών (άρθ. 18), Εμπιστευτικότητα δεδομένων (άρθ. 19), 
Ανταλλαγή περιλήψεων φακέλων (άρθ. 20), Πίνακες υποχρεώσεων & νέων ουσιών (άρθ. 21), Συσκευασία 
(άρθ. 22), Επισήμανση (άρθ. 23), Εφαρμογή των όρων επισήμανσης (άρθ. 24), Εξαιρέσεις από τους όρους 
επισήμανσης & συσκευασίας (άρθ. 25), Διαφήμιση (άρθ. 26), Δελτία δεδομένων ασφαλείας (άρθ. 27), Ρή-
τρα ελεύθερης κυκλοφορίας (άρθ. 28), Ρήτρα διασφάλισης (άρθ. 29), Επιθεώρηση -έλεγχος δειγμάτων (άρθ. 
31)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 87/2007/07, (872/Β/4.6.07) την Υ.Α. 558/2004/05, (605/Β/6.5.05) την 
Υ.Α. 41/02, (755/Β/19.6.02) την Υ.Α. 388/2001/02, (170/Β/18.2.02) την Υ.Α. 652/2000/01, (363/Β/5.4.01) την 
Υ.Α. 677/99/00, (294/Β/10.3.00) την Υ.Α. 690/99/00, (294/Β/10.3.00) την Υ.Α. 511/98, (168/Β/26.2.99) την 
Υ.Α. 482/98, (1316/Β/31.12.98) την Υ.Α. 455/98, (1314/Β/31.12.98) & την Υ.Α. 590/1997/98, 
(294/Β/26.3.98)).

45.  ΦΕΚ 703/Β´/19.9.1994 Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΔΥ7/οικ. 2480/94 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οικο-
νομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.

46.  Υ.Α. οικοθεν 22716/1543/1994 (ΦΕΚ 699/Β´/14.9.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. ΣΤ 
29900/1977 (1318/Β) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για 
κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ».

47.  Υ.Α. 3009/2/23α/1994 (ΦΕΚ 696/Β´/14.9.1994) Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων από 
τις διατάξεις του ν. 2168/93 και 456/76 αδειών. (Διαδικασία χορήγησης αδειών κατοχής όπλων & οπλοφορίας 
(άρθ. 7), Ανάκληση – αφαίρεση αδειών (άρθ. 8)).

48.  Υ.Α. 94649/8682/93/1994 (ΦΕΚ 688/Β´/13.9.1994) Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις δι-
ατάξεις της Οδηγίας της 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από 
τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. (Διάθεση στην αγορά & λειτουργία συσκευών (αρθ. 3), Απαιτήσεις προ-
στασίας (αρθ. 4), Κυκλοφορία συσκευών (αρθ. 5), Ειδικά μέτρα (αρθ. 6), Πιστοποίηση της συμμόρφωσης ως 
προς τις απαιτήσεις προστασίας (αρθ. 7), Πιστότητα προτύπων (αρθ. 8), Μη συμμόρφωση της συσκευής με τις 
απαιτήσεις προστασίας (αρθ. 9), Εκτίμηση της πιστότητας των συσκευών προς τις απαιτήσεις προστασίας της 
παρούσας απόφασης (αρθ. 10)). (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 50268/5137/07, (1853/Β/13.9.07)).

49.  Υ.Α. ΔΥ7/οικ. 2480/1994 (ΦΕΚ 679/Β´/13.9.1994) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 93/42/
ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. (Σήμανση CE (αρθ. 
15)). (Τροποποιήθηκε με την Υ.Α. ΔΥ8δ/οικ. 3607/892/2001 (ΦΕΚ 1060/Β´/10.8.2001)). (Διορθ. Σφ. ΦΕΚ 703/
Β´/19.9.1994, ΦΕΚ 755/Β´/7.10.1994, ΦΕΚ 757/Β´/10.10.1994).

50.  Υ.Α. ΔΥ7/2351/1994 (ΦΕΚ 639/Β´/24.8.1994) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 90/385/
ΕΟΚ/20.6.90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ενεργά Εμφιτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα (Active Implantable Medical Devices).
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51.  Υ.Α. 2037721/4314/0022/1994 (ΦΕΚ 627/Β´/16.8.1994) Αύξηση ειδικής οικονομικής παροχής υπαλλήλων του 
Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.).

52.  Αποφ. ΔΥΠ/6945/1994 (ΦΕΚ 599/Β´/4.8.1994) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της 
μονάδας χελοκαλλιέργειας των Ν. Γκολομάζου - Δ. Τρομπούκη & Σία ΟΕ στο Ν. Άρτας.

53.  Υ.Α. 3131.1/05/94/1994 (ΦΕΚ 577/Β´/26.7.1994) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθ. 3 «περί 
λεμβουχικών εργασιών». (Ορισμός λεμβουχικών εργασιών (άρθ. 2), Χορήγηση αδειών λαντζών - Δικαιολογητι-
κά (άρθ. 3), Λάντζες ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων (άρθ. 4), Καταλληλότητα λαντζών (άρθ. 5), Επέ-
κταση λεμβουχικών εργασιών (άρθ. 6), Λάντζες ασφαλείας (άρθ. 7), Αντικατάσταση λαντζών (άρθ. 8), Κυβερ-
νήτες λαντζών (άρθ. 9), Βοηθοί λεμβούχων (άρθ. 10), Μεταβίβαση αδειών λαντζών (άρθ. 11), Διάκριση λαντζών 
(άρθ. 13), Εμφάνιση προσωπικού (άρθ. 14), Μεταφορά φυλάκων πλοίων ειδικών κατηγοριών (άρθ. 16)). (Τρο-
ποποιήθηκε από την Υ.Α. 3131.1/10/94/94, (858/Β/18.11.94) & Καταργήθηκε από την Υ.Α. 3131.1/07/97/97, 
(1136/Β/22.12.97)).

54.  Υ.Α. 2048404/5248/0022/1994 (ΦΕΚ 569/Β´/22.7.1994) Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό του ΥΕ-
ΘΑ.

55.  Υ.Α. 125455/1994 (ΦΕΚ 565/Β´/20.7.1994) Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των τύπων των αυτοκινούμε-
νων αγροτικών μηχανημάτων. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. ΔΓ/Α10/97, (834/Β/17.9.97)).

56.  Υ.Α. 1011/22/19-δ/1994 (ΦΕΚ 546/Β´/12.7.1994) Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκέδα-
σης και συναφών καταστημάτων.

57.  Υ.Α. 2041405/4678/0022/1994 (ΦΕΚ 535/Β´/7.7.1994) Τροποποίηση απόφασης για χορήγηση ειδών ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισμού των Νομαρχιακών Ταμείων.

58.  Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/6627/1994 (ΦΕΚ 523/Β´/6.7.1994) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας.
59.  Υ.Α. 3009/2/26α/1994 (ΦΕΚ 513/Β´/4.7.1994) Τηρούμενα βιβλία και υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών προσώ-

πων που απασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εκρηκτικών 
υλών, όπλων, πυρομαχικών κ.λπ αντικειμένων του Ν. 2168/1993. (Υποχρέωση τήρησης βιβλίων (άρθ. 1), Τρό-
πος τήρησης βιβλίων (άρθ. 2), Υποχρεώσεις κατασκευαστών -επισκευαστών κ.λπ. (άρθ. 3)).

60.  Υ.Α. 8742/524/1994 (ΦΕΚ 512/Β´/4.7.1994) Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλω-
ση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα.

61.  Υ.Α. 20090/1314/1994 (ΦΕΚ 512/Β´/4.7.1994) Υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων 
με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/94/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων της 14ης Ιουνίου 1993.

62.  Υ.Α. 2041120/4624/0022/1994 (ΦΕΚ 481/Β´/24.6.1994) Χορήγηση επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας στο 
προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου.

63.  Υ.Α. 2014056/1563/0022/1994 (ΦΕΚ 473/Β´/24.6.1994) Χορήγηση ειδικής οικονομικής παροχής σε υπαλλήλους 
του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.).

64.  Υ.Α. 3009/2/28γ/1994 (ΦΕΚ 461/Β´/21.6.1994) Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρη-
κτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών. (Υποχρέωση λήψης μέτρων ασφαλείας (άρθ. 1), Εργοστάσια- εργα-
στήρια παραγωγής & αποθήκες εκρηκτικών υλών (άρθ. 2), Εργοστάσια –εργαστήρια κατασκευής, μετασκευ-
ής & συναρμολόγησης πυροβόλων όπλων & γόμωσης -αναγόμωσης φυσιγγίων (άρθ. 3), Καταστήματα εμπορί-
ας πυροβόλων & κυνηγετικών όπλων & ειδών κυνηγίου - Εργαστήρια επισκευής όπλων (άρθ. 4), Κάτοχοι περι-
στρόφων -πιστολίων αυτομάτων όπλων, όπλων σκοποβολής & κυνηγετικών όπλων (άρθ. 5)). (Διορθ. Σφ. στο 
ΦΕΚ 778/Β/14.10.94)).

65.  Κ.Υ.Α 8881/1994 (ΦΕΚ 450/Β´/16.6.1994) Τροποποίηση της 4373/1205/93 (187/Β) κοινής απόφασης των Υπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα ατομικής προστασί-
ας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ.

66.  Υ.Α. 3131.2/09/1004/1994 (ΦΕΚ 448/Β´/14.6.1994) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά με αριθ. 
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179 «περί παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήματα». (Παραλα-
βή πετρελαιοειδών καταλοίπων (άρθ. 2), Παροχή παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων (άρθ. 3), Μέτρα ασφά-
λειας (άρθ. 4), Μέτρα προστασίας θαλάσσιου περιβάλλοντος (άρθ. 5), Εύκαμπτοι σωλήνες (άρθ. 6)).

67.  Αρ. Πρωτ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/3762/1994 (ΦΕΚ 437/Β´/9.6.1994) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλ-
λας.

68.  Αποφ. ΑΜ/617/93/1994 (ΦΕΚ 372/Β´/19.5.1994) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων - Βιομηχανι-
κών αποβλήτων Τυροκομείου Αθανασίου Λύτρα και Υιού του Σταμούλη Λύτρα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας.

69.  Υ.Α. 3312.20α/02/94/1994 (ΦΕΚ 371/Β´/19.5.1994) Υποχρεώσεις πλοιάρχων, ναυτικών πρακτόρων και πλοιο-
κτητών για έξοδα συντήρησης και επαναπατρισμού αλλοδαπών ναυτικών που εισέρχονται παράνομα στη χώρα 

70.  Αποφ. ΔΥΠ/3169/1994 (ΦΕΚ 349/Β´/11.5.1994) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου του 
ΜΙΧΑΛΑΚΗ Γεωργίου στην επίσκεψη Δήμου Θιναλίου Νομού Κερκύρας.

71.  Υ.Α. 1166/93/1994 (ΦΕΚ 336/Β´/5.5.1994) Προδιαγραφές & μέθοδοι ελέγχου, πετρελαίου κίνησης. (Καταργή-
θηκε από την Υ.Α. 356/2000/01 (410/Β/11.4.01)).

72.  Υ.Α. 41/94/1994 (ΦΕΚ 320/Β´/26.4.1994) Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου υγραερίων κίνησης.
73.  Υ.Α. 42/94/1994 (ΦΕΚ 320/Β´/26.4.1994) Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου Μαζούτ. (Τροποπιήθηκε από την 

Υ.Α. 526/1995/96 (887/Β/19.9.96)).
74.  Αποφ. ΔΥΠ οικ. 3920/1994 (ΦΕΚ 313/Β´/25.4.1994) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διαθέσεως των υγρών απο-

βλήτων του Εργοστασίου ΙΟΝ ΑΕ Παραρτήματος Αρτας.
75.  Υ.Α. 54229/2498/1994 (ΦΕΚ 312/Β´/22.4.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 71/88 «κανονισμός 

πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α διόρθωση 59/Α), όπως ισχύει.
76.  Αποφ. ΑΜ 6/1994 (ΦΕΚ 302/Β´/22.4.1994) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων - βιομηχανικών απο-

βλήτων τυροκομείου Ιωάννου Κατοίκου στο Ανοιξιάτικο Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας.
77.  Αποφ. ΔΥΠ/οικ. 3276/1994 (ΦΕΚ 302/Β´/22.4.1994) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου 

του Ράντου Μιχαήλ του Στυλιανού στα Δραγωτινά της κοινότητας Νεοχωρίου Ν. Κερκύρας.
78.  Αποφ. ΔΥΠ/οικ. 3277/1994 (ΦΕΚ 302/Β´/22.4.1994) Καθορισμός των ειδικών όρων διαθέσεως των αποβλήτων 

(αμοργών) του ελαιοτριβείου του Κ. Βλαχοπούλου – Κ. Μπουα, στη θάλασσα.
79.  Αποφ. οικ. 3421/1994 (ΦΕΚ 302/Β´/22.4.1994) Ορισμός τελικού αποδέκτη λυμάτων στο Ν. Λασιθίου.
80.  Υ.Α. 3009/2/21-γ/1994 (ΦΕΚ 301/Β´/21.4.1994) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαμετακό-

μισης όπλων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίησης 
αυτής. (Άδεια διαμετακόμισης (άρθ. 1), Διαμετακόμιση με χερσαία μέσα μεταφοράς (άρθ. 2), Διαμετακόμιση 
με πλωτά θαλάσσια μέσα (άρθ. 3), Μικτή διαμετακόμιση (άρθ. 4), Διαδικασία έκδοσης άδειας διαμετακόμιση 
(άρθ. 5), Όροι & προϋποθέσεις ασφαλούς διαμετακόμισης (άρθ. 6), Έκδοση, περιεχόμενο & ισχύς άδειας δια-
μετακόμισης (άρθ. 7), Απόρριψη αιτήματος –ανάκληση άδειας διαμετακόμισης (άρθ. 8)).

81.  Αποφ. οικ. 4428/1994 (ΦΕΚ 279/Β´/18.4.1994) Διάθεση αποβλήτων Ιχθυογεννητικού Σταθμού της «Ιχθυοτροφι-
κής Ελλάς ΑΕ» στην περιοχή «Βοίβος Μικροβοίβος» κοινότητας Προσκυνάς Φθιώτιδας.

82.  Υ.Α. 2013361/1499/0022/1994 (ΦΕΚ 254/Β´/8.4.1994) Χορήγηση ειδικής οικονομικής παροχής σε υπαλλήλους 
του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.).

83.  Π.Δ. 415/1994 (ΦΕΚ 236/Α´/29.12.1994) Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας.
84.  Π.Δ. 399/1994 (ΦΕΚ 221/Α´/19.12.1994) 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. (Γραπτή εκτίμηση κινδύνου (άρθ. 3§1), Διατάξεις για την πρόληψη ή τη μείωση της έκθεσης (άρθ. 
5), Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής (άρθ. 6), Απρόβλεπτη έκθεση (άρθ. 7), Προβλεπτή έκθεση (άρθ. 8), Πρό-
σβαση στις ζώνες κινδύνου (άρθ. 9), Μέτρα υγιεινής & ατομικής προστασίας (άρθ. 10), Επίβλεψη της υγείας 
(άρθ. 14), Γιατρός εργασίας ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων (άρθ. 14§1α), Τήρηση φακέλλων (άρθ. 15)) 
(Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 43/03, (44/Α/21.2.03) & το Π.Δ. 127/00, (111/Α/6.4.00)). (Σχετική εγκύκλιος 
130406/95).
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85.  Π.Δ. 397/1994 (ΦΕΚ 221/Α´/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτική 
διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κίνδυνο ιδίως για τη ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων σε συμ-
μόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 90/269/EOK. (Οργάνωση των θέσεων εργασίας (άρθ. 4)).

86.  Π.Δ. 398/1994 (ΦΕΚ 221/Α´/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με 
οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK. (Γραπτή εκτίμηση κιν-
δύνου (άρθ. 3§1), Ιατρικές εξετάσεις (άρθ. 10), Αλλαγές δραστηριότητας και διαλείμματα εργασίας (παράρτ. Ι 
§4)).

87.  Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α´/19.12.1994) 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. 
(Κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό εργασίας (άρθ. 4), Εξοπλισμός εργασίας με ιδιαίτερο κίνδυνο (άρθ. 5), Δια-
βούλευση & συμμετοχή των εργαζομένων (άρθ. 8)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 155/04, (121/Α/5.7.04) το Π.Δ. 
304/00, (241/Α/3.11.00) & το Π.Δ. 89/99, (94/Α/13.5.99)).

88.  Π.Δ. 396/1994 (ΦΕΚ 220/Α´/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβου-
λίου 89/656/EOK. (Χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας από τον εργοδότη (άρθ. 4§), Αξιολόγηση των εξο-
πλισμών ατομικής προστασίας (άρθ. 5), Κανόνες χρησιμοποίησης (άρθ. 7)).

89.  Ν. 2264/1994 (ΦΕΚ 208/Α´/5.12.1994) Κύρωση της Σύμβασης για τη σήμανση των πλαστικών εκρηκτικών με 
σκοπό τον εντοπισμό τους.

90.  Π.Δ. 368/1994 (ΦΕΚ 201/Α´/2.12.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 472/85 (ΦΕΚ 168/Α) και του π.δ 
609/85 (223/Α).

91.  Υ.Α. Φ. 0546/44/ΑΣ 581/Μ. 4346/1994 (ΦΕΚ 198/Α´/25.11.1994) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς τη 
χώρα μας της Σύμβασης για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικινδύνων αποβλήτων και της επεξεργα-
σίας τους (Βασιλεία, 22-3-1989).

92.  Ν. 2252/1994 (ΦΕΚ 192/Α´/18.11.1994) Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμε-
τώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις. (Σχέδια έκτακτης ανάγκης αντιμε-
τώπισης ρύπανσης (άρθ. 3), Διαδικασίες αναφοράς ρύπανσης από πετρέλαιο (άρθ. 4), Ενέργειες με τη λήψη ανα-
φοράς ρύπανσης από πετρέλαιο (άρθ. 5), Εθνικά & περιφερειακά συστήματα ετοιμότητας & αντιμετώπιση (άρθ. 
6), Διεθνής συνεργασία για την αντιμετώπιση της ρύπανσης (άρθ. 7)).

93.  Αποφ. 12532/1994 (ΦΕΚ 192/Β´/23.3.1994) Καθορισμός φυσικού αποδέκτη των αποβλήτων της ΑΒΕΕ επεξερ-
γασίας ελαφρών υδρογονανθράκων στο Πλατυγιάλι Αστακού Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

94.  Π.Δ. 355/1994 (ΦΕΚ 189/Α´/15.11.1994) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγί-
ας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που 
μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 106/97, (97/Α/5.5.98) & το Π.Δ. 32/96, 
(23/Α/12.2.96)).

95.  Π.Δ. 346/1994 (ΦΕΚ 183/Α´/31.10.1994) Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνι-
κούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλί-
ου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 12/00, (11/Α/27.1.00) το Π.Δ. 3/99, (2/Α/13.1.99) 
το Π.Δ. 174/98, (129/Α/16.6.98) το Π.Δ. 211/97, (166/Α/25.8.97) & Καταργήθηκε Π.Δ. 49/05, (66/Α/11.3.05)).

96.  Αποφ. 1023/2/34α/1994 (ΦΕΚ 178/Β´/17.3.1994) Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημά-
των Εκμισθώσεως Μοτοποδηλάτων και Ποδηλάτων.

97.  Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α´/25.10.1994) Προϊόντα δομικών κατασκευών.
98.  Π.Δ. 323/1994 (ΦΕΚ 173/Α´/24.10.1994) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1991 της Διεθνούς Σύμβασης για την 

ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 που αναφέρονται στα Κεφάλαια ΙΙ-2,ΙΙΙ, V, VI, και VII αυ-
τής.

99.  Ν. 2739/1994 (ΦΕΚ 165/Β´/15.3.1994) Κανονισμός ενημέρωσης του πληθυσμού για τα εφαρμοστέα μέτρα της 
Υγείας και την ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες.
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100.  Ν. 2242/1994 (ΦΕΚ 162/Α´/3.10.1994) Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγ-
χου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.

101.  Υ.Α. 200937/972/0022/1994 (ΦΕΚ 152/Β´/4.3.1994) 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- Δραπετσώ-
νας- Κερατσινίου-Περάματος- Σαλαμίνας.

102.  Ν. 2239/1994 (ΦΕΚ 152/Α´/16.9.1994) Περί σημάτων.
103.  Αποφ. ΔΥΠ οικ. 2116/1994 (ΦΕΚ 150/Β´/4.3.1994) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διαθέσεων των υγρών απο-

βλήτων της υπό ίδρυση τυροκομικής μονάδας της ΑΕΒΕ ΗΠΕΙΡΟΣ.
104.  Ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139/Α´/31.8.1994) Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού 

Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 2642/98 (216/Α/17.9.98)).
105.  Ν. 2229/1994 (ΦΕΚ 138/Α´/31.8.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις.
106.  Υ.Α. 1150/93/1994 (ΦΕΚ 127/Β´/24.2.1994) Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης. (Τροπο-

ποιήθηκε από την Υ.Α. 354/2000/01 (410/Β/11.4.01)).
107.  Π.Υ.Σ. 255/1994 (ΦΕΚ 123/Α´/21.7.1994) Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 6 της υπ αριθ. 73/29.6.90 πρά-

ξης Υπουργικού Συμβουλίου «καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρί-
ψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α του άρθρου 6 της υπ αριθ. 
144/2.11.87 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (197/Α/87). (1,2 διχλωροαιθάνιο -EDC (άρθ. 2 §8), Τριχλωροαιθυ-
λένιο - TRI (άρθ. 2 §9), Υπερχλωροαιθυλένιο - PER (άρθ. 2 §10), Τριχλωροβενζόλιο –TCB (άρθ. 2 §11)).

108.  Υ.Α. 3131.2/01/94/1994 (ΦΕΚ 119/Β´/23.2.1994) 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 αερί-
ων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/ σε βυτιοφόρα οχήματα». (Φορτοεκφόρ-
τωση τριχλωράνθρακα & χλωροφορμίου (άρθ. 2)).

109.  Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α´/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις. (Επιτροπές συνδικαλιστικών στελεχών (άρθ. 1), Επαναπρόσληψη απολυθέντων για συνδι-
καλιστικούς λόγους (άρθ. 4), Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων (άρθ. 5), Θέματα συλλογικών συμβάσεων ερ-
γασίας- Συνδικαλιστικές άδειες (άρθ. 6), Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (άρθ. 7), Συμβούλια εργα-
ζομένων (άρθ. 8), Άδεια μητρότητας (άρθ. 9), Ειδικός λογαριασμός προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτι-
σης & εκπαίδευσης (ΕΛΠΕΚΕ) (άρθ. 14), Επιχορήγηση ΕΛΙΝΥΑΕ (άρθ. 14 §6), Οργάνωση Υπουργείου Εργα-
σίας (άρθ. 18-19), Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας (άρθ. 21), Θέματα προστασίας προσώπων του ν. 1648/86 (άρθ. 
22), Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων (άρθ. 23 & 46), Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων- Διοικητικές κυρώ-
σεις (άρθ. 24-26), Κυρώσεις- ΥΑΕ (άρθ. 24-25), Ιατρός εργασίας -τεχνικός ασφάλειας (άρθ. 26), Άδεια σπουδών 
εργαζόμενων μαθητών (άρθ. 50)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3385/05, (210/Α/19.8.05) & το Ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 
205/Α´/2.9.1998)).

110.  Π.Δ. 169/1994 (ΦΕΚ 106/Α´/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων.
111.  Π.Δ. 156/1994 (ΦΕΚ 102/Α´/5.7.1994) Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους 

που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. (Εργασία στην αλλοδαπή (άρθ. 4), Μεταβολή των στοιχείων της 
σύμβασης ή της σχέσης εργασίας (άρθ. 5)).

112.  Αποφ. ΔΥΠ οικ. 1173/1994 (ΦΕΚ 101/Β´/16.2.1994) Καθορισμός χρήσεων νερών χειμάρρου ΑΝΤΡΕΙΑ και όρων 
διαθέσεως αποβλήτων ιδρύματος ΘΕΟΜΗΤΩΝ Αγιάσου Ν. Λέσβου.

113.  Υ.Α. 1737/Φ17.4/32/1994 (ΦΕΚ 101/Β´/16.2.1994) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου δοχείων πί-
εσης.

114.  Π.Δ. 148/1994 (ΦΕΚ 99/Α´/4.7.1994) Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή και τεχνίτη περι-
ποίησης χεριών και ποδιών και όροι ίδρυσης και λειτουργίας κουρείων και κομμωτηρίων.
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115.  Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α´/13.6.1994) Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρω-
τοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις.

116.  Αποφ. ΔΥ/22374/91/1994 (ΦΕΚ 82/Β´/10.2.1994) Όροι διάθεσης των λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλή-
των σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός της ανώτερης τάξεως χρήσεως των υδάτων τους στο νομό Θεσσαλο-
νίκης.

117.  Ν. 2208/1994 (ΦΕΚ 71/Α´/11.5.1994) Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση για 
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974.

118.  Ν. 2205/1994 (ΦΕΚ 60/Α´/15.4.1994) Κύρωση της Σύμβασης- Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματι-
κές μεταβολές.

119.  Υ.Α. 3022115/1230/1993 (ΦΕΚ 59/Β´/28.1.1994) Αναπροσαρμογή παραβόλων χορηγήσεως-ανανεώσεως και ανα-
κλήσεως άδειας Χημικών Ναυτιλίας.

120.  Ν. 2203/1994 (ΦΕΚ 58/Α´/15.4.1994) Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών 
κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους. (Εθνικοί ορισμοί των επικίνδυνων αποβλήτων 
(άρθ. 3), Κατηγορίες αποβλήτων για έλεγχο (παράρτ. Ι), Κατηγορίες αποβλήτων που απαιτούν ειδική εξέταση 
(παράρτ. ΙΙ), Κατάλογος επικίνδυνων χαρακτηριστικών (παράρτ. ΙΙΙ), Εργασίες επεξεργασίας (παράρτ. IV)).

121.  Αποφ. Υ.Γ/50956/2800/1994 (ΦΕΚ 39/Β´/26.1.1994) Καθορισμός χρήσης επιφανειακών νερών στη θαλάσσια πε-
ριοχή Αγριολίμανο Σερίφου, καθώς και ειδικοί όροι διάθεσης των αποβλήτων ιχθυογεννητικού σταθμού με την 
επωνυμία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΑΕ.

122.  Αποφ. 14002/1994 (ΦΕΚ 38/Β´/25.1.1994) Καθορισμός αποδέκτη των αποβλήτων των εγκαταστάσεων του βιο-
λογικού καθαρισμού των Δημοτικών Σφαγείων Πύλης Ν. Τρικάλων.

123.  Π.Δ. 41/1994 (ΦΕΚ 31/Α´/10.3.1994) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1989 της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφά-
λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC).

124.  Π.Δ. 36/1994 (ΦΕΚ 26/Α´/28.2.1994) Μέτρα προστασίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις. (Τροποποιήθηκε από 
το Π.Δ. 350/03, (315/Α/31.12.03)).

125.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1994-1995 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1994 και 1995: Αριθμός Πρακτικού Κα-
τάθεσης: Π.Κ.Υ.Ε. 24/23.3.94. (Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις (άρθ. 5), Αμοιβή εργαζομένων μαθητών (άρθ. 
6), Διευκρινίσεις στην εφαρμογή για την άδεια φροντίδας των παιδιών (άρθ. 7), Εργοδοτική εισφορά για επαγ-
γελματική κατάρτιση (άρθ. 9), Εκπαίδευση (άρθ. 13)).

1993

1.  Υ.Α. 80798/5390/1993 (ΦΕΚ 987/Δ´/18.8.1993) Συμπλήρωση της 3046/304/89 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩ-
ΔΕ «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (59/Δ).

2.  Υ.Α. 194/1993 (ΦΕΚ 963/Β´/31.12.1993) Είδη ατομικής προστασίας των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεωρη-
τών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας.

3.  Υ.Α. 3221.2/5/93/1993 (ΦΕΚ 963/Β´/31.12.1993) Αναπροσαρμογή τελών ν. 855/78 και ν. 1147/81.
4.  Υ.Α. 3221.2/4/93/1993 (ΦΕΚ 963/Β´/31.12.1993) Αναπροσαρμογή τελών ν. 314/76.
5.  Υ.Α. Οικ. 33976/3189/1993 (ΦΕΚ 822/Β´/8.10.1993) Τροποποίηση της Υ-28433/2448/2.7.1992 απόφασης των 

Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών (ΦΕΚ 542/Β) που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κι-
νητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/59/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των της 28ης Ιουνίου 1993. (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. 31780/2522/95, (912/Β/6.11.95)).

6.  Υ.Α. Φ21/2361/1993 (ΦΕΚ 819/Β´/7.10.1993) Κανονισμός εκτίμησης βαθμού αναπηρίας. (Τροποποιήθηκε από 
την Υ.Α. Φ11321/6111/397/03, (379/Β/31.3.03)).
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7.  Υ.Α. Υ3δ/οικ. 4322/1993 (ΦΕΚ 802/Β´/6.10.1993) Απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους παροχής Υπηρε-
σιών Υγείας.

8.  Πολ.Διατ. της 8-7/1993 (ΦΕΚ 795/Δ´/13.7.1993) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγει-
ρομένων οικοδομών. (Καταρήθηκε από το Ν. 3212/03, (308/Α/31.12.03)).

9.  Υ.Α. Υ7/5282/1993 (ΦΕΚ 784/Β´/6.10.1993) Χορήγηση της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας. 
10.  Υ.Α. 2059037/6566/0022/1993 (ΦΕΚ 761/Β´/30.9.1993) Χορήγηση ειδικού επιδόματος στους εργαζόμενους στον 

οργανισμό αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.
11.  Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/1993 (ΦΕΚ 756/Β´/28.9.1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρ-

μολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 
12.  Υ.Α. 84184/6127/1993 (ΦΕΚ 736/Β´/23.9.1993) Όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών αυτο-

κινήτων με χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων αποθήκευσης οχημάτων (μηχανικοί χώροι στάθμευσης).
13.  Υ.Α. 2054482/6210/0022/1993 (ΦΕΚ 718/Β´/16.9.1993) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 

του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών.
14.  Υ.Α. ΑΠ. οικ. 82805/2224/1993 (ΦΕΚ 699/Α´/9.9.1993) Καθορισμός μέτρων και όρων για την πρόληψη της ατμο-

σφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων. (Καθορισμός οριακών τι-
μών εκπομπής (άρθ. 4), Μέτρα & διαδικασίες τήρησης οριακών τιμών (άρθ. 5), Μετρήσεις εκπομπών (άρθ. 6), 
Εφεδρικοί καυστήρες (άρθ. 7), Υπέρβαση οριακών τιμών -βλάβες (άρθ. 8)). (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 
22912/1117/05, (759/Β/6.6.05)).

15.  Υ.Α. 14165/Φ 17.4/373/1993 (ΦΕΚ 673/Β´/2.9.1993) Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυ-
κλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. (Πρώτη κυκλοφορία δοχείων πίεσης -συσκευών αερίων 
(άρθ. 2-4), Πλήρωση δοχείων εγχωρίως (άρθ. 5), Περιοδικός επανέλεγχος δοχείων πίεσης (άρθ. 6), Κυκλοφορί-
α μη επαναπληρούμενων μεταφερόμενων δοχείων (άρθ. 6)). (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 14132/618/01, 
(1626/Β/6.12.01)).

16.  Υ.Α. 15177/Φ.17.4/404/1993 (ΦΕΚ 665/Β´/1.9.1993) Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου δο-
χείων πίεσης και συσκευών αερίου.

17.  Υ.Α. Υ7/4248/1993 (ΦΕΚ 649/Β´/30.8.1993) Χορήγηση της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας. (Καταρήθηκε 
από την Υ.Α Υ7/5282/93, (784/Β/6.10.93)).

18.  Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647/Β´/30.8.1993) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυ-
ροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α).

19.  Υ.Α. 3116.3/8/93/1993 (ΦΕΚ 563/Β´/28.7.1993) Απαιτούμενος ελάχιστος εξοπλισμός συνεργείων για ναυπηγοε-
πισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόμενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά-Δραπετσώνας- Κε-
ρατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας.

20.  Υ.Α. 532/93/1993 (ΦΕΚ 550/Β´/27.7.1993) Τροποποίηση του παραρτήματος Ι του π.δ 329/83 σε συμμόρφωση με 
την οδηγία της Επιτροπής 92/37/ΕΟΚ. (Καταργήθηκε από την Υ.Α 378/94/94 (705/Β/20.9.94)).

21.  Υ.Α. 480/93/1993 (ΦΕΚ 539/Β´/21.7.1993) Τροποποίηση του παρ/τος Ι του π.δ 329/83 σε συμμόρφωση με την 
οδηγία της Επιτροπής 91/632/ΕΟΚ. (Καταργήθηκε από την Υ.Α 378/94/94 (705/Β/20.9.94)).

22.  Υ.Α. 77119/4607/1993 (ΦΕΚ 532/Β´/6.7.1993) Τροποποίηση και συμπλήρωση της κ.υ.α 18187/272/88 «καθορι-
σμός μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν 
ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες (126/Β)». (Καταργήθηκε από την Υ.Α οικ. 5697/590/00 
(405/Β/29.3.00)).

23.  Υ.Α. οικ. 25006/2234/1993 (ΦΕΚ 523/Β´/13.7.1993) Αντικατάσταση των διατάξεων της απόφασης 
Γ-20/81567/898/88 (403/Β) που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχη-
μάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμ-
βρίου 1992. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 29087/2295/97 (79/Β/7.2.97)).

24.  Υ.Α. 2040831/14806/0022/1993 (ΦΕΚ 497/Β´/7.7.1993) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
του Μηχανικού εξοπλισμού των Νομαρχιακών Ταμείων.
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25.  Υ.Α. 470/93/1993 (ΦΕΚ 496/Β´/7.7.1993) Προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 
467/2002/03, (1531/Β/16.10.03)).

26.  Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β´/1.7.1993) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, κα-
τασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνησης, 
και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελ-
ματικές δραστηριότητες.

27.  Υ.Α. B 6606/1825/1993 (ΦΕΚ 453/Β´/24.6.1993) Τροποποίηση της αρ. 2923/161/86 (176/Β) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Δ. Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για 
το ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβου-
λίου 90/487/ΕΟΚ.

28.  Υ.Α. οικ. 31245/1993 (ΦΕΚ 451/Β´/24.6.1993) Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων. (Γενικά προστατευτικά μέ-
τρα (άρθ. 2), Προστασία εργαζομένων, κοινού, γειτονικών κτιρίων (άρθ. 3), Πρόσθετα μέτρα κατά περίπτωση 
(άρθ. 4), Κατεδαφίσεις δια χειρός (άρθ. 5), Κατεδαφίσεις με μηχανικά μέσα (άρθ. 6), Κατεδαφίσεις με εκρηκτι-
κά (άρθ. 7), Κατεδαφίσεις, αποξηλώσεις με φλόγα αερίου (άρθ. 8), Απομάκρυνση δεξαμενών, δοχείων εύφλε-
κτων ή τοξικών ουσιών ή τμημάτων κατασκευών που περιέχουν αμίαντο (άρθ. 9), Ομαδικές κατεδαφίσεις- Άρ-
ση ερειπίων (άρθ. 10), Μελέτη κατεδάφισης (άρθ. 11), Επίβλεψη κατεδάφισης (άρθ. 12)).

29.  Κ.Υ.Α οικοθεν 11824/1993 (ΦΕΚ 369/Β´/24.5.1993) Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην περιοχή της Πρωτεύουσας. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. Α.Η.Π.9238/332/04, (405/Β/27.2.04)).

30.  Υ.Α. οικ. 10315/1993 (ΦΕΚ 369/Β´/24.5.1993) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστι-
ών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού.

31.  Υ.Α. Ζ/3378/1993 (ΦΕΚ 356/Β´/17.5.1993) Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώ-
τες.

32.  Υ.Α. Φ1-1767/1993 (ΦΕΚ 338/Β´/10.5.1993) Συμπλήρωση διατάξεων για τη διακίνηση καυσίμων.
33.  Υ.Α. οικοθεν 11535/1993 (ΦΕΚ 328/Β´/6.5.1993) Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 

και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύ-
σης.

34.  Υ.Α. οικ. Υ1/2990/1993 (ΦΕΚ 328/Β´/6.5.1993) Περί απαγόρευσης της χρήσης πλακών ή άλλων υλικών που πε-
ριέχουν αμίαντο στους κλιβάνους έψησης άρτου κ.λπ τροφίμων.

35.  Υ.Α. Οικ. 6895/1241/Φ9.2/1993 (ΦΕΚ 325/Β´/6.5.1993) Τροποποίηση της κ.υ.α 18173/88, (664/Β) σε συμμόρ-
φωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990, που τροποποιεί την Οδηγία 
84/529/ΕΟΚ, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ηλεκτροκίνητους ανελκυ-
στήρες. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/97, (815/Β/11.9.97)).

36.  Υ.Α. Υ6/11228/92/1993 (ΦΕΚ 322/Β´/6.5.1993) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την αντίστοιχη Κοι-
νοτική στον Τομέα του καθορισμού αρχών και κατευθυντηρίων γραμμών που αφορούν τους κανόνες καλής παρα-
σκευής φαρμάκων που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. (Προσωπικό (άρθ. 5 & κεφ 2), Εγκαταστάσεις & εξο-
πλισμός (κεφ. 3)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Υ6/75691/04, (1533/Β/14.10.04)).

37.  Υ.Α. οικοθεν 11294/1993 (ΦΕΚ 264/Β´/15.4.1993) Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων 
αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο 
μαζούτ, ντίζελ ή αέριο.

38.  Υ.Α. 58751/2370/1993 (ΦΕΚ 264/Β´/15.4.1993) Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαι-
ρικής ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
76802/1033/96, (596/Β/19.7.96) & Καταργήθηκε από την Υ.Α Η.Π. 29457/1511/05, (992/Β/14.7.05)).

39.  Υ.Α. Δ10/Φ68/6812/1993 (ΦΕΚ 221/Β´/2.4.1993) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση άδειας 
εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυητικών επι-
στολών αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομικών χώρων ή χώρων ν.π.δ.δ. 
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40.  Υ.Α. Υ7/397/1993 (ΦΕΚ 201/Β´/26.3.1993) Χορήγηση της ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας.
41.  Υ.Α. οικ. Β. 4373/1205/1993 (ΦΕΚ 187/Β´/23.3.1993) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγία 

89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρα-
τών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας. (Πεδίο εφαρμογής, διάθεση στην αγορά & ελεύθερη κυ-
κλοφορία (άρθ. 1-7), Διαδικασία πιστοποίησης (άρθ. 8-9), Εξέταση τύπου ΕΟΚ (άρθ. 10), Έλεγχος των παρα-
γόμενων ΜΑΠ (άρθ. 11), Δήλωση πιστότητας ΕΟΚ της παραγωγής (άρθ. 12), Σήμα ΕΟΚ (άρθ. 13), Προστασί-
α από μηχανικές κρούσεις (παράρτ. ΙΙ §3.1), Προστασία μέλους του σώματος από την επενέργεια (στατικής) πί-
εσης (παράρτ. ΙΙ §3.2), Προστασία από κακώσεις του σώματος (τριβή, τσιμπήματα, καψίματα, δαγκώματα) 
(παράρτ. ΙΙ §3.3), Πρόληψη πνιγμών (παράρτ. ΙΙ §3.4), Προστασία από το θόρυβο (παράρτ. ΙΙ §3.5), Προστασία 
από τη θερμότητα ή/και τη φωτιά (παράρτ. ΙΙ §3.6), Προστασία από το ψύχος (παράρτ. ΙΙ §3.7), Προστασία από 
ηλεκτροπληξία (παράρτ. ΙΙ §3.8), Προστασία από ακτινοβολίες (παράρτ. ΙΙ §3.9), Προστασία από επικίνδυνες 
ουσίες & μολυσματικούς παράγοντες (παράρτ. ΙΙ §3.10), Συστήματα ασφάλειας καταδυτικών μέσων (παράρτ. 
ΙΙ §3.11)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. Β 5261/190/97, (113/Β/26.2.97) & την Κ.Υ.Α 8881/94, 
(450/Β/16.6.94)).

42.  Π.Δ. 419/1993 (ΦΕΚ 178/Α´/6.10.1993) Αποδοχή τροποποιήσεων 1987 της Διεθνούς Σύμβασης «για την ασφά-
λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC).

43.  Π.Δ. 418/1993 (ΦΕΚ 177/Α´/6.10.1993) Αποδοχή τροποποιήσεων 1989 & 1990 της Διεθνούς Σύμβασης «για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στα φορτηγά και τα επιβατηγά πλοία κα-
θώς και στην υποδιαίρεση και ευστάθεια μετά από βλάβη φορτηγών πλοίων αντίστοιχα.

44.  Π.Δ. 401/1993 (ΦΕΚ 170/Α´/1.10.1993) Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους 
και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσε-
ων μετά των οδών (A 69).

45.  Υ.Α. 98728/7722/1993 (ΦΕΚ 167/Δ´/2.3.1993) Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκινή-
των που εξυπηρετούν τα κτίρια.

46.  Π.Δ. 377/1993 (ΦΕΚ 160/Α´/15.9.1993) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ 
και 91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές. (Διαδικασία πιστοποί-
ησης (άρθ. 8-9), Σήμα «CE» (άρθ. 10-14), Βασικές απαιτήσεις ασφάλειας & υγείας σχετικά με το σχεδιασμό 
& την κατασκευή των μηχανών (παράρτ. Ι), Σήμα «CE» (παράρτ. ΙΙΙ), Τύποι μηχανών για τις οποίες πρέπει 
να εφαρμοστεί η διαδικασία που αναφέρεται στο άρθ. 1 §2, στοιχεία β) & γ) (παράρτ. ΙV), Δήλωση πιστότη-
τας (παράρτ. V), Εξέταση τύπου, ΕΚ (παράρτ. VΙ), Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από 
τα κράτη μέλη για τη δήλωση των οργανισμών (παράρτ. VII)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 18/96, 
(12/Α/18.1.96)).

47.  Ν. 2168/1993 (ΦΕΚ 147/Α´/3.9.1993) Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρη-
κτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις. Εισαγωγή από το εξωτερικό (αρθ. 2), Εξαγωγή -Επανεξαγωγή (αρθ. 
3), Διαμετακόμιση (αρθ. 4), Κατασκευή στο εξωτερικό (άρθ. 5), Εμπορία- Διάθεση (άρθ. 6), Κατοχή (άρθ. 7), 
Κατοχή κυνηγετικών όπλων (άρθ. 8), Όπλα σε πλοία & αεροσκάφη (άρθ. 9), Οπλοφορία (άρθ. 10), Μεταφορά 
όπλων & εκρηκτικών υλών (άρθ. 11), Χρήση εκρηκτικών υλών (άρθ. 11) Άσκοποι πυροβολισμοί - Παράνομη 
χρήση εκρηκτικών υλών (άρθ. 12), Όπλα & αντικείμενα στις φυλακές (άρθ. 13), Οπλοχρησία (άρθ. 14), Διακε-
κριμένες περιπτώσεις (άρθ. 15), Κατάσχεση -Δήμευση (άρθ. 16), Ειδικές ποινικές διατάξεις (άρθ. 17), Χορήγη-
ση & ανάκληση αδειών (άρθ. 18), Υποχρεώσεις εισαγωγέων, κατασκευαστών & εμπόρων (άρθ. 19), Έλεγχος 
καταλληλότητας όπλων & λοιπών ειδών (άρθ. 20), Ίδρυση & λειτουργία σκοπευτηρίων (άρθ. 21), Διοικητικές 
κυρώσεις (άρθ. 22), Ευρωπαϊκό δελτίο πυροβόλου όπλου (άρθ. 24), Απόκτηση όπλου από κάτοικο άλλου κρά-
τους – μέλους της Κοινότητας (άρθ. 25), Διατυπώσεις που απαιτούνται για την κυκλοφορία των όπλων στην 
Κοινότητα (άρθ. 26)).

48.  Π.Δ. 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α´/2.9.1993) Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφο-
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δοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαϊου 1992 (L 167/92). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ 59/95 (46/Α/27.2.95)).

49.  Υ.Α. 10537/1993 (ΦΕΚ 139/Β´/11.3.1993) Καθορισμός αντιστοιχίας της κατάταξης βιομηχανικών - βιοτεχνικών 
δραστηριοτήτων της κ.υ.α 69269/90 με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές ή και σε άλλες διατάξεις διάκριση 
των δραστηριοτήτων σε χαμηλή μέση και υψηλή όχληση. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 13727/724/03, 
(1087/Β/5.8.03)).

50.  Ν. 2150/1993 (ΦΕΚ 98/Α´/16.6.1993) Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και άλλες διατάξεις.
51.  Υ.Α. Υ1β/6020/1993 (ΦΕΚ 94/Β´/23.2.1993) Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστη-

μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων- Τροποποί-
ηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως.

52.  Π.Δ. 230/1993 (ΦΕΚ 94/Α´/15.6.1993) Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινή-
των αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. (Καταργήθηκε από 
το Π.Δ. 111/04 (76/Α/5.3.04)).

53.  Υ.Α. 1154/1993 (ΦΕΚ 93/Β´/23.2.1993) Τροποποίηση του παρ/τος Ι του π.δ 445/83 «περί περιορισμών θέσης σε 
κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
91/659/ΕΟΚ».

54.  Υ.Α. 463/1993 (ΦΕΚ 93/Β´/23.2.1993) Τροποποίηση άρθρου 68 του Κώδικα Τροφίμων ISOMALT.
55.  Υ.Α. 390/1993 (ΦΕΚ 70/Β´/12.2.1993) Καθορισμός εμβαδού χώρων Αρτοποιείων. (Καταργήθηκε από το Ν. 

3526/07, (24/Α/9.2.07)).
56.  Π.Δ. 95/1993 (ΦΕΚ 40/Α´/22.3.1993) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασί-

ας.
57.  Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α´/18.3.1993) Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολο-

γικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδη-
γία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. (Σκόνη (άρθ. 3)).

58.  Υ.Α. Α4/6457/1993 (ΦΕΚ 20/Β´/22.1.1993) Χορήγηση της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας.
59.  Π.Δ. 46/1992 (ΦΕΚ 17/Α´/17.2.1993) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετι-

κού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78-Παράρτημα Ι).
60.  Π.Δ. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/Α´/15.2.1993) Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 1428/84 

«εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις».
61.  Π.Δ. 28/1993 (ΦΕΚ 9/Α´/5.2.1993) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περι-

φερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έρ-
γων.

62.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1993 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1993: Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 
37/11-6-93. (Εργοδοτική εισφορά για επαγγελματική κατάρτιση (άρθ. 4), Μερική απασχόληση (άρθ. 5), Άδεια 
γάμου & γέννησης τέκνων (άρθ. 6), Άδεια μητρότητας (άρθ. 7), Γονική άδεια ανατροφής (άρθ. 8), Άδεια θηλα-
σμού & φροντίδας παιδιών (άρθ. 9), Νυχτερινή εργασία εγκύων γυναικών (άρθ. 10), Ισότητα των δύο φύλων 
(άρθ. 11), Εκπαίδευση συνδικαλιστικών στελεχών (άρθ. 12)).

1992

1.  Υ.Α. οικ.47271/3950/1992 (ΦΕΚ 764/Β´/31.12.1992) Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και των 
ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 406/394/02, (910/Β/17.7.02) & την Υ.Α. 
88/3374/93, (951/Β/31.12.93)).

2.  Υ.Α. 776/92/1992 (ΦΕΚ 713/Β´/2.12.1992) Τροποποίηση των π.δ 329/83 και 445/83 και της απόφασης ΑΧΣ 
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1197/89 για τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 
76/769/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ όσον αφορά την επιβολή προστίμων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 76/06, 
(832/Β/6.7.06)).

3.  Υ.Α. 400/92/1992 (ΦΕΚ 669/Β´/13.11.1992) Τροποποίηση του Π.Δ 329/83 για την «ταξινόμηση, συσκευασία και 
επισήμανση των επικινδύνων ουσιών σε εναρμόνιση προς την οδηγία της Επιτροπής 91/410/ΕΟΚ. (Αναδημοσί-
ευση του 447/Β/92). (Καταργήθηκε από την Υ.Α 378/94/94 (705/Β/20.9.94)).

4.  Υ.Α. 1282/91/1992 (ΦΕΚ 669/Β´/13.11.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1285/89 αποφ. ΑΧΣ σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 90/18/ΕΟΚ η οποία αφορά στην επιθεώρηση και στον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής 
πρακτικής (αναδημοσίευση του ΦΕΚ 80/Β/92). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 452/1997/98, (294/Β/26.3.98)).

5.  Υ.Α. 3231.2/36/92/1992 (ΦΕΚ 651/Β´/9.11.1992) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου. (Καταργήθηκε από 
την Υ.Α. 2431.02/09/07/07, (263/Β/28.2.07)).

6.  Υ.Α. 3231.6/1/92/1992 (ΦΕΚ 651/Β´/9.11.1992) Τροποποίηση του εντύπου της έκθεσης κατασκευής και εξοπλι-
σμού του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης της Ρύπανσης απο Πετρέλαιο (IOPPC). (Καταργήθηκε από την 
Υ.Α. 2431.02/10/07/07, (257/Β/27.2.07)).

7.  Υ.Α. Φ21/2257/1992 (ΦΕΚ 634/Β´/9.10.1992) Επιβολή προστίμου για τη μη τήρηση του βιβλίου παρουσίας οι-
κοδομών. (Καταργήθηκε από το Ν. 2556/97 (270/Α/24.12.97)).

8.  Υ.Α. 18951 Φ.109.1/1992 (ΦΕΚ 614/Β´/12.10.1992) Άρνηση σε πολίτη από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να λάβει 
γνώση διοικητικών εγγράφων. 

9.  Υ.Α. Δ17α/08/32/Φ.Ν. 275/1992 (ΦΕΚ 613/Β´/12.10.1992) Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός. (Τροπο-
ποιήθηκε από την Υ.Α. Δ16γ/05/663/Γ/94, (774/Β/12.10.94)).

10.  Υ.Α. οικ. Β. 19849/4370/1992 (ΦΕΚ 599/Β´/30.9.1992) Τροποποίηση της οικ. Β. 13353/2636/20.7.1990 (ΦΕΚ 
442/Β΄/20.7.90) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο-
γίας «Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια» σε συμ-
μόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 91/269/ΕΟΚ.

11.  Υ.Α. 3245/4/92/1992 (ΦΕΚ 594/Β´/30.9.1992) Ανάθεση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της κατασκευής- οργάνωσης- 
εκμετάλλευσης πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων- λυμάτων- απορριμμάτων πλοίων στον 
λιμένα Θεσσαλονίκης.

12.  Υ.Α. 3231.2/17/92/1992 (ΦΕΚ 585/Β´/25.9.1992) Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικών ρύπαν-
σης από πετρέλαιο και οδηγίες για την εφαρμογή του στα πλοία.

13.  Υ.Α. 28433/2448/1992 (ΦΕΚ 542/Β´/28.8.1992) Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων οχημά-
των 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. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 4179/346/00, (182/Β/17.2.00) την Υ.Α. 38377/3077/97, 
(201/Β/17.3.97) την Υ.Α. 29086/2294/96, (1193/Β/31.12.96) την Υ.Α. οικοθ. 6765/511/95, (194/Β/21.3.95) την Υ.Α. 
Φ 42/60741/1028/95, (262/Β/7.4.95) & την Υ.Α. Οικ. 33976/3189/93, (822/Β/8.10.93)).

14.  Υ.Α. 28432/2447/1992 (ΦΕΚ 536/Β´/25.8.1992) Μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματιδια-
κών ρύπων από κινητήρες ντήζελ προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα, σε συμμόρφωση προς τις διατά-
ξεις των οδηγιών 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 18611/1393/96, (465/Β/18.6.96) 
& Καταργήθηκε από την Υ.Α. 37353/2375/07, (543/Β/18.4.07)).

15.  Υ.Α. 28340/2440/92/1992 (ΦΕΚ 532/Β´/18.8.1992) Μέτρα για τον περιορισμό της ηχορύπανσης που προέρχεται 
από μοτοσυκλέττες σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 78/1015, 87/56 και 89/238/ΕΟΚ. (Τροποποι-
ήθηκε από την Υ.Α 35202/3113/93 (789/Β/93)).

16.  Υ.Α. 3011222/318/1992 (ΦΕΚ 477/Β´/7.7.1992) Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας Χημικού Ναυτιλί-
ας.

17.  Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/16130/1992 (ΦΕΚ 424/Β´/3.7.1992) Τροποποίηση των διατάξεων του άρθ. 22 του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Δ8/Γ/
Φ17/4208/98, (1070/Β/14.10.98)).
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18.  Υ.Α. 412/92/1992 (ΦΕΚ 403/Β´/9.6.1992) Ιχνηθέτηση αμόλυβδης βενζίνης. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 
354/2000/01 (410/Β/11.4.01)).

19.  Υ.Α. οικοθεν 17252/1992 (ΦΕΚ 395/Β´/19.6.1992) Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων θο-
ρύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα. (Δείκτες κυκλοφοριακού θορύβου 
(άρθ. 3), Όρια δεικτών κυκλοφοριακού θορύβου (άρθ. 4)).

20.  Υ.Α. 1872/1992 (ΦΕΚ 370/Β´/9.6.1992) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση Βιβλίου Απασχολουμένου 
Προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα. (Καταργήθηκε από το Ν. 2556/97 (270/Α/24.12.97)).

21.  Υ.Α. 341/92/1992 (ΦΕΚ 355/Β´/2.6.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 «Πε-
ρί περιορισμού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων» σε 
εναρμόνιση προς την οδηγία του Συμβουλίου 91/173/ΕΟΚ.

22.  Υ.Α. 399/92/1992 (ΦΕΚ 355/Β´/2.6.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 «Πε-
ρί περιορισμού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων» σε 
εναρμόνιση προς την οδηγία του Συμβουλίου 91/338/ΕΟΚ.

23.  Υ.Α. 401/92/1992 (ΦΕΚ 355/Β´/2.6.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 «Πε-
ρί περιορισμού και κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων 
σε εναρμόνιση προς την οδηγία του Συμβουλίου 91/339/ΕΟΚ.

24.  Ν. 2110/1992 (ΦΕΚ 206/Α´/29.12.1992) Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του 
Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε με το ν. 1818/88, σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του 
όζοντος.

25.  Π.Δ. 369/1992 (ΦΕΚ 186/Α´/2.12.1992) Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών κλιβάνων έψησης και κουλουροποιίας και πώλησης άρ-
του, αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων από ζαχαροπλαστεία, γαλακτοκομεία και κάθε είδους μικτά 
καταστήματα πώλησης ειδών διατροφής και ζαχαρωδών προϊόντων. (Καταργήθηκε από το Ν. 3526/07, 
(24/Α/9.2.07)).

26.  Ν. 2094/1992 (ΦΕΚ 182/Α´/25.11.1992) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. (Σήμανση εργασιών που 
εκτελούνται σε οδούς (άρθ. 9), Εκπομπές ρύπων, θόρυβος (άρθ. 15), Φόρτωση οχημάτων (άρθ. 32), Εργασί-
ες & εναπόθεση υλικών στις οδούς (άρθ. 47), Διαστάσεις & βάρη οχημάτων (άρθ. 53), Έλξη οχημάτων (άρθ. 
54), Τροχοπέδηση μηχανημάτων έργων (άρθ. 62), Φώτα μηχανημάτων έργων (άρθ. 79), Τεχνικός έλεγχος οχη-
μάτων (άρθ. 86), Άδειες οδήγησης μηχανημάτων & μηχανημάτων έργων (άρθ. 97)).

27.  Ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165/Α´/7.10.1992) Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις. (Μικτές 
Επιτροπές Ελέγχου (άρθ. 91)).

28.  Π.Δ. 327/1992 (ΦΕΚ 163/Α´/1.10.1992) Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών προ-
ϊόντων και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων.

29.  Π.Δ. 317/1992 (ΦΕΚ 160/Α´/25.9.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση του α.ν 1998/39 «περί σημάτων», όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως, σε συμμόρφωση προς την Πρώτη Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 
1988, για την προσέγγιση των Νομοθεσιών των Κρατών Μελών περί Σημάτων (89/104/ΕΟΚ). (Καταργήθηκε από 
το Ν. 2239/94 (152/Α/16.9.94)).

30.  Π.Δ. 288/1992 (ΦΕΚ 147/Α´/2.9.1992) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχε-
τικού με την Διεθνή Σύμβαση 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» (MARPOL 73/78).

31.  Υ.Α. 30189/38γ/1992 (ΦΕΚ 146/Δ´/12.2.1992) Προαιρετική εφαρμογή διατάξεων περί Αντισεισμικού Αρμού.
32.  Ν. 2071/1992 (ΦΕΚ 123/Α´/15.7.1992) Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας.
33.  Υ.Α. Δ13/0/232/1992 (ΦΕΚ 119/Β´/26.2.1992) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την κατάταξη μηχανοκίνητων οχη-

μάτων.
34.  Υ.Α. οικoθεν 15541/1992 (ΦΕΚ 108/Β´/19.2.1992) Μέτρα πρόληψης του κινδύνου αλλοίωσης των νομίμων προ-

διαγραφών αμόλυβδης βενζίνης κατά τη διάθεσή της από πρατήρια υγρών καυσίμων, λόγω αλλαγής χρήσης των 
υπόγειων δεξαμενών τους.
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35.  Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α´/5.6.1992) Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. (Μη-
χανήματα Έργων (άρθ. 20)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 2682/99, (16/Α/8.2.99)).

36.  Αποφ. 1384/91/1992 (ΦΕΚ 88/Β´/14.2.1992) Συμπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 1197/89 για εναρμόνιση 
προς την οδηγία της Επιτροπής των Ε.Κ. 91/442/ΕΟΚ που αφορά στα επικίνδυνα παρασκευάσματα των οποίων 
οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν σφράγισμα ασφαλείας για παιδιά. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 487/98/98, 
(1327/Β/31.12.98)).

37.  Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84/Α´/26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3052/02 
(221/A/24.9.02)).

38.  Αποφ. 1280/1992 (ΦΕΚ 80/Β´/12.2.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 329/83 σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία της Επιτροπής 91/326/ΕΟΚ που αφορά στις επικίνδυνες ουσίες. (Καταργήθηκε από την Υ.Α 378/94/94 
(705/Β/20.9.94)).

39.  Υ.Α. 1282/91/1992 (ΦΕΚ 80/Β´/12.2.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1285/89 αποφ. ΑΧΣ σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 90/18/ΕΟΚ η οποία αφορά στην επιθεώρηση και στον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρα-
κτικής (αναδημοσίευση στο ΦΕΚ 669/Β/92). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 452/1997/98, (294/Β/26.3.98)).

40.  Υ.Α. 27356/91/1992 (ΦΕΚ 78/Β´/11.2.1992) Τροποποίηση της 470/85 κοινής απόφασης 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)».

41.  Π.Δ. 169/1992 (ΦΕΚ 78/Α´/18.5.1992) Προϋποθέσεις άσκησης του Επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή, Κομμώ-
τριας και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των κουρείων - κομμωτηρίων και άλλες διατάξεις. (Καταργήθηκε από το 
Π.Δ. 148/94, (99/Α/4.7.94)).

42.  Π.Δ. 157/1992 (ΦΕΚ 74/Α´/12.5.1992) Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών 
Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων» 
(177/Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α». 

43.  Υ.Α. 1251/91/1992 (ΦΕΚ 67/Β´/24.1.1992) Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις π.δ 329/83 σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία της Επιτροπής 91/325/ΕΟΚ που αφορά επικίνδυνες ουσίες. (Καταργήθηκε από την Υ.Α 378/94/94, 
(705/Β/20.9.94)).

44.  Π.Δ. 125/1992 (ΦΕΚ 56/Α´/8.4.1992) Τροποποίηση των β.δ 465/70 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστά-
σεως 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.δ 1224/81 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων 
εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκοιμένων περιοχών» 
(303/Α), όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 143/89 (69/Α).

45.  Π.Δ. 103/1992 (ΦΕΚ 47/Α´/31.3.1992) Αποδοχή τροποποιήσεων των προσαρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήμα-
τος ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία» (MARPOL 
73/78).

46.  Ν. 2013/1992 (ΦΕΚ 28/Α´/27.2.1992) Αποδοχή τροποποιήσεων του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος της διεθνούς 
σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» και άλλες σχετικές διατάξεις.

47.  Υ.Α. 3232 Β MARPOL/108/91/16-12-91/1992 (ΦΕΚ 16/Β´/16.12.1992) Συγκέντρωση και διάθεση πετρε-
λαιοειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. (Συγκέντρωση & διάθεση πετρελαιοειδών μιγμά-
των (άρθ. 3), Παροχή συσκευής διαχωρισμού πετρελαίου -ύδατος -συσκευής φίλτρου (άρθ. 4), Δεξαμενές 
καταλοίπων (άρθ. 5), Αντλίες, σωληνώσεις & διάταξη συσκευών απόρριψης αποβλήτων χώρου μηχανο-
στασίων (άρθ. 6), Εγκατάσταση καύσης καταλοίπων (άρθ. 7)). (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 1218.98/2/97/97, 
(534/Β/30.6.97)).

katalogos001s178.indd   122 5/19/08   10:23:30 AM



— 123 —

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1991

1.  Υ.Α. Δ11ε/0/30123/1991 (ΦΕΚ 1068/Β´/31.12.1991) Έγκριση Νέου Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευή 
Έργων από Σκυρόδεμα. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Δ11β/13/95, (227/Β/28.3.95)).

2.  Αποφ. 1100/91/1991 (ΦΕΚ 1008/Β´/12.12.1991) 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».

3.  Υ.Α. οικ. 35622/1991 (ΦΕΚ 918/Δ´/18.12.1991) Αναστολή ισχύος διατάξεων περί Αντισεισμικού Αρμού.
4.  Αποφ. 508/91/1991 (ΦΕΚ 886/Β´/30.10.1991) Συμπλήρωση της απόφασης 1197/89 του ΓΚΧ, σε συμμόρφωση 

προς την οδηγία 91/155/ΕΟΚ που αφορά στα επικίνδυνα παρασκευάσματα και επικίνδυνες ουσίες. (Ενδείξεις των 
δελτίων δεδομένων ασφάλειας στην ελληνική ή και στην ελληνική γλώσσα (άρθ. 3), Οδηγός για τη σύνταξη δελ-
τίων δεδομένων ασφάλειας (παράρτημα)).

5.  Αποφ. 509/91/1991 (ΦΕΚ 885/Β´/30.10.1991) Συμπλήρωση της 1197/89 σε συμμόρφωση με την 90/492/ΕΟΚ 
που αφορά ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων.

6.  Υ.Α. 130709/1991 (ΦΕΚ 879/Β´/29.10.1991) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας (ειδικών γυαλιών) σ όλους 
τους εργαζόμενους στα μηχανογραφικά κέντρα του Δημοσίου,. Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 

7.  Υ.Α. ΟΙΚ. 34422/3875/1991 (ΦΕΚ 852/Β´/17.10.1991) Τροποποίηση της 73101/714/4.5.1988 απόφασης Υπουρ-
γού Μεταφορών & Επικοινωνιών «περί καθορισμού του τρόπου απόδειξης των προϋποθέσεων και των απαιτού-
μενων δικαιολογητικών για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών 
και μοτοποδηλάτων από τους εκμεταλλευτές και τεχνίχες λειτουργούντων συνεργείων κατά τη δημοσίευση του Ν. 
1575/1985» (ΦΕΚ 302 Β).

8.  Υ.Α. Α2/29542/5347/1991 (ΦΕΚ 707/Β´/5.9.1991) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 1959/91. (Αρμοδιότητες έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (κεφ. Α), Γενικοί όροι για την κυ-
κλοφορία & τη διενέργεια μεταφορών με ΦΙΧ αυτοκίνητα (κεφ. Β), Άδειες κυκλοφορίας μικτού βάρους μέχρι 
4.000 Kgr (κεφ. Γ), Βυτιοφόρο μεταφοράς υγρών καυσίμων (κεφ. Γ §α), Βυτιοφόρο μεταφοράς υγραερίων (κεφ. 
Γ §β), Βυτιοφόρα μεταφοράς καμένων ορυκτελαίων (κεφ. Γ §γ), ΦΙΧ μεταφοράς ασθενών (ασθενοφόρο) (κεφ. 
Γ §δ), Άδειες κυκλοφορίας μικτού βάρους πάνω από 4.000 Kgr (κεφ. Γ §ε)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
Α6/55298/4926/08, (148/Β/30.1.08)).

9.  Υ.Α. 2052381/4683/0022/1991 (ΦΕΚ 679/Β´/8.8.1991) Χορήγηση ειδικού επιδόματος στο Νοσηλευτικό Προσω-
πικό των Κέντρων Υγείας και περιφερειακών Ιατρείων που ανήκουν στα Νοσοκομεία.

10.  Υ.Α. 2052005/4637/0022/1991 (ΦΕΚ 673/Β´/7.8.1991) Χορήγηση επιδόματος ραδιενέργειας στους υπαλλήλους 
της Υ.Ε.Ε. Υπ. Οικονομικών που υπηρετούν στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.

11.  Κ.Υ.Α 80568/4225/1991 (ΦΕΚ 641/Β´/7.8.1991) Μέθοδοι όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γεωρ-
γία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών & αστικών λυμάτων. (Καθορισμός οριακών τιμών (άρθ. 
3), Μέτρα & διαδικασίες τήρησης των οριακών τιμών (άρθ. 4), Απαγορεύσεις (άρθ. 5), Μέθοδοι ανάλυσης & 
δειγματοληψίας (άρθ. 6), Υποχρεώσεις (άρθ. 7), Έλεγχοι (άρθ. 8), Ανταλλαγή πληροφοριών - Εκθέσεις (άρθ. 9), 
Οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων στο έδαφος (παράρτ. ΙΑ), Οριακές τιμές συγκέντρωσης βαρέ-
ων μετάλλων στην ιλύ που χρησιμοποιείται στην γεωργία (παράρτ. ΙΒ), Οριακές τιμές για τις ποσότητες συγκέ-
ντρωσης βαρέων μετάλλων που μπορούν να εισάγονται στα καλλιεργημένα εδάφη με βάση ένα μέσο όρο 10 
ετών (παράρτ. ΙΓ), Ανάλυση ιλύος (παράρτ. ΙΙΑ), Ανάλυση του εδάφους (παράρτ. ΙΙΒ), Μέθοδοι δειγματοληψίας 
και ανάλυσης (παράρτ. ΙΙΓ)).

12.  ΦΕΚ 578/Β´/29.7.1991 Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των επι-
χειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.

13.  Υ.Α. οικ. 81400/860/1991 (ΦΕΚ 575/Β´/25.7.1991) Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων από 
βενζινοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 88/76/ΕΟΚ, 88/436/
ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ, 89/401/ΕΟΚ. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 28433/2448/92, (542/Β/28.8.92)).
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14.  Υ.Α. 81160/861/1991 (ΦΕΚ 574/Β´/25.7.1991) Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων από ντη-
ζελοκινητήρες προοριζομένους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση με την οδηγία 88/77/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου 3ης Δεκεμβρίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 78106/3443/01/02, 
(118/Β/1.2.02) την Υ.Α. 50050/2044/00, (1076/Β/30.8.00) την Υ.Α. οικ. 18611/1393/96, (465/Β/18.6.96) & Καταρ-
γήθηκε από την Υ.Α. 28432/2447/92, (536/Β/25.8.92)).

15.  Υ.Α. οικ. 15928/Φ.7./537/1991 (ΦΕΚ 572/Β´/25.7.1991) Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις 84/532/
ΕΟΚ, 86/295/ΕΟΚ και 86/296/ΕΟΚ οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το υλικό 
και τα μηχανήματα εργοταξίου ήτοι τα συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS) ή κατά της πτώ-
σης αντικειμένων (FOPS) ορισμένων μηχανημάτων εργοταξίου. (Έγκριση ΕΟΚ (κεφ. ΙΙ), Έγκριση τύπου ΕΟΚ 
(κεφ. ΙΙΙ), Εξακρίβωση ΕΟΚ & αυτοπιστοποίηση ΕΟΚ (κεφ. ΙV), Κοινές διατάξεις (κεφ. V), Εναρμονισμένες τε-
χνικές προδιαγραφές (κεφ. VΙ)). ((Καταργήθηκαν τα άρθρα 24 -33 & τα παραρτήματα Ir, Iir, IIIr, Ivrf, Vr, If, Iif, 
IIIf, Vf από το Π.Δ. 377/93, (160/Α/15.9.93)).

16.  Υ.Α. 71961/3670/1991 (ΦΕΚ 541/Β´/19.7.1991) Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των 
σχεδίων των Προεδρικών Διαταγμάτων, που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 
(Α/160).

17.  Υ.Α. 14632 (ΦΟΡ) 1416/1991 (ΦΕΚ 539/Β´/19.7.1991) Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας. (Καταργήθη-
κε από την Υ.Α. 1014(ΦΟΡ)94/01, (216/Β/6.3.01)).

18.  ΦΕΚ 513/Δ´/29.7.1991 Διόρθωση σφάλματος στην υ.α 58185/2474/91, (360/Δ/28.5.91) «περί τροποποιήσεως και 
συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων».

19.  Υ.Α. 15233/1991 (ΦΕΚ 487/Β´/4.7.1991) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις συσκευές αερίου. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
οικ. Β3380/737/95 (134/Β/1.3.95)).

20.  Υ.Α. 12479 Φ17/414/1991 (ΦΕΚ 431/Β´/24.6.1991) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις 87/404/ΕΟΚ 
και 90/488/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με απλά δοχεία πίεσης. (Τροποποιήθηκε 
από την Υ.Α. 20769/6285/94 (977/Β/30.12.94)).

21.  Αποφ. 17949/109.1, Πυρ/κή Δ/ξη 5/1991 (ΦΕΚ 387/Β´/11.6.1991) Καθορισμός της διάρκειας ισχύος των βεβαι-
ώσεων πυρασφάλειας.

22.  Υ.Α. 7376/1991 (ΦΕΚ 386/Β´/10.6.1991) Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανάμει-
ξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών.

23.  Υ.Α. οικ. 11733/1991 (ΦΕΚ 384/Β´/10.6.1991) Μέτρα καταπολέμησης του θορύβου που εκπέμπεται κατά τις δο-
κιμές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστημάτων συναγερμού οχημάτων.

24.  Υ.Α. 94.227/1991 (ΦΕΚ 378/Β´/10.6.1991) Κανονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Μεσολά-
βησης και Διαιτησίας.

25.  Υ.Α. 58185/2474/1991 (ΦΕΚ 360/Β´/28.5.1991) Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονι-
σμός πυροπροστασίας κτιρίων (32/Α διόρθωση 59/Α)».

26.  Υ.Α. 10399 Φ 5.3/361/1991 (ΦΕΚ 359/Β´/28.5.1991) Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυρ-
γογερανών σε συμπλήρωση της υ.α 69001/1921/88.

27.  Αποφ. 1855/90/1991 (ΦΕΚ 348/Β´/24.5.1991) Τροποποίηση του π.δ 329/83 σε εναρμόνιση με την οδηγία 90/517/
ΕΟΚ. (Καταργήθηκε από την Υ.Α 378/94/94 (705/Β/20.9.94)).

28.  Υ.Α. οικ. 11217/1699/1991 (ΦΕΚ 339/Β´/21.5.1991) Καθορισμός πλαισίου εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελμα-
τική άδεια σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθ. 9 του π.δ 38/91 (ΦΕΚ 21/Α/21.2.91) «περί εκτέλεσης, συντήρησης 
και επισκευής θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.».

29.  Υ.Α Οικ. Β 9705/30.4.91 (ΦΕΚ 325/Β/14.5.1991) Κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών 
Εθνικής οικονομίας, οικονομικών & Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Β 6813/1325/3.4.90 «Ασφάλεια Παι-
χνιδιών».

30.  Υ.Α. 55648/2210/1991 (ΦΕΚ 323/Β´/13.5.1991) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου 
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περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα. 
(Καθορισμός & εφαρμογή των οριακών τιμών των ουσιών, στα υγρά απόβλητα (άρθ. 4), Καθορισμός ει-
δικών οριακών τιμών των ουσιών, στα υγρά απόβλητα (άρθ. 5), Κριτήρια & προϋποθέσεις για τον κα-
θορισμό των ειδικών οριακών τιμών στα υγρά απόβλητα (άρθ. 6), Διαδικασία ελέγχου των ειδικών ορι-
ακών τιμών (άρθ. 7), Επιτήρηση του υδατικού περιβάλλοντος (άρθ. 8), Ειδικά προγράμματα (άρθ. 9), 
Ενημέρωση (άρθ. 10), Μεταβατική διάταξη (άρθ. 11), Τετραχλωράνθρακες (παράρτ. §1), DDT (παράρτ. 
§2), Πενταχλωροφαινόλη - PCP ((παράρτ. §3), Αλδρίνη, Διελδρίνη, Ενδρίνη, Ισοδρίνη (παράρτ. §4), Εξα-
χλωροβενζόλιο -HCB (παράρτ. §5), Εξαχλωροβουταδιένιο - HCBD (παράρτ. §6), Χλωροφόρμιο (παράρτ. 
§7)). (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. 90461/2193/94, (843/Β/11.11.94)).

31.  Υ.Α. οικ. 11166/1991 (ΦΕΚ 310/Β´/8.5.1991) Τροποποίηση του άρθρου 2 της 57520/4535 Υπουργικής απόφα-
σης «Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου γι τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων» 
(597/Β).

32.  Υ.Α. οικ. 5805/1991 (ΦΕΚ 235/Β´/18.4.1991) Συμπλήρωση της υπ αριθ. 17862/3432/6.9.1990 των Υφυπουργών 
Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/240/ΕΟΚ 
της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με τα αυτοκινούμενα βιομηχανικά οχήματα. (Καταργήθηκε από 
την Π.Δ. 377/93, (160/Α/15.9.93)).

33.  Αποφ. 1852/90/1991 (ΦΕΚ 197/Β´/1.4.1991) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 90/35/ΕΟΚ 
(L 19/90).

34.  Ν. 1975/1991 (ΦΕΚ 184/Α´/4.12.1991) Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασία 
αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις.

35.  Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184/Α´/4.12.1991) Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νομο-
θεσίας, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και άλλες διατάξεις. 
(Βιβλίο ημερήσιων δελτίων σε οικοδομικά & τεχνικά έργα (άρθ. 20)). (Καταργήθηκε από το Ν. 2556/97 
(270/Α/24.12.97)).

36.  Π.Δ. 499/1991 (ΦΕΚ 180/Α´/28.11.1991) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 31/90 (11/A) «επίβλεψη της λει-
τουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».

37.  Π.Δ. 443/1991 (ΦΕΚ 163/Α´/30.10.1991) Προδιαγραφές υγείας και υγιεινής όσον αφορά την παραγωγή και τη 
διάθεση στην αγορά των προϊόντων αυγών σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 89/437/ΕΟΚ και 89/662/ΕΟΚ (άρ-
θρο 12 παρ.8 και 13 παρ. 5) του Συμβουλίου. (Υγιεινή για τους χώρους, τον εξοπλισμό και το προσωπικό στις 
εγκαταστάσεις (κεφ. ΙΙΙ)).

38.  Π.Δ. 436/1991 (ΦΕΚ 159/Α´/24.10.1991) Τροποποίηση και συμπλήρωση των Προεδρικών Διαταγμάτων 368/89 
«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (163/Α) και 369/89 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των Νομαρχιών» 
(164/Α).

39.  Π.Δ. 416/1991 (ΦΕΚ 152/Α´/11.10.1991) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 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».

40.  Ν. 1963/1991 (ΦΕΚ 138/Α´/20.9.1991) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νομο-
θεσίας και άλλες διατάξεις. 

41.  Υ.Α. 8243/1113/1991 (ΦΕΚ 138/Β´/8.3.1991) Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση της 
ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. (Οριακή τιμή για εκπομπές αμιάντου στην ατμόσφαιρά 
(άρθ. 3§3), Οριακή τιμή & μέτρα για εκπομπές αμιάντου στα υγρά απόβλητα (άρθ. 3§4), Υποχρεώσεις (άρθ. 4), 
Μέθοδοι ανάλυσης & δειγματοληψίας (άρθ. 5), Έλεγχοι (άρθ. 6), Μέτρα για εργασίες κατεδάφισης (άρθ. 7), Μέ-
τρα για στερεά απόβλητα με αμίαντο (άρθ. 8)).

42.  Ν. 1959/1991 (ΦΕΚ 123/Α´/5.8.1991) Για τις οδικές μεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις. (Άδειες κυ-
κλοφορίας (άρθ. 2), Άδειες κυκλοφορίας βυτιοφόρων υγρών καυσίμων (άρθ. 5), Ρυμουλκούμενα (άρθ. 14), Αστι-
κές και υπεραστικές συγκοινωνίες (κεφ. Γ), Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων (κεφ. Ε)).
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43.  Π.Δ. 326/1991 (ΦΕΚ 117/Α´/19.7.1991) Τροποποίηση του π.δ 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσε-
ως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκι-
νήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» 
(169/Α).

44.  Π.Δ. 296/1991 (ΦΕΚ 104/Α´/4.7.1991) Διαδικασία προώθησης της εφαρμογής των Διεθνών κανόνων εργασίας. 
(Σύσταση τμήματος στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ) για την εφαρμογή των διεθνών κανόνων εργασί-
ας (άρθ. 1), Αρμοδιότητες (άρθ. 2), Συγκρότηση & λειτουργία (άρθ. 3), Δαπάνες (άρθ. 4)). (Τροποποιήθηκε από 
το Π.Δ. 88/95, (53/Α/8.3.95)).

45.  Υ.Α. 766/1991 (ΦΕΚ 83/Β´/21.2.1991) Καθορισμός οριακών τιμών στάθμης θορύβου των χαρτοκοπτικών μηχα-
νών.

46.  Υ.Α. 765/1991 (ΦΕΚ 81/Β´/21.2.1991) Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύ-
ων, των πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών - εκσκαφέων. (Τροποποιή-
θηκε από την Υ.Α. οικ. Β 11481/523/97 (295/Β/11.4.97)).

47.  Π.Δ. 85/1991 (ΦΕΚ 38/Α´/18.3.1991) 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. (Εκτίμηση του θο-
ρύβου (άρθ. 3), Ενημέρωση εργαζομένων (άρθ. 4), Μείωση θορύβου (άρθ. 5), Χρήση ατομικών ακοοπροστα-
τευτικών μέσων (άρθ. 6), Ιατρική παρακολούθηση (άρθ. 7), Νέες εγκαταστάσεις (άρθ. 8), Παρεκκλίσεις (άρθ. 
9), Ενδείξεις για τη μέτρηση του θορύβου (παράρτ. Ι), Ενδείξεις για την παρακολούθηση της λειτουργίας της 
ακοής των εργαζομένων (παράρτ. ΙΙ)). (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 149/06, (159/Α/28.7.06), με εξαίρεση το προ-
σωπικό των εν πλω ποντοπόρων πλοίων & των τομέων της μουσικής και της ψυχαγωγίας).

48.  Κ.Υ.Α 263/1991 (ΦΕΚ 22/Β´/28.1.1991) Τροποποίηση της υ.α. 7755/160/88 «περί λήψεως μέτρων πυροπροστα-
σίας στις Βιομηχανικές -Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες εύφλεκτων και εκρη-
κτικών υλών κατά το άρθ. 3. (Καταργήθηκε από την Υ.Α 5905/Φ15/839/95 (611/Β/12.7.95)). 

49.  Π.Δ. 38/1991 (ΦΕΚ 21/Α´/21.2.1991) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και 
λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους 
εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες. (Κατάταξη εργασιών σε στάθμες τεχνολογίας (αρθ. 3), Ευθύνη για την 
εκτέλεση των εργασιών (αρθ. 4), Επαγγελματικές άδειες (αρθ. 5), Επαγγελματικά δικαιώματα αδειούχων (αρθ. 
6), Επαγγελματικές υποχρεώσεις αδειούχων (αρθ. 7), Προσόντα για την απόκτηση άδειας (αρθ. 8), Εξέταση 
υποψηφίων (αρθ. 9), Δικαιολογητικά (αρθ. 10), Άδεια οξυγονοκολλητή - συγκολλητή (άρθ. 11)). (Τροποποιήθη-
κε από το Π.Δ. 55/00, (44/Α/1.3.00) & το Π.Δ. 48/95, (36/Α/20.2.95)).

50.  Υ.Α. Φ1-14/1991 (ΦΕΚ 20/Β´/28.1.1991) Ενδείξεις στη συσκευασία κάθε είδους προϊόντος πλην τροφίμων.
51.  Π.Δ. 33/1991 (ΦΕΚ 10/Α´/4.2.1991) Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 «περί διατάξεων σχετικών με όρους και προ-

ϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά 
των οδών.

52.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1991-1992 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1991 και 1992: Αριθμός Πρακτικού Κα-
τάθεσης: Π.Κ.Υ.Ε. 10/4.4.91. (Εργοδοτική εισφορά για επαγγελματική κατάρτιση (άρθ. 4), Σύσταση Ινστιτού-
του Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (άρθ. 6), Διοίκηση οργανισμών Υπουργείου Εγρασίας (άρθ. 7)).

53.  Υ.Α. 2039708/3491/0022/1991 Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Δ.Δ.Υ.

1990

1.  Υ.Α. 34458/1990 (ΦΕΚ 846/Β´/31.12.1990) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κα-
τασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πε-
τρελαίου.

2.  Υ.Α. 75308/5512/1990 (ΦΕΚ 691/Β´/2.11.1990) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκ-
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προσώπησης τους για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτή-
των σύμφωνα με την §2 του άρθ. 5 του ν.1650/86. (Διαδικασία δημοσιοποίησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) (άρθ. 2), Δημοσιοποίηση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (άρθ. 3)). (Καταργήθη-
κε από την Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/03, (1391/Β/29.9.03)).

3.  Υ.Α. 69269/5387/1990 (ΦΕΚ 678/Β´/25.10.1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχό-
μενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελε-
τών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86. (Κατηγορίες κατάταξης έργων και δρα-
στηριοτήτων (άρθ. 4, 5), Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (άρθ. 6, 7), Διαδικασία προέγκρισης χωροθέ-
τησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (άρθ. 8-10), Ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες (άρθ. 11- 15)). (Τρο-
ποποιήθηκε από την Υ.Α. 30557/96 (136/Β/6.3.96) & την Υ.Α. 1661/94 (786/Β/20.10.94)).

4.  Υ.Α. 17862/3432/1990 (ΦΕΚ 644/Β´/11.10.1990) Αυτοκινούμενα βιομηχανικά οχήματα. (Συμπληρώθηκε από 
την Υ.Α. οικ. 5805/91, (235/Β/18.4.91) & Καταρήθηκε από την Π.Δ. 377/93, (160/Α/15.9.93)).

5.  Υ.Α. 130627/1990 (ΦΕΚ 620/Β´/27.9.1990) Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την 
απασχόληση ανηλίκων.

6.  Υ.Α. ΔΙΔ4/Φ7.1/30330/1990 (ΦΕΚ 609/Β´/21.9.1990) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας, σε υπαλλήλους 
του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβ/σεως.

7.  Υ.Α. 61371/1990 (ΦΕΚ 603/Β´/18.9.1990) Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνικών 
εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ. των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά την προεκλογική περίο-
δο των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών και άλλων λεπτομερειών.

8.  Υ.Α. 57520/4535/1990 (ΦΕΚ 597/Β´/13.9.1990) Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσί-
μου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α οικ. 11166/91, (310/Β/8.5.91)).

9.  Αποφ. 1197/89/1990 (ΦΕΚ 567/Β´/6.9.1990) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων παρα-
σκευασμάτων σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
459/00/00, (1453/Β/29.11.00) την Υ.Α. 487/98/98, (1327/Β/31.12.98) την Υ.Α. 662/94/95, (129/Β/27.2.95) την Υ.Α. 
152/1994/94, (956/Β/22.12.94) την Υ.Α. 776/92/92, (713/Β/2.12.92) την Αποφ. 1384/91/92, (88/Β/14.2.92) την 
Αποφ. 508/91/91, (886/Β/30.10.91) & την Αποφ. 509/91/91, (885/Β/30.10.91)).

10.  Υ.Α. Φ1/18/1990 (ΦΕΚ 548/Β´/30.8.1990) Ενδείξεις στη συσκευασία κάθε είδους προϊόντος πλην τροφίμων.
11.  Υ.Α. οικ. Β 13353/2636/1990 (ΦΕΚ 442/Β´/20.7.1990) Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο 

περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. B.20775/1068/00, (1139/Β/12.9.00) 
την Υ.Α. οικ. Β.45043/2077/97, (1180/Β/30.12.98) & την Υ.Α. οικ. Β. 19849/4370/92, (599/Β/30.9.92) & Καταρ-
γήθηκε από την Υ.Α. Β.17081/2964/96, (157/Β/13.3.96)).

12.  Υ.Α. οικ. Β 13352/2635/1990 (ΦΕΚ 437/Β´/16.7.1990) Αερόφερτος θόρυβος οικιακών συσκευών.
13.  Υ.Α. 74801/2069/1990 (ΦΕΚ 349/Β´/8.6.1990) Έκδοση πιστοποιητικού εγκρίσεως μεταφοράς επικινδύνων υλι-

κών ADR για βυτιοφόρα διεθνών μεταφορών. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ/73903/6384/00, (1442/Β/27.11.00) 
& Καταργήθηκε από την Υ.Α. 32591/3257/01, (703/Β/6.6.01)).

14.  Υ.Α. Γ.Υ. οικ 4508/1990 (ΦΕΚ 327/Β´/21.5.1990) Απαγόρευση καπνίσματος στις πτήσεις των εσωτερικών αερο-
γραμμών. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. ΥΙ/Γ.Π./οικ. 76017/2002/02, (1001/Β/29.8.02)).

15.  Υ.Α. 2024216/2802/00022/1990 (ΦΕΚ 265/Β´/10.4.1990) Είδη ατομικής προστασίας των Εργαζομένων στα ερ-
γαστήρια των υπηρεσιών Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ.

16.  Υ.Α Οικ. Β 6813/1325/90 (ΦΕΚ 218/Β/4.4.1990) Συμπλήρωση της απόφασης των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, 
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Β 6342/863/24.3.89 «ασφάλεια παιχνιδιών». (Καταργήθηκε από την 
Υ.Α Οικ. Β 9705/30.4.91 (ΦΕΚ 325/Β´/14.5.1991)).

17.  Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/1990 (ΦΕΚ 188/Β´/21.3.1990) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλείων 
και λατομείων.

18.  Π.Δ. 468/1990 (ΦΕΚ 180/Α´/20.12.1990) Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων 
κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 126/00 (111/Α/6.4.00)).
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19.  Υ.Α. οικ. 18738/1990 (ΦΕΚ 160/Δ´/27.3.1990) Τροποποίηση της παραγράφου 3.6 του άρθρου 5 του Κτιριοδομι-
κού Κανονισμού.

20.  Ν. 1902/1990 (ΦΕΚ 138/Α´/17.10.1990) Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων. (Βιβλίο ημε-
ρήσιων δελτίων σε οικοδομικά & τεχνικά έργα (άρθ. 23)). (Καταργήθηκε από το Ν. 1976/91 (184/Α/4.12.91)).

21.  Π.Δ. 330/1990 (ΦΕΚ 131/Α´/27.9.1990) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγί-
ας 89/629/ΕΟΚ/4.12.1989 για τον περιορισμό του θορύβου που προκαλείται από υποηχητικά αεριωθούμενα πο-
λιτικά αεροπλάνα.

22.  Π.Δ. 270/1990 (ΦΕΚ 108/Α´/22.8.1990) Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσε-
ων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων 
πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων 
μετά των οδών» (Α/150).

23.  Υ.Α. 50941/40/1990 (ΦΕΚ 104/Β´/13.2.1990) Μεταφορά επικίνδυνων υλικών.
24.  Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α´/31.7.1990) Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. (Εργα-

σιακές σχέσεις (κεφ. Γ), Μέριμνα για έκδοση αδειών εγκαταστάσεων (άρθ. 22), Μερική απασχόληση (άρθ. 
38), Κοινωνική ασφάλιση μερικώς απασχολουμένων (άρθ. 39), Πρόσθετες ομάδες εργασίας (άρθ. 40), Χρό-
νος Εργασίας (άρθ. 41), Ώρες λειτουργίας καταστημάτων & εργασίας του προσωπικού (άρθ. 42), Προβλημα-
τικές & υπερχρεωμένες επιχειρήσεις (κεφ. Δ), Ρυθμίσεις για το δημόσιο τομέα (κεφ. Ε), Χώροι στάθμευσης 
αυτοκινήτων (άρθ. 97)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 2874/00, (286/Α/29.12.00) & το Ν. 2639/98, (205/Α/2.9.98)). 
(Κύρωση με το άρθρο 77 της Υ.Α 3232/41/89, (400/Β/26.5.89)).

25.  Υ.Α. 6557/406/1990 (ΦΕΚ 99/Β´/13.2.1990) Θέσπιση και άλλων περιπτώσεων προϋπηρεσίας, για τις οποίες δεν 
απαιτείται βεβαίωση του επόπτη εργασίας, Διαδικασία και δικαιολογητικά (Ν. 1575/85).

26.  Π.Υ.Σ. 73/1990 (ΦΕΚ 90/Α´/11.7.1990) Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νε-
ρών από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α του 
άρθ. 6 της αριθ. π.υ.ς 144/2-11-87. (Καθορισμός υδατικών περιοχών, που επηρεάζονται από απορρίψεις. Τρό-
πος δειγματοληψιών (άρθ. 4), Τετραχλωράνθρακας (παράρτ. §1), DDT (παράρτ. §2), Πενταχλωροφαινόλη - PCP 
(παράρτ. §3), Αλδρίνη, διελδρίνη, ενδρίνη, ισοδρίνη (παράρτ. §4), Εξαχλωροβενζόλιο -HCB (παράρτ. §5), Εξα-
χλωροβουταδιένιο- HCBD (παράρτ. §6), Χλωροφόρμιο (παράρτ. §7)). (Τροποποιήθηκε από την  Π.Υ.Σ. 255/94, 
(123/Α/21.7.94)).

27.  Αποφ. 1285/1989 (ΦΕΚ 58/Β´/31.1.1990) Εναρμόνιση Οδηγίας 88/320/ΕΟΚ για την επιθεώρηση και τον έλεγχο 
της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 452/1997/98, (294/Β/26.3.98) & την 
Υ.Α. 1282/91/92, (669/Β/13.11.92)).

28.  Π.Δ. 131/1990 (ΦΕΚ 52/Α´/6.4.1990) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφαλείας της 
ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974», που αναφέρονται στην εναπομένουσα ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων με-
τά από βλάβη».

29.  Αποφ. 1196/89/1990 (ΦΕΚ 51/Β´/30.1.1990) Τροποποίηση της 1999/85 απόφασης του ΑΧΣ σχετικά με ταξινό-
μηση, συσκευασία και επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών, τυπογραφικών μελανών, κολλών και συναφών προ-
ϊόντων σε εναρμόνιση με την οδηγία 89/451/ΕΟΚ.

30.  Ν. 1879/1990 (ΦΕΚ 38/Α´/21.3.1990) Κύρωση της 126 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση στα 
αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις.

31.  Π.Δ. 70/1990 (ΦΕΚ 31/Α´/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. (Αμία-
ντος (άρθ. 28), Ανήλικοι (άρθ. 68), Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες (άρθ. 13), Κάπνισμα (άρθ. 10 § 3), Άδειες χειρισμού 
μηχανημάτων (άρθ. 56), Ανυψωτικά Περονοφόρα Μηχανήματα (άρθ. 49-59), Μηχανήματα Έργων (άρθ. 50), 
Ικριώματα (άρθ. 38- 48), Πρώτες βοήθειες (άρθ. 66), Πυροπροστασία (άρθ. 71), Θερμές εργασίες (άρθ. 15), Συ-
γκολλήσεις (άρθ. 15 §5), Τεχνικός Ασφάλειας (άρθ. 9)).

32.  Ν. 1876/1990 (ΦΕΚ 27/Α´/8.3.1990) Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις. (Εργατικές 
Διατάξεις (Διόρθωση σφάλματος στο 135/Β/19.7.04), Κύρωση της υ.α 130558/89 (άρθρο 27)).
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33.  Π.Δ. 55/1990 (ΦΕΚ 23/Α´/28.2.1990) Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 256/88 «Κανονισμός Καταλληλότητας 
Οχηματαγωγών Πλοίων» (107/Α). (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 177/00, (164/Α/14.7.00)).

34.  Π.Δ. 38/1990 (ΦΕΚ 14/Α´/8.2.1990) Υγειονομικές προδιαγραφές και υγειονομικοί όροι που πρέπει να πληροί το 
θερμικά επεξεργασμένο γάλα στις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδος και των άλλων Κρατών μελών των Ευρωπαϊ-
κών Κοινοτήτων (Ε.Κ.), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 85/397/ΕΟΚ του συμβουλίου της 5ης Αυγούστου 1985. 
(Γενικοί όροι για έγκριση των εγκαταστάσεων (παράρτ. Ι, κεφ. Α), Ειδικοί όροι για έγκριση των εγκαταστάσε-
ων επεξεργασίας (παράρτ. Ι, κεφ. Β), Υγιεινή των χώρων, του υλικού και του προσωπικού στις εγκαταστάσεις 
επεξεργασίας (παράρτ. Ι, κεφ. Ε)). (Καταργήθηκε από το Π.Δ 56/95, (45/Α/27.2.95)).

35.  Π.Δ. 30/1990 (ΦΕΚ 11/Α´/5.2.1990) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 525/83 «είσοδος και δια-
μονή αλλοδαπών στην Ελλάδα...», (203/Α) και του π.δ 499/87, (238/Α) «Διακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα των 
εργαζομένων υπηκόων των Κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οικογενειών τους...» 
(238/Α/87).

36.  Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 11/Α´/5.2.1990) Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλε-
σης Τεχνικών Έργων. (Ομάδες μηχανημάτων (αρθ. 2), Ισχύς μηχανημάτων (αρθ. 3), Δικαιούχοι επίβλεψης -συ-
ντήρησης- χειρισμού (αρθ. 4), Κατηγορίες αδειών (αρθ. 5), Ισχύς αδειών που χορηγήθηκαν (αρθ. 6), Προσόντα 
- προϋπηρεσία (αρθ. 7), Δικαιολογητικά (αρθ. 8), Εξέταση υποψηφίων (αρθ. 9)). (Τροποποιήθηκε από Π.Δ. 
499/91, (180/Α/28.11.91)).

37.  Π.Δ. 7/1990 (ΦΕΚ 4/Α´/15.1.1990) Ιατρική εξέταση νεαρών προσώπων για την απασχόληση σε βαριές, ανθυγι-
εινές ή επικίνδυνες εργασίες.

38.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1990 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1990. 
39.  Εγκ. 130427/26.6.1990 Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.

1989

1.  Υ.Α. 131099/1989 (ΦΕΚ 930/Β´/29.12.1989) Προστασία των εργαζόμενων από τους κινδύνους που διατρέχει η 
υγεία τους με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και /ή ορισμένων δραστηριοτήτων. (Καταργήθη-
κε από το Π.Δ. 338/01 (227/Α/9.10.01)).

2.  Υ.Α. 2078920/9085/0022/1989 (ΦΕΚ 800/Β´/11.10.1989) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
των ΟΤΑ.

3.  Υ.Α. 1390/1989 (ΦΕΚ 766/Β´/9.10.1989) Βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων.
4.  Υ.Α. 2065/1989 (ΦΕΚ 736/Β´/2.10.1989) Επαύξηση του χρόνου κανονικής άδειας των αναπήρων εργαζομένων.
5.  Υ.Α. Δ13/763/1989 (ΦΕΚ 596/Β´/11.8.1989) Εγκαταστάσεις σε κτίρια – Αποθήκευση και Διανομή αερίων για ια-

τρική χρήση.
6.  Υ.Α. 3231.8/1/1989 (ΦΕΚ 573/Β´/3.8.1989) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυ-

πηγήματα, που χρησιμοποιούνται σα πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων.
7.  Υ.Α. 1801/1989 (ΦΕΚ 569/Β´/2.8.1989) Υποχρέωση τήρησης βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολουμένου Προ-

σωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων. (Καταργήθηκε από το Ν. 1976/91 (184/Α/4.12.91)).
8.  Υ.Α. 49977/3068/1989 (ΦΕΚ 535/Β´/30.6.1989) Τροποποίηση της υπ αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτι-

ριοδομικός Κανονισμός» (Β΄ 96/1989).
9.  ΦΕΚ 527/Β´/29.6.1989 Διόρθωση Σφάλματος στην κοινή Υ.Α 3232/41/89/24.4.1989 (ΦΕΚ 400/Β/26.5.89).
10.  Υ.Α. 130558/1989 (ΦΕΚ 471/Β´/16.6.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέντρα 

του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
11.  Υ.Α. ΑΠ 12502/206/1989 (ΦΕΚ 466/Β´/13.6.1989) 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». (Χρωματισμός φιαλών).
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12.  Υ.Α. 2048842/6017/0022/1989 (ΦΕΚ 455/Β´/12.6.1989) Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό των Κέ-
ντρων Πληροφορικής του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

13.  Υ.Α. 3221.2/2/1989 (ΦΕΚ 435/Β´/5.6.1989) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυ-
πηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων.

14.  Υ.Α. 3232/41/89/1989 (ΦΕΚ 400/Β´/26.5.1989) Συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου -Περάματος-Σαλαμίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αερίων στα 
πλοία και πλωτά ναυπηγήματα. (Σύσταση Επιτροπής (αρθ. 2), Λειτουργία Επιτροπής (αρθ. 3), Έργο Επιτροπής 
(αρθ. 4), Προϋποθέσεις Εργασίας (άρθ. 5), Υποχρεώσεις Επιτροπής (άρθ. 6), Έλεγχος επικίνδυνων αερίων στα 
πλοία και πλωτά ναυπηγήματα (παράρτημα), Εφαρμογή (παράρτ. άρθ. 1), Ορισμοί (παράρτ. άρθ. 2), Διαδικασία 
ελέγχου επικίνδυνων αερίων στα δεξαμενόπλοια και στα λοιπά πλοία (παράρτ. άρθ. 3), Χορήγηση & ανάκληση 
άδειας σε χημικούς ναυτιλίας (παράρτ. άρθ. 4), Ελάχιστος εξοπλισμός εργαστηρίων χημικών ναυτιλίας (παράρτ. 
άρθ. 5), Πιστοποιητικά απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια (παράρτ. άρθ. 6), Ελάχιστες απαιτήσεις εισόδου πλοίων 
σε επισκευαστική βάση (παράρτ. άρθ. 7), Ελάχιστες απαιτήσεις για την εκτέλεση εργασιών επί πλοίων σε επισκευ-
αστική βάση (παράρτ. άρθ. 8), Ελάχιστες απαιτήσεις για εργασίες σε αγκυροβόλιο (παράρτ. άρθ. 9), Αδρανοποιη-
μένοι χώροι (παράρτ. άρθ. 10), Όργανα μέτρησης αερίων στα επισκευαζόμενα δεξαμενόπλοια (παράρτ. άρθ. 11), 
Ελάχιστες απαιτήσεις για τον παροπλισμό των πλοίων (παράρτ. άρθ. 12), Ελάχιστες απαιτήσεις για τη διάλυση 
των πλοίων (παράρτ. άρθ. 13)). (Κυρώθηκε με το Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α´/31.7.1990)).

15.  Πολ.Διατ. της 25-4/1989 (ΦΕΚ 293/Δ´/16.5.1989) Τροποποίηση του από 24.4.1985 π.δ/τος «τρόπος καθορισμού 
ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμη-
σης τους» (Δ/181).

16.  Υ.Α. Β 6342/863/1989 (ΦΕΚ 223/Β´/27.3.1989) Ασφάλεια παιχνιδιών. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α Οικ. Β 
6813/1325/90 (ΦΕΚ 218/Β´/4.4.1990) και το (ΦΕΚ 923/Β/14.12.94)).

17.  Π.Δ. 532/1989 (ΦΕΚ 223/Α´/6.10.1989) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 
106/Α/1988) και του Β.Δ. της 25 Μαΐου-14 Ιουνίου 1938 (ΦΕΚ 224/Α/1938) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος 
του ηλεκτρολόγου».

18.  Π.Δ. 531/1989 (ΦΕΚ 223/Α´/6.10.1989) Έκταση ισχύος του Π.Δ/τος 71/88 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρί-
ων για κτίρια του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».

19.  Υ.Α. 12756/1989 (ΦΕΚ 213/Β´/23.3.1989) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 10.3.89 Εθνι-
κής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) έτους 1989. (Επίδομα γάμου (άρθ. 4), Άδεια μητρότη-
τας (άρθ. 5), Υγιεινή και Ασφάλεια (άρθ. 6)).

20.  Υ.Α. οικ. 1277/1989 (ΦΕΚ 199/Β´/16.3.1989) Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικα-
σία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/07, 
(1022/Β/22.6.07)).

21.  Π.Δ. 441/1989 (ΦΕΚ 191/Α´/29.8.1989) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφαλείας της 
ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974» που αφορούν τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία.

22.  Π.Δ. 369/1989 (ΦΕΚ 164/Α´/16.6.1989) Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των Νομαρχιών. (Τροποποιήθηκε 
από το Π.Δ. 436/91, (159/Α/24.10.91)).

23.  Π.Δ. 368/1989 (ΦΕΚ 163/Α´/16.6.1989) Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας. (Τροποποιήθηκε από τοΝ. 3227/04, 
(31/Α/9.2.04) & το Π.Δ. 436/91, (159/Α/24.10.91)).

24.  Π.Δ. 360/1989 (ΦΕΚ 161/Α´/16.6.1989) Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων α) Τεχνολόγων 
Χημικών Πετρελαίου β) Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών των Κέντρων 
Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕΕ).

25.  Ν. 1855/1989 (ΦΕΚ 141/Α´/1.6.1989) Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ αριθ. 141/75 «για τις οργανώσεις 
των γεωργικών εργατών και το ρόλο τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη».

26.  Ν. 1856/1989 (ΦΕΚ 141/Α´/1.6.1989) Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ αριθ. 142/75 «για το ρόλο του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
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27.  Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β´/21.2.1989) Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλω-
ση εκρηκτικών υλών. (Παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση (αρθ. 1), Εγκατάσταση & λειτουργία εργοστασίων & 
αποθηκών εκρηκτικών (αρθ. 2), Επικίνδυνο τμήμα εργοστασίου (αρθ. 6), Ενδοεργοστασιακό οδικό δίκτυο (αρθ. 
7), Περίφραξη επικίνδυνου τμήματος (αρθ. 8), Δομικά στοιχεία επικίνδυνων κτιρίων (αρθ. 9), Απόσταση & δι-
άταξη κτιρίων & θέσεων (αρθ. 10), Θέσεις για προσωρινή αποθήκευση - διαφύλαξη (αρθ. 11), Διάδρομοι δια-
φυγής (αρθ. 13), Επικίνδυνοι χώροι -οροφές, τοίχοι (αρθ. 14), Συναγερμός- πυρασφάλεια (αρθ. 15), Εργαστήρι-
α (αρθ. 16), Χώροι εξουδετέρωσης εκρηκτικών (αρθ. 17), Εξεταστικές βάσεις- δοκιμαστικές ευθείες (αρθ. 18), 
Θέσεις εργασίας (αρθ. 21), Μηχανές εργασίας (αρθ. 22), Τεχνικές εγκαταστάσεις αερισμού & απορρόφησης 
(αρθ. 23), Συσκευές & εργαλεία (αρθ. 24), Θέρμανση (αρθ. 25), Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις & όργανα (αρθ. 26), 
Δοχεία διακίνησης εκρηκτικών εντός του εργοστασίου (αρθ. 27), Οχήματα με αντιεκρηκτική προστασία (αρθ. 
28), Έλεγχος εγκαταστάσεων (αρθ. 29), Κίνηση προσώπων & οχημάτων (αρθ. 33), Μεταφορά εκρηκτικών εντός 
εργοστασίου (αρθ. 34), Αποθήκευση εκρηκτικών (αρθ. 35), Ενδύματα -υποδήματα -εξαρτήματα ασφάλειας (αρθ. 
37), Κάπνισμα- κίνδυνοι πυρκαγιάς (αρθ. 38), Καθαριότητα –απορρίμματα -απόβλητα (αρθ. 39), Εργασίες συ-
ντήρησης & επισκευής (αρθ. 40), Συμπεριφορά σε περίπτωση καταιγίδας (αρθ. 41), Συμπεριφορά σε πυρκαγιές 
& εκρήξεις (αρθ. 42), Φύλαξη (αρθ. 43), Παύση εργασίας -διαλείμματα (αρθ. 44), Ποιότητα εκρηκτικών (αρθ. 
46), Έγκριση κυκλοφορίας (αρθ. 47), Ποιοτικός έλεγχος (αρθ. 48), Συσκευασία : (αρθ. 49), Υποχρέωση αναγρα-
φής ενδείξεων στη συσκευασία (αρθ. 50), Ομάδες συμβιβαστότητας & επικινδυνότητας (παράρτ. 2), Υπολογι-
σμός αποστάσεων ασφαλείας (παράρτ. 3), Κανονισμός για την παραγωγή & αποθήκευση ΤΝΤ (παράρτ. 4 §4.4), 
Κανονισμός για τη γόμωση φυσιγγίων κυνηγίου & σκοποβολής (παράρτ. 4 §4.5), Κανονισμός για την απογόμω-
ση πυρομαχικών (παράρτ. 4 §4.6), Κανονισμός για την παραγωγή άκαπνης πυρίτιδας (παράρτ. 4 §4.7), Κανονι-
σμός για την παραγωγή μαύρης πυρίτιδας (παράρτ. 4 §4.8), Κανονισμός για την παραγωγή εκρηκτικών & εναυ-
σματικών καψυλίων (παράρτ. 4 §4.9), Κανονισμός για γόμωση φυσιγγίων κάτω των 20 mm (παράρτ. 4 §4.7), Κα-
νονισμός για την παραγωγή θρυαλλίδων. Βραδύκαυστες θρυαλλίδες (παράρτ. 4 §4.11), Κανονισμός για την πα-
ραγωγή νιτρογλυκερίνης -νιτρογλυκόλης- μίγματα νιτροπαραγώγων (παράρτ. 4 §4.12), Κανονισμός για την πα-
ραγωγή πυροτεχνημάτων & άλλων πυροτεχνικών (παράρτ. 4 §4.13)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
Φ.28/18787/1032/00, (1035/Β/23.8.00)).

28.  Αποφ. 1933/88/1989 (ΦΕΚ 119/Β´/20.2.1989) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 329/83. (Καταργήθηκε από 
την Υ.Α. 378/94/94 (705/Β/20.9.94)).

29.  Π.Δ. 231/1989 (ΦΕΚ 109/Α´/2.5.1989) Τροποποίηση του Π.Δ. 180/79 «Περί των όρων λειτουργίας καταστημά-
των πωλήσεων οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (Α 46).

30.  Π.Δ. 225/1989 (ΦΕΚ 106/Α´/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. (Διάδρομοι κυκλοφο-
ρίας (άρθ. 4), Προσπέλαση σε υπόγειους χώρους (άρθ. 5), Οδοί διάσωσης & έξοδοι κινδύνου (άρθ. 6), Μέσα με-
ταφοράς προσωπικού & υλικού (άρθ. 7), Προστασία από σύνθλιψη από οχήματα & μηχανήματα (άρθ. 8), Προ-
στασία από κινδύνους πτώσης & πτώσεις αντικειμένων (άρθ. 9), Απαγόρευση χρήσης μηχανών εσωτερικής 
καύσης (άρθ. 10§στ), Σηματοδότηση ασφάλειας χώρων εργασίας (άρθ. 11), Εργασίες διάτρησης (άρθ. 12), Χρή-
ση εκρηκτικών υλών (άρθ. 13), Φόρτωση, μεταφορά, αποκομιδή υλικών (άρθ. 14), Αερισμός & υπόγεια έργα 
(άρθ. 16-18), Φωτισμός (άρθ. 19), Θόρυβος (άρθ. 20), Σκόνες& επικίνδυνα αέρια (άρθ. 22), Απαγόρευση χρή-
σης βενζινοκινητήρων σε υπόγειους χώρους (άρθ. 22§5), Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (άρθ. 21), Πυροπρο-
στασία (άρθ. 23), Μέσα Ατομικής Προστασίας (άρθ. 20, 24, 25), Μελέτη μέτρων υγιεινής & ασφάλειας (ΜΜΥ-
Α), (άρθ. 26), Aδειες χειρισμού μηχανημάτων (άρθ. 64-67), Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας (Σ.Α.Υ) (άρθ. 27), Αντι-
μετώπιση καταστάσεων ανάγκης (άρθ. 28), Καταλληλότητα προσωπικού (άρθ. 29), Υγιεινή- Εστίαση-Πρώτες 
βοήθειες (άρθ. 30-32)).

31.  Υ.Α. 4873/438/1989 (ΦΕΚ 96/Β´/10.2.1989) Παράταση ισχύος διατηρούμενων διατάξεων του Ν.Δ/τος 8/1973 
«περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού».

32.  Π.Δ. 175/1989 (ΦΕΚ 85/Α´/23.3.1989) Μετατροπή του Ιδρύματος «Ινστιτούτο Ερεύνης Νοσημάτων Θώρακος» 
σε Ν.Π.Δ.Δ. και υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν. 1397/83.
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33.  Ν. 1837/1989 (ΦΕΚ 85/Α´/23.3.1989) Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατά-
ξεις.

34.  Ν. 1836/1989 (ΦΕΚ 79/Α´/14.3.1989) Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλ-
λες διατάξεις. (Βιβλία ημερήσιων δελτίων σε οικοδομικά& τεχνικά  έργα (άρθ. 33)).

35.  Π.Δ. 143/1989 (ΦΕΚ 69/Α´/7.3.1989) Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστά-
σεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών.

36.  Υ.Α. 130048/1989 (ΦΕΚ 59/Β´/31.1.1989) Καθορισμός της θητείας των μελών των μικτών επιτροπών ελέγχου σε 
οικοδομές και εργοταξιακά έργα.

37.  Υ.Α. 3046/304/1989 (ΦΕΚ 59/Δ´/3.2.1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός.
38.  Υ.Α. 11082/1989 (ΦΕΚ 44/Β´/23.1.1989) Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίμων για την προστασία του πε-

ριβάλλοντος.
39.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1989 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1989. (Άδεια μητρότητας (άρθ. 5), Υγιεινή & 

ασφάλεια (άρθ. 6)).
40.  Εγκ. 140120/24.7.1989 Τεχνικές οδηγίες για τις μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους ερ-

γασίας.

1988

1.  Υ.Α. Α5/5180/1988 (ΦΕΚ 891/Β´/13.12.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση Υγειονομικής Διάταξης 
Α5/2280/83.

2.  Υ.Α. Π. 9993/1988 (ΦΕΚ 824/Β´/11.11.1988) Κατανομή εγκαταστάσεων αποθηκευτικών χώρων σε δύο τουλάχι-
στον γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας (ειδικά για άδειες εμπορίας κατηγορίας Α’).

3.  Υ.Α. Α.Π. οικ. 47943/1988 (ΦΕΚ 807/Β´/3.11.1988) Όροι λειτουργίας εγκαταστάσεων απολίπανσης επιφανειών 
που λειτουργούν σε καταστήματα επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

4.  Υ.Α. οικ. 47942/1988 (ΦΕΚ 807/Β´/3.11.1988) Μείωση εκπομπών καύσης μέσω μέτρων εξοικονόμησης καυσί-
μου σε βαφεία – φινιριστήρια υφανσίμων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

5.  Υ.Α. οικ. 22223/4073/1988 (ΦΕΚ 792/Β´/1.11.1988) Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί 
ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών.

6.  Υ.Α. 1228/88/1988 (ΦΕΚ 753/Β´/19.10.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 329/83 περί ταξινόμησης, 
συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων ουσιών» σε συμμόρφωση με την οδηγία 88/302/ΕΟΚ για την ένα-
τη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

7.  Υ.Α. 69001/1921/1988 (ΦΕΚ 751/Β´/18.10.1988) 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. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 10399 Φ 5.3/361/91, (359/Β/28.5.91)).

8.  Αποφ. 1110/88/1988 (ΦΕΚ 733/Β´/5.10.1988) Τροποποίηση της απόφασης του ΑΧΣ 1999/85 σχετικά με ταξινό-
μηση, συσκευασία και επισήμανση των χρωμάτων κ.λ.π..

9.  Υ.Α. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 721/Β´/4.10.1988) Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. (Κυρώθηκε με το άρθρο 39 του Ν. 1836/89 (79/Α/14.3.89)).

10.  Υ.Α. 131517/1988 (ΦΕΚ 711/Β´/28.9.1988) Τήρηση βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπικού 
στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάματος-Σαλαμίνας. (Κυρώθηκε με 
το άρθρο 36 §3α του Ν. 1836/89 (79/Α/14.3.89)).

11.  Αποφ. 1146/88/1988 (ΦΕΚ 669/Β´/12.9.1988) Έγκριση εφαρμογής των αρχών της ορθής εργαστηριακής πρακτι-
κής και έλεγχος της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμασίες των χημικών ουσιών - χημικών προϊόντων. (Τροποποι-
ήθηκε από την Υ.Α. 452/1997/98, (294/Β/26.3.98)).
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12.  Υ.Α. Δ13/403/1988 (ΦΕΚ 665/Β´/9.9.1988) Έγκριση Τεχνικής Οδηγίας που αφορά «Εγκαταστάσεις σε κτίρια – 
Δίκτυα διανομής και αποθήκευσης ιατρικών αερίων» ΤΟΤΕΕ 2491/86.

13.  Υ.Α. 18173/1988 (ΦΕΚ 664/Β´/9.9.1988) Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστή-
ρων. (Κατασκευή & εγκατάσταση (άρθ. 3-5), Πρότυπο βεβαίωσης για την εξέταση τύπου ΕΟΚ (παράρτ. ΙΙΙ), Δι-
αδικασία διακοπής λειτουργίας ανελκυστήρων (παράρτ. IV), Τεχνικός φάκελος για προέγκριση (άρθ. 6), Άδεια 
λειτουργίας (άρθ. 7), Περιοδικοί έλεγχοι & δοκιμές (άρθ. 8), Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα (άρθ. 9), Συντή-
ρηση ανελκυστήρων (άρθ. 10)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93, (325/Β/6.5.93) & Κα-
ταργήθηκε από την Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/97, (815/Β/11.9.97)).

14.  Υ.Α. 59388/3363/1988 (ΦΕΚ 638/Β´/31.8.1988) Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των δι-
οικητικών προστίμων του άρθρου 30 του ν. 1650/86.

15.  Υ.Α. 17951/2530/1988 (ΦΕΚ 625/Β´/29.8.1988) Ανυψωτικά μέσα. (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 377/93 
(160/Α/15.9.93)).

16.  Υ.Α. 83345/1988 (ΦΕΚ 599/Β´/24.8.1988) Ετικέτα γεωργικών φαρμάκων, καθορισμός και τυποποίηση σήμανσης 
προφυλάξεων και διάταξης.

17.  Υ.Α. 69613/12296/1988 (ΦΕΚ 587/Β´/24.8.1988) Καθορισμός αποζημίωσης εκπροσώπων εργαζομένων και του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές επιτροπές ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα και 
σε επιτροπές ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάματος- Σαλαμίνας.

18.  ΦΕΚ 580/Β´/23.8.1988 Διορθώσεις σφαλμάτων στην ΑΠ. Β. 10451/929/5.5.1988 υπουργική απόφαση που δημο-
σιεύθηκε στο ΦΕΚ 370/Β/9.6.1988.

19.  Υ.Α. ΙΙ-7086/Φ5.2/1988 (ΦΕΚ 550/Β´/3.8.1988) Συμπλήρωση της υ.α 34628/85 (799/Β/31-12-85) «καθορισμός 
τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων 
εναποθήκευσης υγρών καυσίμων και εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών».

20.  Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/1988 (ΦΕΚ 514/Β´/22.7.1988) Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά μηχανήματα ή τα μη-
χανήματα διακινήσεως φορτίων.

21.  Υ.Α. 5662/1988 (ΦΕΚ 464/Β´/7.7.1988) Τροποποίηση όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλή-
των σε φυσικούς αποδέκτες: α) θαλάσσια περιοχή νομού Πιερίας β) Αλιάκμωνα ποταμό και καθορισμός των ανω-
τάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών στο νομό Πιερίας.

22.  Υ.Α. Γ/20/81567/898/1988 (ΦΕΚ 403/Β´/21.6.1988) Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και 
τη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα και συναφείς διατάξεις. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
25006/2234/93 (523/Β/13.7.93)).

23.  Υ.Α. Γ/20/81568/899/1988 (ΦΕΚ 403/Β´/21.6.1988) Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη και 
τη διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών και συναφείς διατάξεις. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 28340/2440/92/92 
(532/Β/18.8.92)).

24.  Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/1988 (ΦΕΚ 370/Β´/9.6.1988) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμένων 
αερίων, μονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συσκευ-
ασίας τους. (Φιάλες πεπιεσμένων αερίων (άρθ. 3), Σήμανση φιαλών (άρθ. 3 §4), Έλεγχος και διάρκεια ζωής 
(άρθ. 4), Πρατήρια φιαλών (άρθ. 5), Έκτακτος έλεγχος (άρθ. 6), Εμφιαλωτήρια - Υποχρεώσεις (άρθ. 7), Κατα-
σκευή εμφιαλωτηρίων (εκτός ασετυλίνης) (άρθ. 8), Εμφιάλωση ασετυλίνης (άρθ. 9), Μεταφορά υγρού οξυγό-
νου, αζώτου, αργού, διοξειδίου του άνθρακα (άρθ. 10), Μεταφορά φιαλών πεπιεσμένων αερίων και ασετυλίνης 
(άρθ. 11), Διαδικασία ελέγχου φιαλών (άρθ. 13), Αχρήστευση φιαλών (άρθ. 14), Χρωματισμός φιαλών (άρθ. 15), 
Φιάλες ασετυλίνης (άρθ. 16), Κλείστρα – υποδοχές (άρθ. 17), Καθήκοντα ελεγκτών φιαλών (άρθ. 18)). (Τροπο-
ποιήθηκε από την Υ.Α. 14165/Φ17.4/373/93, (673/Β/2.9.93) την Υ.Α. ΑΠ 12502/206/89, (466/Β/13.6.89) & Κα-
ταργήθηκε από την Υ.Α. 14132/618/01, (1626/Β/6.12.01)).

25.  Υ.Α. Οικ. 392541/1010/1988 (ΦΕΚ 366/Β´/8.6.1988) Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας και 
ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. (Καταργήθηκε από την Αποφ. 
2/2000/00 (426/Β/31.3.00)).
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26.  Υ.Α. Β 11492/1590/1988 (ΦΕΚ 363/Β´/7.6.1988) Συσκευές πίεσης. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 14165/Φ.17.4/373/93 
(673/Β/2.9.93)).

27.  Υ.Α. 40786/2143/1988 (ΦΕΚ 341/Β´/6.6.1988) Εφαρμογή μέτρων αντιρρύπανσης στους λιγνιτικούς σταθμούς της 
ΔΕΗ στους νομούς Κοζάνης & Φλώρινας και άλλες συναφείς διατάξεις.

28.  Αποφ. 534/1988 (ΦΕΚ 312/Β´/24.5.1988) Προδιαγραφές καυσίμου ελαφρού πετρελαίου εσωτερικής καύσεως για 
την κίνηση οχημάτων λεωφορείων.

29.  Υ.Α. 73100/713/1988 (ΦΕΚ 302/Β´/19.5.1988) Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για 
έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85.

30.  Υ.Α. 73101/714/1988 (ΦΕΚ 302/Β´/19.5.1988) Καθορισμός του τρόπου απόδειξης των προϋποθέσεων και των 
απαιτουμένων δικαιολογητικών για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτο-
σικλετών και μοτοποδηλάτων από τους εκμεταλλευτές και τεχνίτες λειτουργούντων συνεργείων κατά τη δημοσί-
ευση του Ν. 1575/85. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. ΟΙΚ.34422/3875/91, (852/Β/17.10.91)).

31.  Υ.Α. 73102/715/1988 (ΦΕΚ 302/Β´/19.5.1988) Καθορισμός του χρόνου και τρόπου εξέτασης και της εξεταστέας 
ύλης υποψηφίων τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85.

32.  Υ.Α. 26979/1300/1988 (ΦΕΚ 301/Δ´/19.4.1988) Προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας κτιρί-
ων και εγκατάστασης δικτύων αερίων καυσίμων για νέες οικοδομές και τα απαραίτητα σχέδια για την έκδοση οι-
κοδομικών αδειών καθώς και καθορισμός ποσοστού της συμβατικής δαπάνης έργων για τον υπολογισμό των αμοι-
βών των τεχνικών.

33.  Ν. 1818/1988 (ΦΕΚ 253/Α´/15.11.1988) Κύρωση της Σύμβασης της Βιέννης του 1985 για την προστασία της 
στοιβάδας του όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοι-
βάδα του όζοντος.

34.  Ν. 1817/1988 (ΦΕΚ 252/Α´/15.11.1988) Κύρωση της Διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ αριθ. 160 «για τις στατι-
στικές της εργασίας».

35.  Υ.Α. οικ. 7755/160/1988 (ΦΕΚ 241/Β´/22.4.1988) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. (Τροποποιήθηκε από 
την Κ.Υ.Α. 263/91, (22/Β/28.1.91) την Υ.Α. 7376/91, (386/Β/10.6.91) & Καταργήθηκε από την Υ.Α. 5905/
Φ15/839/95, (611/Β/12.7.95)).

36.  Π.Δ. 523/1988 (ΦΕΚ 236/Α´/24.10.1988) Τροποποίηση των Π.Δ 206/87 (ΦΕΚ 94/Α/87) «Καθιέρωση διαδικασί-
ας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και τεχνικών κανονισμών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 83/189/
ΕΟΚ της 28.3.1983 του Συμβουλίου των Ε.Κ. (L 109/26.4.1983)» και 229/88 (ΦΕΚ 98/Α/88) «καθιέρωση διαδι-
κασίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων, των τεχνικών κανονισμών και των συστημάτων πιστοποίησης», 
σύμφωνα με το Ν. 1727/87 «κύρωση της συμφωνίας τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο», σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 88/182/ΕΟΚ» (ΕΕ αριθ. L81 της 26.3.1988). (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 39/01, (28/Α/20.2.01)).

37.  Υ.Α. Β 6467/608/1988 (ΦΕΚ 214/Β´/21.4.1988) Τροποποίηση της 470/85 κοινής Υπουργικής Απόφασης 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).

38.  Υ.Α. 26857/553/1988 (ΦΕΚ 196/Β´/6.4.1988) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπογείων νερών από 
απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών. (Προϋποθέσεις και όροι για απορρίψεις επικίνδυνων ουσιών στα 
υπόγεια νερά (άρθ. 5)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07)).

39.  Υ.Α. ΕΗ1/0/119/1988 (ΦΕΚ 177/Β´/31.3.1988) Έγκριση τεχνικής οδηγίας που αφορά «εγκαταστάσεις σε κτίρια 
-κλιματισμός κτιριακών χώρων» ΤΟΤΕΕ 2423/1986.

40.  Π.Δ. 374/1988 (ΦΕΚ 168/Α´/12.8.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστα-
σίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/88 διόρθωση στο ΦΕΚ 59/Α/28.3.88).

41.  Υ.Α. 19744/454/1988 (ΦΕΚ 166/Β´/24.3.1988) Επιτήρηση και έλεγχος των Διασυνοριακών Μεταφορών επικίν-
δυνων αποβλήτων.

42.  Π.Δ. 321/1988 (ΦΕΚ 150/Α´/8.8.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 420/1987 «Για εγκατάσταση 
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δικτύων αερίων σε νέες οικοδομές» (187/Α). (Υποχρεωτική εγκατάσταση δικτύου αερίων καυσίμων σε νέες οι-
κοδομές (άρθ. 1 §2)).

43.  Π.Δ. 294/1988 (ΦΕΚ 138/Α´/21.6.1988) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασί-
ας, επίπεδο γνώσεων και ειδικότητα τεχνικού ασφαλείας για τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες του άρ-
θρου 1 §1 του ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων». (Ελάχιστος πραγματικός χρόνος απασχόλη-
σης τεχνικού ασφάλειας & γιατρού εργασίας (άρθ. 3), Απαιτούμενο επίπεδο γνώσεων τεχνικού ασφάλειας (άρθ. 
4), Ειδικότητες τεχνικού ασφάλειας κατά δραστηριότητα επιχείρησης (άρθ. 5)).

44.  Υ.Α. 3231/11.1/88/1988 (ΦΕΚ 137/Β´/10.3.1988) Καθορισμός τύπου πιστοποιητικού καταλληλότητας για τη με-
ταφορά επικίνδυνων χημικών χύμα.

45.  Ν. 1788/1988 (ΦΕΚ 131/Α´/15.6.1988) Κύρωση της αριθ. 10 της 19 Ιανουαρίου 1988 Πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου (11/Α) και άλλες διατάξεις. (Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων (Κεφ. Α)).

46.  Υ.Α. 18187/272/1988 (ΦΕΚ 126/Β´/3.3.1988) Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύ-
νων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες. (Τροποποιήθη-
κε από την Υ.Α. 77119/4607/93, (532/Β/6.7.93) & Καταργήθηκε από την Υ.Α οικ.5697/590/00, (405/Β/29.3.00)).

47.  Υ.Α. 18186/271/1988 (ΦΕΚ 126/Β´/3.3.1988) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλ-
λοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.

48.  Π.Δ. 256/1988 (ΦΕΚ 107/Α´/1.6.1988) Κανονισμός καταλληλότητας οχηματαγωγών πλοίων. (Τροποποιήθηκε 
από το Π.Δ. 55/90, (23/Α/28.2.90) & Καταργήθηκε από το Π.Δ. 177/00, (164/Α/14.7.00)).

49.  Π.Δ. 250/1988 (ΦΕΚ 106/Α´/1.6.1988) Μείωση της εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου που καταβάλλεται στο 
ΙΚΑ από την επιχείρηση «ΛΥΔΙΑ Α.Ε».

50.  Π.Δ. 254/1988 (ΦΕΚ 106/Α´/1.6.1988) Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ 644/67 «περί κυρώσεως Κανονισμού πε-
ρί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβολών των επιβατηγών πλοίων» (198/Α/67). (Καταργήθηκε από το 
Π.Δ 101/95 (61/Α/31.3.95)).

51.  Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 106/Α´/1.6.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, του 
Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963 «περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου». (Τροπο-
ποιήθηκε από το Π.Δ. 532/89, (223/Α/6.10.89)).

52.  Ν. 1772/1988 (ΦΕΚ 91/Α´/17.5.1988) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονι-
σμός» και άλλες σχετικές διατάξεις.

53.  Π.Δ. 193/1988 (ΦΕΚ 84/Α´/6.5.1988) Επέκταση διατάξεων του Ν. 1483/84 (ΦΕΚ 153/Α) στο δημόσιο τα Ν.Π.Δ.Δ. 
και τους Ο.Τ.Α.. (Άδεια ασθενείας εξαρτωμένων μελών (άρθ. 4), Μειωμένο ωράριο (άρθ. 5), Άδεια απουσίας 
(άρθ. 6), Χρόνος απουσίας (άρθ. 10)).

54.  Αποφ. 2459/87/1988 (ΦΕΚ 77/Β´/15.2.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 329/83. (Καταργήθηκε από 
την Υ.Α. 378/94/94, (705/Β/20.9.94)).

55.  Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α´/6.4.1988) Συμβούλια εργαζομένων και άλλες διατάξεις - Κύρωση της 135 διεθνούς 
σύμβασης εργασίας. (Όργανα εκπροσώπησης εργαζομένων (άρθ. 2), Γενική συνέλευση εργαζομένων (άρθ. 
3),Εκλογές (άρθ. 4), Εφορευτικές επιτροπές (άρθ. 5), Συγκρότηση & λειτουργία συμβουλίων εργαζομένων (άρθ. 
6-7), Διάθεση χώρων (άρθ. 8), Προστασία μελών (άρθ. 9), Διευκολύνσεις (άρθ. 10), Συσκέψεις με εργοδότη (άρθ. 
11), Αρμοδιότητες (άρθ. 12, 16), Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΥΑΕ) (άρθ. 12), Πληροφό-
ρηση (άρθ. 13), Διαβουλέυσεις (άρθ. 14), Μικτές Επιτροπές Ελέγχου (άρθ. 19), Συμβούλια εργαζομένων (άρθ. 
12)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 2084/92, (165/Α/7.10.92)).

56.  Π.Υ.Σ. 25/1988 (ΦΕΚ 52/Α´/22.3.1988) Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξεί-
διο του αζώτου και τροποποίηση των με αριθ. 98 και 99/10-7-87 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου. (Καταρ-
γήθηκε από την Π.Υ.Σ. 34/02, (125/Α/5.6.02), εκτός από άρθ. 1, 2§1, 3§1, 4, παράρτημα Ι).

57.  Ν. 1758/1988 (ΦΕΚ 44/Α´/10.3.1988) Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη σύμβαση για την αστική ευ-
θύνη στον τομέα πυρηνικής ενέργειας της 29ης Ιουλίου 1960, όπως τροποποιήθηκε από το πρόσθετο πρωτόκολ-
λο της 28ης Ιανουαρίου 1964.
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58.  Υ.Α. 10855/1988 (ΦΕΚ 40/Β´/1.2.1988) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 26-1-88 ΕΓΣΣΕ 
περί κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών όλης της χώρας και ρύθμιση άλλων θεμάτων. (Εκ-
παίδευση Συνδικαλιστικών Στελεχών (άρθ. 5)).

59.  Π.Δ. 78/1988 (ΦΕΚ 34/Α´/25.2.1988) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνερ-
γείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χο-
ρήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 38/96, (26/Α/16.2.96) & το Π.Δ. 
416/91, (152/Α/11.10.91)).

60.  Π.Δ. 71/1988 (ΦΕΚ 32/Α´/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. (Δομική Πυροπροστασία (άρθ. 
3), Ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας (άρθ. 4), Κατοικίες (άρθ. 5), Ξενοδοχεία (άρθ. 6), Εκπαιδευτήρια (άρθ. 
7), Γραφεία (άρθ. 8), Καταστήματα (άρθ. 9), Χώροι συνάθροισης κοινού (άρθ. 10), Βιομηχανίες - Αποθήκες 
(άρθ. 11), Νοσηλευτικές εγκαταστάσεις - Φυλακές (άρθ. 12),Χώροι στάθμευσης – Πρατήρια καυσίμων (άρθ. 
13)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 31856/03, (1257/Β/3.9.03) την Υ.Α. 33940/7590/98, (1316/Β/31.12.98) την 
Υ.Α. 5905/Φ15/839/95, (611/Β/12.7.95) την Υ.Α. 54229/2498/94, (312/Β/22.4.94) την Υ.Α. 81813/5428/93, 
(647/Β/30.8.93) την Υ.Α. 58185/2474/91, (360/Β/28.5.91) & το Π.Δ. 374/88, (168/Α/12.8.88)). (Σχετικό έγραφο 
30058Φ.701.2/02).

61.  Π.Δ. 70α/1988 (ΦΕΚ 31/Α´/17.2.1988) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργα-
σία. (Μέτρηση αμιάντου στον αέρα (άρθ. 3), Μέσα Ατομικής Προστασίας (άρθ. 6), Οριακές τιμές έκθεσης & έλεγ-
χος τήρησης (άρθ. 12-15), Σήμανση (άρθ. 15)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 159/99, (157/Α/3.8.99) το Π.Δ. 
175/97, (150/Α/15.7.97) & Καταργήθηκε από το Π.Δ. 212/06, (212/Α/9.10.06)).

62.  Π.Δ. 48/1988 (ΦΕΚ 17/Β´/29.1.1988) Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έργων» 
(223/Α).

63.  Υ.Α. 60902/1988 (ΦΕΚ 8/Β´/19.1.1988) Απαγόρευση της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες.

64.  Υ.Α. οικ. 5068/1988 (ΦΕΚ 5/Β´/12.1.1988) Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στην περιοχή της Πρωτεύουσας.

65.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1988 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1988.

1987

1.  Π.Δ. της 3-8/1987 (ΦΕΚ 749/Δ´/10.8.1987) Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των 
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ. αριθ. 697/79 και 1339/81 π. δ/των. (Τροποποιήθηκε από 
το Π.Δ. 111/04, (76/Α/5.3.04)).

2.  Πυρ.Διατ. 4/1987 (ΦΕΚ 724/Β´/22.12.1987) Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους 
χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

3.  Υ.Α. Α5α/5333/1987 (ΦΕΚ 721/Β´/18.12.1987) Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστημάτων κλπ. πλυντηρίων, 
στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αμιγών σιδηρωτηρίων ρουχισμού Δημοσίας χρήσεως. 
(Καταργήθηκε από το Ν. 3526/07, (24/Α/9.2.07)).

4.  Υ.Α. Β 19340/1946/1987 (ΦΕΚ 639/Β´/27.11.1987) Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 84/527/ΕΟΚ.

5.  Υ.Α. Β. 20683/2134/1987 (ΦΕΚ 634/Β´/26.11.1987) Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 75/324/ΕΟΚ. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. Β 3312/705/95, (130/Β/27.2.95)).

6.  Υ.Α. Β 19338/1944/1987 (ΦΕΚ 624/Β´/24.11.1987) Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συμμόρφω-
ση προς την οδηγία 84/525/ΕΟΚ.

7.  Υ.Α. Β 19339/1945/1987 (ΦΕΚ 624/Β´/24.11.1987) Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από κε-
κραμένο ή μη αλουμίνιο σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/526/ΕΟΚ.
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8.  Υ.Α. 131782/1987 (ΦΕΚ 601/Β´/10.11.1987) Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου στην ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάματος- Σαλαμίνος.

9.  Υ.Α. 1517/87/1987 (ΦΕΚ 559/Β´/23.10.1987) Συμπλήρωση του παραρτήματος 1 του π.δ 445/83 σε συμμόρφω-
ση προς την οδηγία του Συμβουλίου ΕΟΚ 85/610/ΕΟΚ.

10.  Αποφ. 1232/87/1987 (ΦΕΚ 501/Β´/16.9.1987) Τροποποίηση και συμπλήρωση των παραρτημάτων του π.δ 329/83 
με το οποίο έγινε η εναρμόνιση της Εθνικής μας Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 67/548/ΕΟΚ. (Καταρ-
γήθηκε από την Υ.Α. 378/94/94, (705/Β/20.9.94)).

11.  Υ.Α. 1546/1987 (ΦΕΚ 472/Β´/28.8.1987) Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων απασχολούμενου 
προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων.

12.  Υ.Α. Β15090/1445/1987 (ΦΕΚ 472/Β´/28.8.1987) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 2923/161 «πε-
ρί ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ 
της 18 Δεκεμβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979» (ΦΕΚ 176/Β/14.4.1986) σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 84/47/ΕΟΚ.

13.  Υ.Α. 131325/1987 (ΦΕΚ 467/Β´/28.8.1987) Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά 
έργα.

14.  Υ.Α. 92477/1987 (ΦΕΚ 436/Β´/19.8.1987) Απαγόρευση της θέσεως στην κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως 
των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 
103999/01, (1363/Β/18.10.01)).

15.  Υ.Α. 92870/1987 (ΦΕΚ 436/Β´/19.8.1987) Απαγόρευση του Captafol.
16.  Υ.Α. 130879/1987 (ΦΕΚ 341/Β´/25.6.1987) Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισμό της συ-

γκέντρωσης βενζολίου στην ατμόσφαιρα των χώρων εργασίας.
17.  Υ.Α. της 6-5/1987 (ΦΕΚ 291/Β´/9.6.1987) Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών σε συμ-

μόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ.
18.  Π.Δ. 499/1987 (ΦΕΚ 238/Α´/31.12.1987) Διακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα των εργαζομένων υπηκόων των 

Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οικογενειών τους, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του 
Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 64/221/ΕΟΚ της 25-2-1964, 68/3306/ΕΟΚ της 15-10-1968 και 72/194/
ΕΟΚ της 18-5-72 και σε εκτέλεση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου, της 15-10-1968 και 
αριθ. 1251/70 της Επιτροπής της 29-6-1970. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 30/90, (11/Α/5.2.90)).

19.  Ν. 1741/1987 (ΦΕΚ 225/Α´/21.12.1987) Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επι-
κινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτ. 1957. (Αναθεωρήθηκε από την Υ.Α. 
50941/40/90, (104/Β/13.2.90)).

20.  Ν. 1739/1987 (ΦΕΚ 201/Α´/20.11.1987) Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις.
21.  Π.Υ.Σ. 144/1987 (ΦΕΚ 197/Α´/11.11.1987) Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκα-

λείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό κι ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποιότη-
τας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCH). (Καθορισμός υδατικών περιοχών που 
επηρεάζονται από τις απορρίψεις (άρθ. 4), Πρότυποι μέθοδοι προσδιορισμού (άρθ. 5), Οριακές τιμές ποιότη-
τας νερών για τις ουσίες Hg, Cd, & HCH (παράρτ. Β)).

22.  Π.Δ. 420/1987 (ΦΕΚ 187/Α´/20.10.1987) Για εγκατάσταση δικτύων αερίων σε νέες οικοδομές. (Τροποποιήθηκε 
από το Ν. 3175/03, (207/Α/29.8.03) & το Π.Δ. 321/88, (150/Α/8.8.88)).

23.  Υ.Α. 8356/1987 (ΦΕΚ 187/Β´/6.4.1987) Μείωση εκπομπών καύσης μέσω μέτρων εξοικονόμισης καυσίμου σε Βα-
φεία - Φινιριστήρια Υφανσίμων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.

24.  Υ.Α. 8355/1987 (ΦΕΚ 187/Β´/6.4.1987) Όροι λειτουργίας εγκαταστάσεων απολίπανσης επιφανειών που λειτουρ-
γούν σε καταστήματα επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.

25.  Πολ.Διατ. της 23-2/1987 (ΦΕΚ 166/Δ´/6.3.1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.
26.  Π.Δ. 315/1987 (ΦΕΚ 149/Α´/25.8.1987) Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε ερ-

γοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων.
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27.  Π.Υ.Σ. 99/1987 (ΦΕΚ 135/Α´/28.7.1987) Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διο-
ξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια. (Τροποποιήθηκε από την Π.Υ.Σ. 25/88, (52/Α/22.3.88) & Π.Υ.Σ. 
34/02, (125/Α/5.6.02)).

28.  Π.Υ.Σ. 98/1987 (ΦΕΚ 135/Α´/28.7.1987) Οριακή τιμή ποιότητας της ατμόσφαιρας σε μόλυβδο. (Τροποποιήθη-
κε από την Π.Υ.Σ. 25/88, (52/Α/22.3.88) & Π.Υ.Σ. 34/02, (125/Α/5.6.02)).

29.  Υ.Α. 11601/1987 (ΦΕΚ 122/Β´/17.3.1987) Κήρυξη εκτελεστής της αριθ. 7/87 απόφασης του ΠΔΔΔ Αθηνών για 
τον καθορισμό των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων όλης της χώρας.

30.  Υ.Α. 205/Φ. 183571/1987 (ΦΕΚ 119/Β´/16.3.1987) Καθιέρωση βιβλίου φορτίου για πλοία που μεταφέρουν επι-
βλαβείς υγρές ουσίες χύμα. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 2431.03/02/07/07, (263/Β/28.2.07)).

31.  Υ.Α. Αριθ. Πρωτ. 195/Φ. 183570/1987 (ΦΕΚ 119/Β´/16.3.1987) Καθορισμός τύπου διεθνούς πιστοποιητικού 
πρόληψης της ρύπανσης από μεταφορά επιβλαβών υγρών ουσιών χύμα. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 2431.03/03/07, 
(263/Β/28.2.07)).

32.  Υ.Α. 452/1987 (ΦΕΚ 115/Β´/16.3.1987) Επαύξηση του χρόνου κανονικής άδειας των αναπήρων εργαζομένων.
33.  Π.Δ. 206/1987 (ΦΕΚ 94/Α´/18.6.1987) Καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και τε-

χνικών κανονισμών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 83/189/ΕΟΚ της 28.3.1983 του Συμβουλίου των Ε.Κ. (L 
109/26.4.1983). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 523/88, (236/Α/24.10.88) & Καταργήθηκε από το Π.Δ. 39/01, 
(28/Α/20.2.01), εκτός του άρθ. 3).

34.  Π.Δ. 155/1987 (ΦΕΚ 80/Α´/1.6.1987) Τροποποίηση - συμπλήρωση του Β.Δ. 644/67 «περί κυρώσεως Κανονισμού 
«περί ενδιαιτήσεως καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων» (198/Α). (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 
101/95, (61/Α/31.3.95)).

35.  Π.Δ. 132/1987 (ΦΕΚ 73/Α´/25.5.1987) Τροποποίηση του π.δ 213/86 για την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας.
36.  Π.Δ. 126/1987 (ΦΕΚ 70/Α´/25.5.1987) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1983 της Διεθνούς Συμβάσεων «περί ασφά-

λειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλασσή 1974», και του Πρωτοκόλλου αυτής έτους 1978, όπως τροποποιήθηκε με 
το Π.Δ 541/84.

37.  Π.Δ. 94/1987 (ΦΕΚ 54/Α´/22.4.1987) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και 
τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία. (Μέτρηση μολύβδου στον αέρα (άρθ. 3), Μέτρηση μολύβδου στο αίμα 
(άρθ. 4), Επιχειρήσεις με αυξημένο κίνδυνο (άρθ. 7-11), Γιατρός εργασίας ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων 
(άρθ 7 §2), Οριακές τιμές & έλεγχος τήρησης (άρθ. 12 - 15)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 338/01 
(227/Α/9.10.01)).

38.  Υ.Α. 77/Φ. 183568/1987 (ΦΕΚ 41/Β´/3.2.1987) Καθορισμός τύπου εγχειριδίων για τα πρότυπα, τις διαδικασίες 
και τις διατάξεις απόρριψης στη θάλασσα υγρών επιβλαβών ουσιών που μεταφέρονται χύμα χημικά δ/ξ 

39.  Αποφ. 93/87/1987 (ΦΕΚ 40/Β´/2.2.1987) Προδιαγραφές Βενζίνης χωρίς μόλυβδο. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 
2431.03/04/07, (263/Β/28.2.07)).

40.  Π.Δ. 44/1987 (ΦΕΚ 15/Α´/17.2.1987) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατασκευ-
ής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχειρή-
σεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων. (Καταργήθηκε η § 3.5 από το ΦΕΚ 
578/Β/29.7.91).

41.  Ν. 1682/1987 (ΦΕΚ 14/Α´/16.2.1987) Μέσα και όργανα πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξια-
κές συμβάσεις ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 1262/1982 
και άλλες διατάξεις.

42.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1987 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1987.
43.  Εγγρ. 351/16.3.1987 Εναλλαγή ομάδων εργασίας.
44.  Εγγρ. 644/26.5.1987 Απασχόληση προσωπικού με εναλλασσόμενες βάρδιες.
45.  Εγγρ. 131540/10.9.1987 Εφαρμογή του Ν. 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
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1986

1.  Υ.Α. Δ.Δ.Υ./16995/1986 (ΦΕΚ 862/Β´/10.12.1986) Διατήρηση απαραίτητων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων ή διαταγμάτων και αφορούν τη Βιομηχανία.

2.  Υ.Α. 3021/19/6/1986 (ΦΕΚ 847/Β´/4.12.1986) Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που απαι-
τούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από Υπηρεσίες του Δημοσίου Το-
μέα. (Βεβαίωση πυρασφαλείας (άρθ. 63)).

3.  Αποφ. 1310/86/1986 (ΦΕΚ 605/Β´/23.9.1986) Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 2 της αποφάσεως 
Α.Χ.Σ. με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται το Π.Δ. 445/83 (ΦΕΚ 166/Α/17.11.83) «περί του περιορι-
σμού 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».

4.  ΦΕΚ 587/Β´/17.9.1986 Τοξικολογική κατάταξη, συσκευασία και σήμανση των γεωργικών φαρμάκων.
5.  Υ.Α. οικ. 56206/1613/1986 (ΦΕΚ 570/Β´/9.9.1986) Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων 

και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985.

6.  Υ.Α. 1737/Φ.183534/86/1986 (ΦΕΚ 542/Β´/5.8.1986) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής δεξαμε-
νών συγκράτησης πετρελαιοειδών μιγμάτων χώρου μηχανοστασίου Ελληνικών εμπορικών πλοίων.

7.  Αποφ. Ε.Υ. 1998/85/1986 (ΦΕΚ 513/Β´/18.7.1986) Τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 329/1983, 454/1983, 
445/1983 για εναρμόνιση του Ελληνικού στο Κοινοτικό Δίκαιο.

8.  Υ.Α. 49541/1424/1986 (ΦΕΚ 444/Β´/9.7.1986) Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. οικ. 69728/824/96 (358/Β/17.5.96)).

9.  Υ.Α. οικ. 46399/1352/1986 (ΦΕΚ 438/Β´/3.7.1986) Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προο-
ρίζονται για: «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρακο-
ειδών», μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζονται 
για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 76/160/
ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 51/07, (54/Α/8.3.07)).

10.  Υ.Α. ΕΗ3/0/700/1986 (ΦΕΚ 399/Β´/11.6.1986) Κατάταξη μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμενου χαρακτή-
ρα και ρύθμιση, συναφών με τα Μηχανήματα Έργων, Διατάξεων.

11.  Π.Δ. 437/1986 (ΦΕΚ 214/Α´/31.12.1986) Σύσταση διπλώματος ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά κα-
θήκοντα και προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοί-
α.

12.  Ν. 1672/1986 (ΦΕΚ 203/Α´/24.12.1986) Κύρωση της 149 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση 
και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού».

13.  Υ.Α. 2923/161/1986 (ΦΕΚ 176/Β´/14.4.1986) Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας 
σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 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). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
Β44203/2137/99, (290/Β/1.4.99) την Υ.Α. B 6606/1825/93, (453/Β/24.6.93) την Υ.Α. Β15090/1445/87, (472/Β/28.8.87) 
& Καταργήθηκε από την Υ.Α. Β17081/2964/96, (157/Β/13.3.96)).

14.  Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α´/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος. (Κατηγορίες έργων και δραστη-
ριοτήτων (άρθ. 3), Έγκριση περιβαλλοντικών όρων (άρθ. 4), Περιεχόμενο και δημοσιότητα μελετών περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων (άρθ. 5), Έλεγχος τήρησης περιβαλλοντικών όρων. Ανταποδοτικά τέλη (άρθ. 6), Ποιότη-
τα ατμόσφαιρας και δίκτυο παρακολούθησης (άρθ. 7), Μέτρα για την προστασία της ατμόσφαιρας (άρθ. 8), 
Ποιότητα νερών και δίκτυο παρακολούθησης (άρθ. 9), Προστασία νερών (άρθ. 10), Μέτρα για την προστασία 
του εδάφους (άρθ. 11), Στερεά απόβλητα (άρθ. 12), Συσκευασία προϊόντων – επιβάρυνση προϊόντων (άρθ. 13), 
Απόβλητα από μέσα μεταφοράς (άρθ. 13), Θόρυβος (άρθ. 14), Επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (άρθ. 
15), Παρακολούθηση φυσικών αποδεκτών (άρθ. 16), Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας 
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αποβλήτων (άρθ. 16), Προστασία από ραδιενέργεια (άρθ. 17), Προστασία της φύσης και του τοπίου (αρθ. 18-22), 
Ζώνες ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων (άρθ. 23-24), Υπηρεσίες περιβάλλοντος (άρθ. 25-27)). (Τρο-
ποποιήθηκε από το Ν. 3010/02, (91/Α/25.4.02)).

15.  Ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147/Α´/2.10.1986) Προστασία πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων πολέμων και μειονεκτού-
ντων προσώπων.

16.  Υ.Α. 317/1986 (ΦΕΚ 139/Α´/18.9.1986) Τροποποίηση του Π.Δ./τος 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α/13.12.1977) «Περί 
των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων 
υπό αυτοκινήτων και συρμών».

17.  Π.Δ. 316/1986 (ΦΕΚ 139/Α´/18.9.1986) Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 455/1976 «περί όρων και προϋποθέσε-
ων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων -λιπαντηρίων αυτο-
κινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών».

18.  Π.Δ. 307/1986 (ΦΕΚ 135/Α´/29.8.1986) Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. (Σκόνες (άρθ. 3)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 339/01, 
(227/Α/9.10.01) το Π.Δ. 90/99, (94/Α/13.5.99) & το Π.Δ. 77/93, (34/Α/18.3.93)).

19.  Π.Δ. 289/1986 (ΦΕΚ 129/Α´/22.8.1986) Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους εργασίας που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

20.  Υ.Α. 12440/1986 (ΦΕΚ 123/Β´/21.3.1986) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 13-3-86 ΕΓ-
ΣΣΕ περί καθορισμού συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών όλης της 
χώρας.

21.  Ν. 1639/1986 (ΦΕΚ 109/Α´/18.7.1986) Κύρωση της 71 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για τις συντάξεις των ναυ-
τικών.

22.  Ν. 1638/1986 (ΦΕΚ 108/Α´/18.7.1986) Κύρωση της διεθνούς σύμβασης που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες το 1971 
«ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή» και ρύθμιση συναφών θε-
μάτων.

23.  Ν. 1637/1986 (ΦΕΚ 107/Α´/18.7.1986) Κύρωση της 92 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, για την ενδιαίτηση των 
πληρωμάτων των πλοίων (αναθεωρητική 1949).

24.  Ν. 1634/1986 (ΦΕΚ 104/Α´/18.7.1986) Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «για την προστασία της Μεσογείου Θαλάσ-
σης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Μεσογείου».

25.  Π.Δ. 213/1986 (ΦΕΚ 87/Α´/7.7.1986) Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας. (Τροπο-
ποιήθηκε από το Π.Δ. 132/87, (73/Α/25.5.87)).

26.  Π.Δ. 180/1986 (ΦΕΚ 69/Α´/26.5.1986) Τροποποίηση του Π.Δ/τος 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α/13.12.1977) «περί των 
μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό 
αυτοκινήτων και συρμών».

27.  Ν. 1594/1986 (ΦΕΚ 65/Α´/19.5.1986) Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των 
πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις).

28.  Π.Δ. 167/1986 (ΦΕΚ 63/Α´/15.5.1986) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγ-
ματος αριθ. 479/84 «όροι και λεπτομέρειες συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι της διεθνούς σύμ-
βασης MARPOL 73/78 πλοίων που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού».

29.  Υ.Α. Α5/288/1986 (ΦΕΚ 53/Β´/20.2.1986) Ποιότητα του πόσιμου νερού, σε συμμόρφωση προς την 80/778 οδη-
γία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15-7-80. (Καταργήθηκε από την Κ.Υ.Α Υ2/2600/01 
(892/Β/11.7.01)).

30.  Υ.Α. 20452/484/1986 (ΦΕΚ 44/Β´/19.2.1986) Κτιριοδομικός κανονισμός για το φωτισμό και αερισμό κτιρίων.
31.  Υ.Α. 1999/85/1986 (ΦΕΚ 37/Β´/13.2.1986) Αντικατάσταση του Π.Δ 522/83 και των Παραρτημάτων του από το 

κείμενο της παρούσας απόφασης και από τα Παραρτήματά της σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 83/265/ΕΟΚ και 
81/916/ΕΟΚ. (Τροποποιήθηκε από την Αποφ. 1196/89/90, (51/Β/30.1.90) & την Αποφ. 1110/88/88, 
(733/Β/5.10.88)).
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32.  Π.Δ. 93/1986 (ΦΕΚ 33/Α´/28.3.1986) Αντικατάσταση παραγράφου 1 του άρθρου 4 του β.δ της 28.1/4.2.1938 «πε-
ρί κανονισμού ωρών Εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων (35/Α)». (Χρόνος Εργασίας (άρθ. 4)).

33.  Π.Δ. 63/1986 (ΦΕΚ 26/Α´/18.3.1986) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και λήψη συ-
μπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την θέσπιση κοινών κα-
νόνων για ορισμένους τύπους οδικών μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ των Κρατών μελών.

34.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1986 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1986.

1985

1.  Υ.Α. 193066/1985 (ΦΕΚ 831/Β´/31.12.1985) Εμποτιστικά ξύλου CCA και CCB.
2.  Υ.Α. 34628/1985 (ΦΕΚ 799/Β´/31.12.1985) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρ-

φωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιριών εμπορίας 
πετρελαιοειδών. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. ΙΙ-7086/Φ5.2/88 (550/Β/3.8.88)).

3.  Υ.Α. 71560/3053/1985 (ΦΕΚ 665/Β´/1.11.1985) Διάθεση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.6.1975. (Καταργήθηκε από την 
Υ.Α ΑΠ 01.98012/2001/95 (40/Β/19.1.96)).

4.  Υ.Α. 72751/3054/1985 (ΦΕΚ 665/Β´/1.11.1985) Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαι-
νυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμπλήρωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συμβου-
λίων της 20.3.1978 και 6.4.1976. (Καταργήθηκε από την Υ.Α Η.Π. 13588/725/06, (383/Β/28.3.06)).

5.  Υ.Α. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/Β´/2.10.1985) Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής 
των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. (Απαιτούμενη ηχομόνωση (άρθ. 3), Επιτρεπόμενη ηχη-
τική στάθμη λειτουργίας (άρθ. 4), Προστασία από κτυπογενείς θορύβους (άρθ. 5), Υπαίθρια κέντρα διασκέδα-
σης & υπόλοιπα καταστήματα με μουσική (άρθ. 6)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Υ2/οικ. 15438/01, 
(1346/Β/17.10.01)).

6.  Αποφ. 96400/1985 (ΦΕΚ 573/Β´/24.9.1985) Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυ-
σικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής.

7.  Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.0/6961/1985 (ΦΕΚ 387/Β´/24.6.1985) Καθορισμός του ύψους αμοιβής των μελετητών για τη σύ-
νταξη των τεχνικών μελετών νέων Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών που προβλέπονται από το άρθ. 9 § 4 
του ν. 1428/84 και τα άρθ. 4 & 97 της κατ επιταγή του άρθ. 26 του ίδιου νόμου απόφασης Υπουργ. Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων ΙΙ-5η/Φ/17402/84 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 931/Β/31-12-84.

8.  Υ.Α. 508/1985 (ΦΕΚ 316/Β´/23.5.1985) Υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Ν. 81.1 προτύπου ΕΛΟΤ «κανόνες ασφά-
λειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων, φορτίων ή μικρών φορτίων Μέρος 1: ηλε-
κτροκίνητοι ανελκυστήρες.

9.  Υ.Α. 13736/1985 (ΦΕΚ 304/Β´/20.5.1985) Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της 72/306/ΕΟΚ οδηγίας 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2 Αυγ.1972, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών 
μελών των αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων που προέρ-
χονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση των οχημάτων». (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
17884/1368/97, (934/Β/22.10.97)).

10.  Υ.Α. Α2 στ/1539/1985 (ΦΕΚ 280/Β´/13.5.1985) 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.

11.  Π.Δ. της 24/31 Μαΐου/1985 (ΦΕΚ 270/Δ´/31.5.1985) Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των γη-
πέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφισταμένων 
προ του έτους 1923 οικισμών. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3212/03, (308/Α/31.12.03)).

12.  Αποφ. 2592/84/1985 (ΦΕΚ 230/Β´/29.4.1985) Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου προς το Κοινοτικό. Τροπο-
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ποίηση και συμπλήρωση του π.δ 445/83 (166/Α). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 401/92/92, (355/Β/2.6.92) την 
Υ.Α. 399/92/92, (355/Β/2.6.92) την Υ.Α. 341/92/92, (355/Β/2.6.92) & την Αποφ. 1100/91/91, (1008/Β/12.12.91)).

13.  Π.Δ. 609/1985 (ΦΕΚ 223/Α´/31.12.1985) Κατασκευή δημοσίων έργων. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 368/94, 
(201/Α/2.12.94) & το Π.Δ. 48/88, (17/Β/29.1.88)).

14.  Ν. 1576/1985 (ΦΕΚ 218/Α´/23.12.1985) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας αριθ. 156, για την ισότητα των 
ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων και των δύο φύλων: Εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις.

15.  Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217/Α´/23.12.1985) Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγεί-
ας και άλλες διατάξεις.

16.  Ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210/Α´/18.12.1985) Γενικός οικοδομικός κανονισμός. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3175/03, 
(207/Α/29.8.03) το Ν. 2831/00, (140/Α/13.6.00) το Ν. 1772/88, (91/Α/17.5.88) & την Υ.Α. 20452/484/86, 
(44/Β/19.2.86)).

17.  Ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α´/11.12.1985) Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, μο-
τοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών. (Επαγγελματικές 
άδειες (αρθ. 2), Προσόντα για απόκτηση άδειας (αρθ. 3), Εξέταση (αρθ. 4), Επαγγελματικά δικαιώματα αδει-
ούχων (αρθ. 5), Όροι ίδρυσης & λειτουργίας συνεργείων (άρθ. 6), Έλεγχος συνεργείων (άρθ. 7)). (Τροποποιήθη-
κε από το Ν. 3534/07, (40/Α/23.2.07) το Ν. 2289/95, (27/Α/8.2.95) & το Ν. 1959/91, (123/Α/5.8.91)).

18.  Π.Δ. 546/1985 (ΦΕΚ 195/Α´/18.11.1985) Κανονισμός σωστικών και πυροσβεστικών μέσων και εκτέλεσης γυ-
μνασίων στις μονάδες έρευνας ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.

19.  Υ.Α. 470/1985 (ΦΕΚ 183/Β´/4.4.1985) Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμέ-
νων ορίων τάσεως σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 73/23/ΕΟΚ. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 
16717/5052/94, (992/Β/30.12.94) την Υ.Α. 27356/16.12.91/92, (78/Β/11.2.92) & την Υ.Α. Β 6467/608/88, 
(214/Β/21.4.88)).

20.  Αποφ. 851/1985 (ΦΕΚ 181/Δ´/3.5.1985) Καθορισμός γραμμής δόμησης σε οικόπεδα που έχουν πρόσωπο επί επαρ-
χιακών οδών σε οικισμούς που ισχύει το π.δ 24.4.85.

21.  Π.Δ. της 24-4/1985 (ΦΕΚ 181/Δ´/3.5.1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοί-
κους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους. (Τροποποιήθηκε από την Πολ.Δι-
ατ. της 25-4/89, (293/Δ/16.5.89)).

22.  Ν. 1568/1985 (ΦΕΚ 177/Α´/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. (Επιτροπή Υγιεινής & Ασφά-
λειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε) (άρθ. 2, 3), Αναγγελία επαγγελματικών ασθενειών (άρθ. 10 §4),  Τεχνικός Ασφά-
λειας (άρθ. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13), Προσόντα τεχνικού ασφάλειας (άρθ. 5), Αρμοδιότητες τ.α (άρθ. 6), Επίβλεψη 
συνθηκών εργασίας (άρθ. 7), Επιμόρφωσης εργοδοτών τεχνικών ασφάλειας (άρθ. 13), Ιατρός Εργασίας (άρθ. 
8, 9, 10, 11, 12, 13), Προσόντα ιατρού εργασίας (άρθ. 8), Αρμοδιότητες ιατρού εργασίας (άρθ. 9), Επίβλεψη της 
υγείας των εργαζομένων (άρθ. 10), Συνεργασία τ.α &γ.ε (άρθ. 11), Χρόνος απαχόλησης τ.α & γ.ε (άρθ. 13), Συμ-
βούλιο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) (άρθ. 15), Σχεδιασμός χώρων εργασίας (άρθ. 17), Σχέδι-
ο διαφυγής & διάσωσης (άρθ. 18), Συντήρηση –Έλεγχος (άρθ. 19), Θέσεις εργασίας (άρθ. 20-21), Πρόληψη κιν-
δύνου από μηχανές (άρθ. 22-23), Χημικοί Παράγοντες (Κεφ. Ε, άρθ. 24-28), Βιολογικοί Παράγοντες (Κεφ. Ε, 
άρθ. 24-28), Φυσικοί Παράγοντες (Κεφ. Ε, άρθ. 24-28), Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS) (άρθ. 25), Υπο-
χρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων (άρθ. 25, 32), Ενημέρωση εργαζομένων που εκτίθενται σε παράγοντες (άρθ. 
28) Κυρώσεις (άρθ. 33-35)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3385/2005 (ΦΕΚ 210/Α´/19.8.2005) το Ν. 3144/03, 
(111/Α/8.5.03) το Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α´/18.1.1996) το Ν. 2224/94, (112/Α/6.7.94) & το Ν. 2639/98, 
(205/Α/2.9.98) το Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α´/18.1.1996) την Υ.Α. 88555/3293/1988 (ΦΕΚ 721/Β´/4.10.1988) το 
Π.Δ. 289/1986 (ΦΕΚ 129/Α´/22.8.1986)). (Σχετικά έγγραφα 132445/85 & 131540/87).

23.  Π.Δ. 472/1985 (ΦΕΚ 168/Α´/2.10.1985) Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με 
την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 1418/84. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 368/94, (201/Α/2.12.94)).

24.  Υ.Α. 349/Φ. 183535/1985 (ΦΕΚ 150/Β´/20.3.1985) Καθορισμός τύπου «πιστοποιητικού πρόληψης της ρύπανσης 
από πετρέλαιο».
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25.  Ν. 1561/1985 (ΦΕΚ 148/Β´/6.9.1985) Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτε-
ρης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.

26.  Υ.Α. 279/85/1985 (ΦΕΚ 146/Β´/18.3.1985) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 329/83, «ταξινόμηση, συσκευ-
ασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των ΕΚ 67/548/
ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτροπής των ΕΚ 
76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ (118/Α). (Καταργήθηκε από την Υ.Α 378/94/94 (705/Β/20.9.94)).

27.  Αποφ. οικ. 5340/1985 (ΦΕΚ 142/Β´/18.3.1985) Ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων και 
καθορισμός της ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του ποταμού Λουδία.

28.  Π.Δ. 283/1985 (ΦΕΚ 106/Α´/31.5.1985) Ποινικός Κώδικας. (Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος (άρθ. 67), Οι-
κοδομικά και Τεχνικά έργα (άρθ. 286), Παράνομη βία (άρθ. 330), Βιασμός (άρθ. 336), Προσβολή της γενετήσι-
ας αξιοπρέπειας (άρθ. 337), Κατάχρηση σε ασέλγεια (άρθ. 338), Αποπλάνηση παιδιών (άρθ. 339), Κατάχρηση 
ανηλίκων σε ασέλγεια (άρθ. 342), Ασέλγεια με κατάχρηση εξουσίας (άρθ. 343), Μέτρα ασφάλειας (άρθ. 352), 
Εξύβριση (άρθ. 361), Συκοφαντική δυσφήμιση (άρθ. 363), Παραβίαση απορρήτου (άρθ. 370 -371), Παραπλά-
νηση ανηλίκων σε χρέη (άρθ. 403), Ευθύνη για πταίσματα άλλων (άρθ. 411), Διατάραξη ησυχίας (άρθ. 416), 
Επικίνδυνη για την υγεία συνάφεια (άρθ. 425), Ρύπανση (άρθ. 428), Διατάραξη κυκλοφορίας (άρθ. 431), Παρά-
νομη κατασκευή -κατοχή εκρηκτικών (άρθ. 432), Παραλείψεις στη φύλαξη πηγαδιών (άρθ. 437), Παράβαση 
οικοδομικών διατάξεων (άρθ. 434)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3500/06, (232/Α/24.10.06)).

29.  Ν. 1556/1985 (ΦΕΚ 100/Α´/28.5.1985) Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελματι-
κή επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.

30.  Ν. 1546/1985 (ΦΕΚ 94/Α´/22.5.1985) Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 150/1978 για τη διοίκη-
ση της εργασίας: Ρόλος, καθήκοντα και οργάνωση.

31.  Υ.Α. 142510-11/3/1985 (ΦΕΚ 92/Β´/21.2.1985) Έγκριση Κανονισμού για την κατασκευή και τον εξοπλισμό δε-
ξαμενοπλοίων που μεταφέρουν χύμα υγροποιημένα αέρια και δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν χύμα επικίνδυνες 
υγρές χημικές ουσίες. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 1218.65/1/97, (101/Β/14.2.97)).

32.  Π.Δ. 235/1985 (ΦΕΚ 87/Α´/10.5.1985) Τροποποίηση του Π.Δ. 81/1984 «Κανονισμός για τον εφοδιασμό των 
Εμπορικών πλοίων με φάρμακα και υγειονομικό υλικό». (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 376/95, (206/Α/5.10.95)).

33.  Π.Δ. 191/1985 (ΦΕΚ 75/Α´/26.4.1985) Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 τού άρθρου 32 
του Π. Δ/τος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων δι-
ανομής υγραερίου GPL (LPG)».

34.  Υ.Α. 11117/1985 (ΦΕΚ 50/Β´/31.1.1985) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 19-1-85 ΕΓ-
ΣΣΕ περί καθορισμού συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών όλης της 
χώρας.

35.  Ν. 1515/1985 (ΦΕΚ 18/Α´/18.2.1985) Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύτε-
ρης περιοχής της Αθήνας.

36.  Υ.Α. οικ. 1211/1985 (ΦΕΚ 16/Β´/15.1.1985) Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στην περιοχή της Πρωτεύουσας.

37.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1985 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1985.
38.  Αρ. Πρωτ. 132445/30.12.1985 Ανακοίνωση δημοσίευσης του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομέ-

νων».

1984

1.  Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/1984 (ΦΕΚ 931/Β´/31.12.1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. (Στέ-
γαση -χώροι υγιεινής (άρθ. 7), Μέσα Ατομικής Προστασίας (άρθ. 8), Απασχόληση γιατρών -νοσοκόμων (άρθ. 9), 
Πρώτες βοήθειες (άρθ. 10), Καταλληλότητα προσωπικού (άρθ. 11), Επίβλεψη υγείας εργαζομένων (άρθ. 12), Εκ-
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παίδευση εργαζομένων (άρθ. 13), Οργανωτικές υποδιαιρέσεις έργου (άρθ. 14), Ιεραρχία έργου (άρθ. 15), Επίβλε-
ψη εργασιών (άρθ. 16), Γραφείο ασφάλειας εργασιών (άρθ. 17), Τμήμα εκπαίδευσης (άρθ. 18), Ευθύνες μελετη-
τών (άρθ. 19),Γενικά μέτρα ασφάλειας (άρθ. 20), Θόρυβος (άρθ. 21, 84), Σκόνες, αέρια, ατμοί, καπνοί (άρθ. 22), 
Θερμική καταπόνηση (άρθ. 23), Ραδιενεργές σκόνες, ιοντίζουσες ακτινοβολίες (άρθ. 25), Διανομή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος (άρθ. 27), Ηλεκτρικές μηχανές- γειώσεις (άρθ. 28), Χρήση ηλεκτρικού ρεύματος στις υπόγειες εργασίες (άρθ. 
29), Ηλεκτράμαξες (άρθ. 30), Ειδικά καθήκοντα και μέτρα ασφάλειας (άρθ. 31), Φωτισμός (άρθ. 32), Μηχανήμα-
τα (άρθ. 33-37), Αυτοκινούμενα μηχανήματα (άρθ. 34), Μηχανήματα εξόρυξης και φόρτωσης (άρθ. 35), Μηχανές 
εσωτερικής καύσης σε υπόγειες εργασίες (άρθ. 36), Συστήματα φόρτωσης και μεταφοράς (άρθ. 38-43), Φόρτω-
ση & μεταφορά με αυτοκινούμενα μηχανήματα (άρθ. 39), Μεταφορά με συρμούς & βαγόνια (άρθ. 40), Μεταφο-
ρά με βαρούλκα σε φρεάτια ή κεκλιμένα, ανυψωτικά ή ελκτικά μηχανήματα (άρθ. 41), Συνεχής μεταφορά (άρθ. 
42), Εγκαταστάσεις (άρθ. 44-47), Μελέτη & κατασκευή εγκαταστάσεων (άρθ. 45), Λειτουργία εγκαταστάσεων 
(άρθ. 46), Αποθήκευση – μεταφορά- χρήση εκρηκτικών (άρθ. 48-58), Αποθήκευση εκρηκτικών & καψυλίων (άρθ. 
49), Υπαίθριες αποθήκες εκρηκτικών υλών & καψυλίων (άρθ. 50), Υπόγειες αποθήκες εκρηκτικών υλών & καψυ-
λίων (άρθ. 51), Μεταφορά εκρηκτικών υλών & καψυλίων (άρθ. 52), Γόμωση των διατρημάτων (άρθ. 53), Πυρο-
δότηση των υπονόμων (άρθ. 54), Πυροδότηση με θρυαλλίδα (άρθ. 55), Ηλεκτρική πυροδότηση (άρθ. 56), Αποτυ-
χημένοι υπόνομοι (άρθ. 57), Καταστροφή εκρηκτικών υλών & καψυλίων (άρθ. 58), Υπόγειες εκσκαφές & εργασί-
ες (άρθ. 59-66), Προσπελάσεις (άρθ. 60), Γεωμετρικά χαρακτηριστικά & διαρρύθμιση εκσκαφών (άρθ. 61), Φρέ-
ατα & κεκλιμένα (άρθ. 62), Λούκια (άρθ. 63), Μέτωπα εξόρυξης (άρθ. 64), Εξοφλήσεις (άρθ. 65), Υποστήριξη –συ-
γκράτηση υπογείων εκσκαφών (άρθ. 67-70), Υποστήλωση (άρθ. 68), Ξυλοδεσία (άρθ. 69), Ήλωση- κοχλίωση & 
υποστήριξη (άρθ. 70), Αερισμός υπογείων εργασιών (άρθ. 71-75), Απαιτήσεις σε αερισμό (άρθ. 71), Κυκλώματα, 
εγκαταστάσεις & δίκτυα αερισμού (άρθ. 72), Έλεγχοι αερισμού (άρθ. 73), Προστασία εργαζομένων (άρθ. 74), Εύ-
λεκτα μεταλλεία, λιγνιτωρυχεία & ανθρακωρυχεία (άρθ. 75), Υπόγεια νερά (άρθ. 76-77), Επιφανειακές εκσκαφές 
(άρθ. 78-80), Ασφάλεια επιφάνειας (άρθ. 81-84), Προστασία περιβάλλοντος (άρθ. 85-86), Γεωτρήσεις (άρθ. 87-91), 
Ατυχήματα - δυστυχήματα (άρθ. 92-96), Έγκριση τεχνικής μελέτης (άρθ. 97-98), Άδειες εγκαταστάσεων (άρθ. 
99-103), Άδειες προσωπικού για την εκτέλεση εργασιών (άρθ. 104-107)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/
οικ.2198/02, (165/Β/14.2.02) την Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/4208/98, (1070/Β/14.10.98) την Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/96, 
(771/Β/28.8.96) & την Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/16130/92, (424/Β/3.7.92)).

2.  Αποφ. οικ. 3610/1984 (ΦΕΚ 912/Β´/31.12.1984) Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων.

3.  Υ.Α. Φ1/301/1984 (ΦΕΚ 805/Β´/13.11.1984) (Αγορ. Διατ/ξη 71) Ενδείξεις επί των λαμπτήρων πυράκτωσης γε-
νικού φωτισμού.

4.  Υ.Α. 12651/1984 (ΦΕΚ 679/Β´/20.9.1984) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ης Μαρτίου 1970 «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρα-
τών μελών που αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρα από τα αέρια που προέρ-
χονται από κινητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα», όπως τροποποιήθηκε από τις 
οδηγίες 74/290/ΕΟΚ, 77/102/ΕΟΚ, 78/655/ΕΟΚ και 83/35/ΕΟΚ. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 74379/3650/04, 
(1694/Β/16.11.04) την Υ.Α. 30408/1491/03, (1054/Β/29.7.03) την Υ.Α. 8407/395/02, (1368/Β/24.10.02) την Υ.Α. 
10689/523/02, (408/Β/4.4.02) την Υ.Α. 4179/346/00, (182/Β/17.2.00) & Καταργήθηκε από την Υ.Α. οικ. 
81400/860/91, (575/Β/25.7.91)).

5.  Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9464/1984 (ΦΕΚ 469/Β´/16.7.1984) Καθορισμός των δικαιολογητικών για τη χορήγηση των 
αδειών εγκατάστασης & λειτουργίας μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών.

6.  Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9465/1984 (ΦΕΚ 469/Β´/16.7.1984) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση των 
αδειών κατασκευής & λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων σε λατομεία αδρανών υλικών.

7.  Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9468/1984 (ΦΕΚ 466/Β´/16.7.1984) Καθορισμός των προδιαγραφών για τη σύνταξη της τε-
χνικής μελέτης του άρθρου 9 § 4 του ν. 1428/84 (43/Α) και της διαδικασίας για την έγκρισή της.

8.  Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9469/1984 (ΦΕΚ 454/Β´/9.7.1984) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας 
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εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. Δ10/Φ68/6812/93, (221/Β/2.4.93)).
9.  Υ.Α. 11798/1984 (ΦΕΚ 455/Β´/9.7.1984) Τροποποίηση του π.δ 528/1983 (203/Α/83) «προσαρμογή της νομοθε-

σίας στις διατάξεις της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Μαρτίου 1970 
«περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών καυσίμων και 
των διατάξεων οπισθίας προφυλάξεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους» όπως αυτή τρο-
ποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία 79/490/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων». (Τρο-
ποποιήθηκε από την Υ.Α. 11037/703/06/07, (545/Β/18.4.07)).

10.  Υ.Α. 9373/1984 (ΦΕΚ 436/Β´/29.6.1984) Υποβολής στοιχείων δραστηριότητας από τους εκμεταλλευτές λατομεί-
ων αδρανών υλικών.

11.  Αποφ. οικ. 41633/1984 (ΦΕΚ 291/Β´/10.5.1984) Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών απο-
βλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών.

12.  Υ.Α. 1911/1984 (ΦΕΚ 271/Β´/3.5.1984) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Ελευσίνας αρ.18.
13.  Υ.Α. 181053/96/84/1984 (ΦΕΚ 224/Β´/10.4.1984) Τεχνικές προδιαγραφές «σχεδίασης λειτουργίας και ελέγχου 

του συστήματος πλύσης των δεξαμενών φορτίου πετρελαιοφόρων πλοίων» με αργό πετρέλαιο.
14.  Π.Δ. 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α´/31.12.1984) Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων δια-

νομής υγραερίου GPL (LPG). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 282/99, (242/Α/10.11.99) το Π.Δ. 269/98, (196/Α/21.8.98) 
το Π.Δ. 191/85, (75/Α/26.4.85)).

15.  Υ.Α. 181053/960/84/1984 (ΦΕΚ 204/Β´/3.4.1984) Τεχνικές προδιαγραφές ανιχνευτών διαχωριστικής επιφάνειας 
πετρελαίου/νερού.

16.  Π.Δ. 541/1984 (ΦΕΚ 198/Α´/4.12.1984) Αποδοχή τροποποιήσεων 1981 της Διεθνούς Συμβάσεως περί ασφαλεί-
ας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974» και του Πρωτοκόλλου 1978 που αφορά στη Διεθνή Σύμβαση «περί 
ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974».

17.  Π.Δ. 509/1984 (ΦΕΚ 181/Α´/15.11.1984) Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ/τος 465/70 (ΦΕΚ 150/Α/70) «περί 
όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συν-
δέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.

18.  Π.Δ. 479/1984 (ΦΕΚ 169/Α´/1.11.1984) Όροι και λεπτομέρειες συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Παραρτήμα-
τος Ι της Διεθνούς Σύμβασης ΜΑRPOL 73/1978, πλοίων που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού. (Τροποποιήθη-
κε από το Π.Δ. 167/86, (63/Α/15.5.86)).

19.  Υ.Α. 130646/1984 (ΦΕΚ 154/Β´/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
20.  Ν. 1483/1984 (ΦΕΚ 153/Α´/8.10.1984) Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υποχρε-

ώσεις- Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων. (Γονική άδεια ανατροφής (άρθ. 5, 6), Άδεια απουσίας 
για ασθένεια εξαρτώμενων μελών (άρθ. 7), Μειωμένο ωράριο (άρθ. 8), Άδεια παρακολούθησης της σχολικής 
επίδοσης των παιδιών (άρθ. 9 §1), Προγραμματισμός αδειών (άρθ. 11), Βρεφοπαιδοκομικοί σταθμοί (άρθ. 12), 
Προστασία μητρότητας (άρθ. 15)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 2639/98, (205/Α/2.9.98)).

21.  Π.Δ. 363/1984 (ΦΕΚ 125/Α´/30.9.1984) Κανονισμός συναγερμού και γυμνασίων στα εμπορικά πλοία. (Τροπο-
ποιήθηκε από το Π.Δ 279/01, (196/Α/3.9.01)).

22.  Αποφ. οικ. 552/1984 (ΦΕΚ 115/Β´/2.3.1984) Καθορισμός ανωτέρας τάξεως χρήσης των νερών του ποταμού Αλι-
άκμονα.

23.  Υ.Α. 11770/1984 (ΦΕΚ 81/Β´/20.2.1984) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 14-2-84 ΕΓ-
ΣΣΕ για τον καθορισμό συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών όλης της 
Χώρας και ρύθμιση άλλων θεμάτων.

24.  Υ.Α. 181053/201/84/1984 (ΦΕΚ 73/Β´/13.2.1984) Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος καθαρών δεξαμενών έρ-
ματος CBT πετρελαιοφόρων πλοίων.

25.  Π.Δ. 190/1984 (ΦΕΚ 64/Α´/15.5.1984) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων σε ναυπηγικές εργασίες. (Εργα-
σίες σε επικίνδυνο περιβάλλον και κλειστούς χώρους (άρθ. 2), Είσοδος εργαζομένων σε κλειστούς χώρους (άρθ. 
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3), Είσοδος σε χώρους με εύφλεκτα (άρθ. 4), Έλεγχος αερίων (άρθ. 5), Εργασίες χωρίς αναπνευστικές συσκευ-
ές (άρθ. 7), Εργασίες εν θερμώ (άρθ. 8, 18), Εργασίες με επικίνδυνα ερεθιστικά υλικά (άρθ. 9-13), Εργασίες σε 
δεξαμενές καυσίμων πλοίων (άρθ. 14-18), Ικριώματα και εξέδρες (άρθ. 19-33), Δάπεδα εργασίας (άρθ. 36), Ερ-
γασίες ανύψωσης (άρθ. 37), Εργασίες ύλωσης (άρθ. 38)).

26.  Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49/Α´/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. (Ανυψωτικά Περονοφό-
ρα Μηχανήματα (άρθ. 11-15), Ικριώματα (άρθ. 7-10), Άδειες χειρισμού μηχανημάτων (άρθ. 13), Προστατευτι-
κός εξοπλισμός-Πρώτες βοήθειες (άρθ. 16)).

27.  Ν. 1428/1984 (ΦΕΚ 43/Α´/11.4.1984) Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις. (Τροπο-
ποιήθηκε από το Π.Δ. 2115/93, (15/Α/15.2.93)).

28.  Π.Δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33/Α´/21.3.1984) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση βι-
ομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και νησιών 
Σαλαμίνας και Αίγινας.

29.  Ν. 1426/1984 (ΦΕΚ 32/Α´/21.3.1984) Για την κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη.
30.  Ν. 1424/1984 (ΦΕΚ 29/Α´/14.3.1984) Για την επικύρωση της 111 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας για τη διάκρι-

ση στην απασχόληση και στο επάγγελμα.
31.  Ν. 1423/1984 (ΦΕΚ 29/Α´/14.3.1984) Επικύρωση της 122 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «για την πολιτική της 

απασχόλησης».
32.  Υ.Α. ΕΗ3/0/1739/83/1984 (ΦΕΚ 26/Β´/17.1.1984) Τροποποίηση της αριθ. ΕΗ3/0/15697/16-7-80 κοινής απόφα-

σης των Υπουργών Δημ. Έργων και Συγκοινωνιών «περί κατατάξεως μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμε-
νου χαρακτήρα». (Καταργήθηκε από την Υ.Α. ΕΗ3/0/700/86 (399/Β/11.6.86)).

33.  Π.Δ. 81/1984 (ΦΕΚ 25/Α´/6.3.1984) Κανονισμός για τον εφοδιασμό των εμπορικών πλοίων με φάρμακα και υγει-
ονομικό υλικό. (Κατηγορίες πλοίων (άρθ. 2), Εφαρμογή του Κανονισμού (άρθ. 3), Εφοδιασμός πλοίων με φάρ-
μακα & υγειονομικό υλικό (άρθ. 4), Γενικές απαιτήσεις (άρθ. 5), Ναρκωτικά φάρμακα (άρθ. 6)). (Τροποποιή-
θηκε από το Π.Δ. 235/85, (87/Α/10.5.85) & Καταργήθηκε από το Π.Δ. 376/95, (206/Α/5.10.95)).

34.  Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α´/29.2.1984) Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων. (Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) (άρθ. 15-16), Μητρώο εμπειρίας κατασκευών (ΜΕΚ) (άρθ. 17), Μηχανήματα έργων 
(άρθ. 25)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3212/03, (308/Α/31.12.03) & το Ν. 2229/94, (138/Α/31.8.94)).

35.  Π.Δ. 61/1984 (ΦΕΚ 19/Α´/23.2.1984) Κανονισμός πυρίμαχης προστασίας επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλό-
ες εσωτερικού.

36.  Υ.Α. 339/49/1984 (ΦΕΚ 15/Β´/16.1.1984) Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στην περιοχή της Πρωτεύουσας.

37.  Ν. 1414/1984 (ΦΕΚ 10/Α´/2.2.1984) Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και 
άλλες διατάξεις. (Επαγγελματικός προσανατολισμός & επαγγελματική κατάρτιση (άρθ. 2), Πρόσβαση στην απα-
σχόληση (άρθ. 3), Αμοιβή εργαζομένων (άρθ. 4), Όροι εργασίας & επαγγελματική εξέλιξη (άρθ. 5), Απαγόρευ-
ση καταγγελίας (άρθ. 6), Πληροφόρηση εργαζομένων (άρθ. 7), Σύσταση υπηρεσιών ισότητας των φύλων (άρθ. 
8), Σύσταση τμήματος στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (άρθ. 9)). (Καταργήθηκε από το Ν. 3488/06, 
(191/Α/11.9.06), εκτός ορισμένων άρθρων).

1983

1.  Υ.Α. Α5/2280/1983 (ΦΕΚ 720/Β´/13.12.1983) Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση της 
περιοχής πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις.

2.  Υ.Α. 181053/3214/1983 (ΦΕΚ 695/Β´/2.12.1983) Τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα παρακολούθησης και 
ελέγχου απόρριψης πετρελαίου για πετρελαιοφόρα.
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3.  Υ.Α. 181053/3127/83/1983 (ΦΕΚ 673/Β´/21.11.1983) Τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών δι-
αχωρισμού πετρελαίου/ νερού σύμφωνα με τη ΔΣ MARPOL 73/78.

4.  Υ.Α. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β´/8.9.1983) 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. (Υγειονομικός έλεγχος (άρθ. 1-4), 
Άδειες ίδρυσης & λειτουργίας καταστημάτων & επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθ. 5-14), Βιβλί-
α υγειονομικών επιθεωρήσεων (άρθ. 12), Εμβαδόν (άρθ. 16), Ύψος (άρθ. 17), Τοίχοι (άρθ. 18), Οροφή (άρθ. 19), 
Δάπεδο (άρθ. 20), Αερισμός (άρθ. 21), Φωτισμός (άρθ. 22), Ύδρευση (άρθ. 23), Αποχέτευση (άρθ. 24), Αποχω-
ρητήρια (άρθ. 25), Χώρος πλύσεως σκευών και τρόπος πλύσης τους (άρθ. 26), Απαγωγή καπνών, αερίων καύ-
σεως (άρθ. 27), Αποθήκες (άρθ. 28), Ψυγεία, μηχανήματα, όργανα, συσκευές και σκεύη (άρθ. 29), Ιματιοφυλά-
κια, Αποδυτήρια (άρθ. 30), Έπιπλα (άρθ. 31), Καθαριότητα (άρθ. 32), Απορρίμματα (άρθ. 33), Κατοικίδια ζώα 
(άρθ. 34), Εντομοκτονία -Μυοκτονία (άρθ. 35), Προσωπικό (άρθ. 36), Υπεραγορές τροφίμων -Σούπερ Μάρκετ 
(άρθ. 44), Αποθήκες τροφίμων - ποτών χονδρικού εμπορίου (άρθ. 45), Πλανόδιοι & στάσιμοι μικροπωλητές 
τροφίμων -ποτών (άρθ. 49), Αρτοποιεία & Πρατήρια άρτου (άρθ. 50), Εργαστήρια τροφίμων -ποτών (άρθ. 52)). 
(Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/538/07, (62/Β/22.1.08) την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 139057/07, (2204/Β/14.11.07) 
την Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.94643/07, (1384/Β/3.8.07) την Υ.Α. 10551/07, (246/Β/26.2.07) την Υ.Α. 87539/06, 
(1086/Β/9.8.06) & την Υ.Α. Υ1β/6020/93, (94/Β/23.2.93)).

5.  Υ.Α. Φ. 701.1/3β/1983 (ΦΕΚ 457/Β´/8.8.1983) Τροποποίηση της 3/19.1.1981 Πυροσβεστικής Διάταξης «περί λή-
ψεως Βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού».

6.  Υ.Α. Φ.701.1/2γ/1983 (ΦΕΚ 457/Β´/8.8.1983) Τροποποίηση της 2/3.2.1979 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί λή-
ψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα».

7.  Υ.Α. 15549/1983 (ΦΕΚ 455/Β´/8.8.1983) Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων 
σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών.

8.  Αποφ. Φ. 7011/1β/1983 (ΦΕΚ 450/Β´/4.8.1983) Τροποποίηση της 1/30.12.83 Πυροσβεστικής Διάταξης Περί λή-
ψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους 
αυτών.

9.  Πολ.Διατ. της 3-9/1983 (ΦΕΚ 394/Δ´/8.9.1983) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρο-
μένων οικοδομών.

10.  Υ.Α. 181053/900/1983 (ΦΕΚ 239/Β´/3.5.1983) Τεχνικές προδιαγραφές διαχωρισμού πετρελαίου /νερού και με-
τρητών περιεκτικότητας πετρελαίου.

11.  Π.Δ. 529/1983 (ΦΕΚ 203/Α´/31.12.1983) 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».

12.  Π.Δ. 525/1983 (ΦΕΚ 203/Α´/31.12.1983) Είσοδος και διαμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα, σε συμμόρφωση προς 
τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπ αριθ. 64/221 της 25.2.1964, 73/148 της 21.5.1973, 
75/34 της 17.12.1974 και 75/35 της 17.12.1974. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 30/90, (11/Α/5.2.90)).

13.  Π.Δ. 528/1983 (ΦΕΚ 203/Α´/31.12.1983) Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 70/221/ΒΟΚ 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Μαρτίου 1970, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
Κρατών-μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών καυσίμων και των διατάξεων οπίσθιας προφύλαξης των 
οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδη-
γία 79/490/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 11037/703/06/07, 
(545/Β/18.4.07) την Υ.Α. οικ. 39479/1851/01, (870/Β/9.7.01) την Υ.Α. 17868/1364/97, (933/Β/22.10.97) & την Υ.Α. 
11798/84, (455/Β/9.7.84)).

14.  Π.Δ. 522/1983 (ΦΕΚ 200/Α´/31.12.1983) Ταξινόμηση, συσκευασία & επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών, τυ-
πογραφικών μελάνων, κολλών και συναφών προϊόντων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 77/728/ΕΟΚ του Συμβου-
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λίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Αντικαταστάθηκε από την Υ.Α. 1999/85/86, (37/Β/13.2.86) & Καταργήθη-
κε από την  Αποφ. 1197/89/90, (567/Β/6.9.90)). 

15.  Υ.Α. 181053/593/83/1983 (ΦΕΚ 177/Β´/11.4.1983) Καθορισμός τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης της 
ρύπανσης από πετρέλαιο» (ΙΟΡΡC). (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 2431.02/10/07/07, (257/Β/27.2.07)).

16.  Π.Δ. 457/1983 (ΦΕΚ 174/Α´/28.11.1983) Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού.
17.  Ν. 1404/1983 (ΦΕΚ 173/Α´/24.11.1983) Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. (Πε-

ριεχόμενο σπουδών & επαγγελματικά δικαιώματα (αρθ. 25)).
18.  Π.Δ. 455/1983 (ΦΕΚ 171/Α´/21.11.1983) Χορήγηση κατ εξαίρεση άδειας ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν 

κατέχουν κατάλληλο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας.
19.  Π.Δ. 454/1983 (ΦΕΚ 171/Α´/21.11.1983) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμά-

των (διαλυτών) σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ όπως 
τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 80/781/ΕΟΚ και 80/1271/ΕΟΚ. (Τροποποιήθηκε από την Αποφ. Ε.Υ. 1998/85/86, 
(513/Β/18.7.86) & Καταργήθηκε από την Αποφ. 1197/89/90, (567/Β/6.9.90)).

20.  Π.Δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α´/17.11.1983) Περί του περιορισμού θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικίν-
δυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρ. Κοινοτήτων 76/769/
ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ. (Για τις τροποποιήσεις βλέπε: Θεματικός κατάλογος → Ε → Επικίνδυνοι παράγοντες → 
Χημικοί παράγοντες → Περιορισμός κυκλοφορίας & χρήσης επικίνδυνων ουσιών).

21.  Π.Δ. 447/1983 (ΦΕΚ 166/Α´/17.11.1983) Αυτόματες σταθμικές μηχανές διαλογής ελέγχου και κατατάξεως, σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 78/1031/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 5ης Δεκεμβρίου 
1978.

22.  Π.Δ. 440/1983 (ΦΕΚ 164/Α´/16.11.1983) Περί τροποποιήσεως του π.δ 455/76 (169/Α), «περί όρων και προϋποθέσε-
ων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτο-
κινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών.

23.  Π.Δ. 431/1983 (ΦΕΚ 160/Α´/7.11.1983) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/
ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμέ-
νων τους», όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/Ε.Ο.Κ., της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/Ε.Ο.Κ, της 12 Ιουνίου 
1978 και 80/1267/ΕΟΚ, της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

24.  Υ.Α. 181053/434/83/1983 (ΦΕΚ 159/Β´/7.4.1983) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου.
25.  Π.Δ. 372/1983 (ΦΕΚ 131/Α´/23.9.1983) Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού.
26.  Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α´/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές 

και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. (Υποχρεώσεις εργολάβου & υπεργολάβου ολόκληρου του έργου (άρθ. 3), Υπο-
χρεώσεις του κυρίου του έργου (άρθ. 4), Υποχρεώσεις εργολάβου & υπεργολάβου τμήματος του έργου (άρθ. 5), 
Υποχρεώσεις μελετητή (άρθ. 6), Υποχρεώσεις επιβλέποντος(άρθ. 7), Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (άρθ. 8)).

27.  Υ.Α. ΒΜ5/30058/1983 (ΦΕΚ 121/Β´/23.3.1983) Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτε-
λουμένων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών.

28.  Π.Δ. 329/1983 (ΦΕΚ 118/Α´/8.9.1983) 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. (Τροποποιήθη-
κε από την Υ.Α. 532/93/93, (550/Β/27.7.93) την Υ.Α. 480/93/93, (539/Β/21.7.93) την Υ.Α. 776/92/92, (713/Β/2.12.92) 
την Υ.Α. 400/92/92, (669/Β/13.11.92) την Αποφ. 1280/92, (80/Β/12.2.92) την Υ.Α. 1251/91/92, (67/Β/24.1.92) την 
Αποφ. 1855/90/91, (348/Β/24.5.91) την Αποφ. 1933/88/89, (119/Β/20.2.89) την Υ.Α. 1228/88/88, (753/Β/19.10.88) 
την Αποφ. 2459/87/88, (77/Β/15.2.88) την Αποφ. 1232/87/87, (501/Β/16.9.87) την Αποφ. Ε.Υ. 1998/85/86, 
(513/Β/18.7.86) την Υ.Α. 279/85/85, (146/Β/18.3.85) & Καταργήθηκε από την Υ.Α. 378/94/94, (705/Β/20.9.94)).

29.  Π.Δ. 306/1983 (ΦΕΚ 110/Α´/19.8.1983) Τροποποίηση του Β.Δ/τος 581/1968 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ/γμα 
1087/1981.
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30.  Ν. 1374/1983 (ΦΕΚ 91/Α´/8.7.1983) Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαι-
ρας σε μεγάλη απόσταση.

31.  Π.Δ. 185/1983 (ΦΕΚ 71/Α´/8.6.1983) Κανονισμός πυρίμαχης προστασίας επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλό-
ες εσωτερικού. (Καταργήθηκε από το Π.Δ 61/84 (19/Α/23.2.84)).

32.  Ν. 1360/1983 (ΦΕΚ 65/Α´/24.5.1983) Προώθηση των επενδύσεων, οργάνωση των Υπηρεσιών Κρατικών Προ-
μηθειών και άλλες διατάξεις.

33.  Ν. 1346/1983 (ΦΕΚ 46/Α´/14.4.1983) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και 
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων. (Άδεια ετήσια κανονική (άρθ. 1), Άδεια εξετάσεων (άρθ. 2)).

34.  Υ.Α. 181051/2771/1982 (ΦΕΚ 38/Β´/31.1.1983) Σύσταση, οργάνωση λειτουργία κεντρικής αποθήκης υλικού 
απορρύπανσης.

35.  Ν. 1327/1983 (ΦΕΚ 21/Α´/7.2.1983) Κύρωση και συμπλήρωση της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου: «Αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών θεμάτων» 

36.  Ν. 1314/1983 (ΦΕΚ 2/Α´/11.1.1983) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοση 
πιστοποιητικών και τηρήσεως φυλακών των ναυτικών, 1978.

37.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1983 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1983.

1982

1.  Υ.Α. Γ. 45750/2549/1982 (ΦΕΚ 862/Β´/1.11.1982) Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύ-
πανσης στην περιοχή της Πρωτεύουσας - Περιόδου Νοέμβρη -Δεκέμβρη.

2.  Πυρ.Διατ. 2β/1982 (ΦΕΚ 623/Β´/25.8.1982) Τροποποίηση της 2/3-2-79 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί λήψε-
ως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα».

3.  Υ.Α. 181051/1090/82/1982 (ΦΕΚ 266/Β´/17.5.1982) Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων, ή φορτηγίδων 
ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών απορριμμάτων πλοίων.

4.  Π.Δ. 672/1982 (ΦΕΚ 141/Α´/26.11.1982) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση 
του Ν. 6422/34.

5.  Ν. 1302/1982 (ΦΕΚ 133/Α´/29.10.1982) Για την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 
«για την προστασία της μητρότητας».

6.  Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114/Α´/17.11.1982) Ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και δη-
μοσιολογιστικών θεμάτων. (Επίδομα επικίνδυνης & ανθυγιεινής εργασίας (άρθ. 2)).

7.  Π.Δ. 568/1982 (ΦΕΚ 99/Α´/24.8.1982) Τροποποίηση του αριθ. 131/81 προεδρικού διατάγματος «περί εγκρίσεως 
και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού «περί επιθεωρήσεως των ανυψωτικών μέσων των πλοίων». (Καταργήθη-
κε από το Π.Δ. 316/01, (212/Α/25.9.01)).

8.  Ν. 1269/1982 (ΦΕΚ 89/Α´/21.7.1982) Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρυπάνσεως 
της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σε αυτή τη Σύμβαση.

9.  Ν. 1267/1982 (ΦΕΚ 85/Α´/5.7.1982) Για την Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στη Ρώμη την 6η Μαρτίου 1979 για την προστασία του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος του Ιονίου Πελάγους και των παρακτίων ζωνών του.

10.  Ν. 1264/1982 (ΦΕΚ 79/Α´/1.7.1982) Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατοχύ-
ρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων. (Ε.Υ.Α.Ε (άρθ. 14)).

11.  Π.Ν.Π. της 16-6/1982 (ΦΕΚ 73/Α´/18.6.1982) Αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος 
και ρύθμιση συναφών θεμάτων.

12.  Π.Δ. 329/1982 (ΦΕΚ 59/Α´/17.5.1982) Τροποποίηση του από 13/19.2.1936 (98/Α) β.δ/τος «περί συμπληρώσεως 
δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιήθηκε με 
τα υπ αριθ. 328/63 (85/Α) και 766/72 (223/Α) β.δ/γματα.
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13.  Π.Δ. 97/1982 (ΦΕΚ 14/Α´/11.2.1982) Σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος εξ εργατικού ατυχήματος σε ασφαλι-
σμένους του ΤΕΒΕ. (Εργατικό ατύχημα (άρθ. 1), Αναγγελία ατυχήματος (άρθ. 2)).

14.  Π.Δ. 92/1982 (ΦΕΚ 12/Α´/2.2.1982) Περί ρυθμίσεως των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου σταθμεύσεως αυ-
τοκινήτων σε πόλεις ή οικισμούς της χώρας, πληθυσμού άνω των 15.000 κατοίκων, ως και τις εκτός εγκεκριμένου 
σχεδίου περιοχές. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 350/96, (230/Α/17.9.96)).

15.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1982 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1982.

1981

1.  Αποφ. 6550/1981 (ΦΕΚ 580/Β´/23.9.1981) 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.

2.  Αποφ. 37738 Φ. 700.1/ 3α/1981 (ΦΕΚ 538/Β´/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 3/19.1.1981 Πυρο-
σβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού».

3.  Αποφ. 37738/Φ.700.1/2α/1981 (ΦΕΚ 538/Β´/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 2/3.2.1979 Πυροσβε-
στικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα».

4.  Αποφ. 37738/Φ.700.1/1α/1981 (ΦΕΚ 538/Β´/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 1/30.12.1978 Πυρο-
σβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και 
τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών».

5.  Π.Δ. 1349/1981 (ΦΕΚ 336/Α´/21.12.1981) Κανονισμός προλήψεως εργατικών ατυχημάτων εις τα πλοία.
6.  Π.Δ. 1339/1981 (ΦΕΚ 335/Α´/21.12.1981) Τροποποίησις του υπ άριθ. 697/1.9.1979 π.δ/τος «περί καθορισμού ει-

δικών όρων ως προς την δόμησιν και διαμόρφωσιν των χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων». (Καταργήθηκε από 
το Π.Δ της 3-8/1987, (749/Δ/10.8.87)).

7.  Αποφ. 1472/1981 (ΦΕΚ 328/Β´/8.6.1981) 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.

8.  Αποφ. 1413/1981 (ΦΕΚ 327/Β´/8.6.1981) Περί καθορισμού χρήσεως των νερών του ποταμού Στρυμώνα, του χει-
μάρρου Αγ. Ιωάννη, της τάφρου Μπελίτσας και λοιπών αποδεκτών και ειδικών όρων διαθέσεως λυμάτων και βι-
ομηχανικών αποβλήτων σε αυτούς.

9.  Π.Δ. 1224/1981 (ΦΕΚ 303/Α´/15.10.1981) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών 
καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων σχεδίων οικισμών ή εν γένει κατοι-
κημένων περιοχών. (Κατηγορίες πρατηρίων (αρθ. 3), Εφαρμογή (αρθ. 4), Θέσεις (αρθ. 5), Τεχνικοί όροι ίδρυσης. Σύν-
δεση μετά των οδών (αρθ. 6), Είσοδος - έξοδος (αρθ. 7), Νησίδα αντλιών (αρθ. 8), Κτίριο (αρθ. 9), Υπόγειες δεξαμε-
νές καυσίμων (αρθ. 10), Υπόγειες δεξαμενές πετρελαίου (αρθ. 11), Αντλίες (αρθ. 12), Πρατήρια δια φορητών αντλι-
ών (αρθ. 13), Μέτρα πυρασφάλειας (αρθ. 14), Άδειες ίδρυσης & λειτουργίας (αρθ. 15-27)). (Τροποποιήθηκε από το 
Π.Δ. 118/06, (119/Α/16.6.06) & το Π.Δ. 125/92, (56/Α/8.4.92)).

10.  Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α´/6.10.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουρ-
γίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων δι-
ασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει. (Όρια θορύβου (άρθ. 2 §5 - πίνακας Ι), Αμίαντος (άρθ. 2 §ιβ), Σκόνη (άρθ. 
2 §δ), Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (άρθ. 4)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 69269/5387/90 
(678/Β/25.10.90) & το Ν. 1650/86 (160/Α/16.10.86)).

11.  Ν. 1221/1981 (ΦΕΚ 292/Α´/5.10.1981) Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του Ν. 960/79 «περί επιβολής 
υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμί-
σεως συναφών θεμάτων» και άλλων τινών διατάξεων.

12.  Π.Δ. 1178/1981 (ΦΕΚ 291/Α´/5.10.1981) Περί της μετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών.
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13.  Υ.Α. 515316/1981 (ΦΕΚ 265/Β´/11.5.1981) Περί κανονισμού λειτουργίας Μαρινών, (λιμένων για θαλαμηγά πλοί-
α και πλοιάρια αναψυχής).

14.  Π.Δ. 1087/1981 (ΦΕΚ 264/Α´/16.9.1981) Περί συμπληρώσεως του β.δ/τος 581/1968 «περί χορηγήσεως αδειών 
επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογρα-
φικών ταινιών, και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου».

15.  Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α´/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια οικο-
δομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. (Γενικά μέτρα ασφάλειας σε εκσκαφές (άρθ. 
2-8), Μέτρα ασφάλειας κατά την εκσκαφή θεμελίων & τάφρων (άρθ. 9-17), Εργασίες κατεδάφισης (άρθ. 18-33), 
Ικριώματα (άρθ. 34-36), Κυκλοφορία εντός χώρων εργασίας (άρθ. 37-39), Πεζογέφυρες (άρθ. 38), Ανοίγματα ορι-
ζόντιων & κατακόρυφων επιφανειών (άρθ. 40-42), Κλίμακες σταθερές & φορητές (άρθ. 43-44), Μηχανήματα οι-
κοδομών –Εργοταξίων (άρθ. 45-51), Ανυψωτικά μηχανοκίνητα Μηχανήματα (άρθ. 52-74), Σήμανση μηχανήμα-
τος στην Ελληνική γλώσσα (άρθ. 52), Όργανα & εξαρτήματα ανυψωτικών μηχανημάτων (άρθ. 58-63), Χειρισμός 
& έλεγχος ανυψωτικών μηχανημάτων (άρθ. 64-67), Επικίνδυνες εργασίες κατά το χειρισμό ανυψωτικών μηχανη-
μάτων (άρθ. 68-69), Χειροκίνητα ανυψωτικά μηχανήματα (βαρούλκα κ.λπ) (άρθ. 70-71), Αυτοκίνητα εγχύσεως 
ετοίμου σκυροδέματος (άρθ. 72-74), Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις (άρθ. 75-84), Φωτισμός για ασφαλή εργασί-
α σε εργοτάξια (άρθ. 75-79), Προστασία από δίκτυα της ΔΕΗ (άρθ. 79), Ηλεκτρικά μηχανήματα, συσκευές & φω-
τισμός εργοταξίων (άρθ. 80-84), Νυχτερινή εργασία (άρθ. 82), Φόρτωση-Εκφόρτωση-Αποθήκευση-Στοίβαξη (άρθ. 
85-88), Απόληψις-Ρίψις-Μεταφορά (άρθ. 89-91), Χώροι ή εγκαταστάσεις με ειδικούς κινδύνους (άρθ. 92-96), Μέ-
σα Ατομικής Προστασίας (άρθ. 102-108), Υγιεινή- Εστίαση-Πρώτες βοήθειες (άρθ. 109-110), Πυροπροστασία 
(άρθ. 96), Φαρμακείο (άρθ. 110, §1), Ασθενοφόρο (άρθ. 110 §2, 3), Υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων (άρθ. 
111-116), Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α) (άρθ. 113), Αναγγελία εργατικού ατυχήματος (άρθ. 115)).

16.  Π.Δ. 797/1981 (ΦΕΚ 209/Α´/10.8.1981) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού «περί ασφαλεί-
ας των δυναμικώς υποστηριζομένων σκαφών».

17.  Ν. 1181/1981 (ΦΕΚ 195/Α´/24.7.1981) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ αριθμ. 115 
Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιονιζούσας ακτινοβολίας».

18.  Ν. 1182/1981 (ΦΕΚ 193/Α´/24.7.1981) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην κατά το έτος 1973 υπ αριθμ. 
138 Διεθνούς Συμβάσεως «περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν και προσαρμογής της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τας διατάξεις αυτής».

19.  Ν. 1176/1981 (ΦΕΚ 184/Α´/13.7.1981) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το 1976 υπ αριθμ. 144 Διε-
θνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί των τριμερών συνεννοήσεως δια την προώθησιν της εφαρμογής των διεθνών 
κανόνων εργασίας» και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την εφαρμογήν αυτής.

20.  Ν. 1175/1981 (ΦΕΚ 183/Α´/13.7.1981) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην κατά το έτος 1965 υπ αριθ. 
124 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των νεαρών προσώπων δι’ απασχόλησιν εις 
υπογείους εργασίας εις τα ορυχεία και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

21.  Ν. 1174/1981 (ΦΕΚ 182/Α´/13.7.1981) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1957 υπ αριθμ. 106 
Διεθνούς Συμβάσεως «περί της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εις το εμπόριον και τα γραφεία».

22.  Ν. 1173/1981 (ΦΕΚ 181/Α´/13.7.1981) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Μόντρεαλ κατά το έτος 1946 
υπ’ αριθ. 78 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της ιατρικής εξετάσεως της ικανότητος των παιδίων και των νεαρών 
προσώπων δι’ απασχόλησιν εις τας μη βιομηχανικάς εργασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

23.  Ν. 1171/1981 (ΦΕΚ 180/Α´/13.7.1981) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Μόντρεαλ κατά το έτος 1946 υπ αριθ. 
77 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της ιατρικής εξετάσεως της ικανότητος των παιδίων και των νεαρών προσώπων δι’ 
απασχόλησιν εις την Βιομηχανίαν και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».

24.  Π.Δ. 618/1981 (ΦΕΚ 156/Α´/19.6.1981) Περί των ελαχίστων προδιαγραφών ωρισμένων δεξαμενόπλοιων κατα-
πλεόντων ή αποπλεόντων εξ Ελληνικών Λιμένων. (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 346/94, (183/Α/31.10.94)).

25.  Ν. 1163/1981 (ΦΕΚ 154/Α´/18.6.1981) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 68 (1946) Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας 
«περί τροφοδοσίας των πληρωμάτων».
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26.  Ν. 1159/1981 (ΦΕΚ 143/Α´/3.6.1981) Περί κυρώσεως του υπογραφέντος εις Λονδίνον Πρωτοκόλλου 1978 του 
αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβασιν «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974» και περί άλλων συ-
ναφών διατάξεων. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 126/87, (70/Α/25.5.87) & το Π.Δ. 541/84, (198/Α/4.12.84)).

27.  Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ 126/Α´/12.5.1981) Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων 
εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης. (Χρόνος εργασίας 
(άρθ. 1), Κανονική άδεια (άρθ. 3)).

28.  Υ.Α. 7746/354/1981 (ΦΕΚ 118/Δ´/2.3.1981) Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών εις περιοχήν 
Κυνοσάργους.

29.  Πολ.Διατ. της 13-2/1981 (ΦΕΚ 118/Δ´/2.3.1981) Περί τροποποιήσεως του από 4.8.1978 Π. Δ/τος «περί εφαρμο-
γής μελετών των αναπλάσεων ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών και καθορισμού των 
υποχρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών».

30.  Πολ.Διατ. της 7-2/1981 (ΦΕΚ 118/Δ´/2.3.1981) Περί παρατάσεως της αναστολής των οικοδομικών εργασιών εις 
την εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Θεσ/νίκης.

31.  Ν. 1147/1981 (ΦΕΚ 110/Α´/23.4.1981) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον, Πόλιν του Μεξικού, Μό-
σχαν και Ουάσιγκτων, το 1972 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως 
καταλοίπων και άλλων υλών και άλλων τινών διατάξεων».

32.  Π.Δ. 279/1981 (ΦΕΚ 78/Α´/30.3.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως, επεκτάσεως, 
μεταφοράς, εγκαταστάσεως, διαρρυθμίσεως και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών ως και πάσης φύσεως 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών.

33.  Π.Δ. 269/1981 (ΦΕΚ 76/Α´/30.3.1981) Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευών 
διανομής υγραερίων (GLP) προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίμων. (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 595/84 
(218/Α/31.12.84)).

34.  Π.Δ. 259/1981 (ΦΕΚ 72/Α´/26.3.1981) Περί Κανονισμού ενδιαίτησης Πλοιάρχου και πληρώματος των Ελληνι-
κών εμπορικών πλοίων. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 236/96, (177/Α/31.7.96) & το Π.Δ. 376/95, 
(206/Α/5.10.95)).

35.  Π.Δ. 131/1981 (ΦΕΚ 40/Α´/16.2.1981) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρήσε-
ως των ανυψωτικών μέσων των πλοίων. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 568/82, (99/Α/24.8.82) & Καταργήθηκε 
από το Π.Δ. 316/01, (212/Α/25.9.01)).

36.  Ν. 1131/1981 (ΦΕΚ 39/Α´/13.2.1981) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 73 Διεθνούς Συμβάσεως «περί ιατρικής εξε-
τάσεως ναυτικών».

37.  Ν. 1130/1981 (ΦΕΚ 38/Α´/13.2.1981) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 23 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί πα-
λιννοστήσεως των ναυτικών».

38.  Πυρ.Διατ. 3/1981 (ΦΕΚ 20/Β´/19.1.1981) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συ-
γκεντρώσεως κοινού. (Κατηγορίες αιθουσών συγκεντρώσεως κοινού (άρθ. 2), Γενικά μέτρα (άρθ. 3), Υπο-
λογισμός αριθμού ατόμων (άρθ. 4), Έξοδοι κινδύνου –Οδεύσεις διαφυγής (άρθ. 5), Πλάτος εξόδων κινδύ-
νου (άρθ. 6), Αριθμός εξόδων κινδύνου (άρθ. 7), Φωτεινή σήμανση (άρθ. 8), Φωτισμός οδεύσεων διαφυ-
γής (άρθ. 9), Έγκαιρη προειδοποίηση έναρξης πυρκαγιάς (άρθ. 10), Προληπτικά μέτρα (άρθ. 11), Κατα-
σταλτικά μέτρα (άρθ. 12), Μελέτη –Εκτέλεση- Έγκριση (άρθ. 13), Οργάνωση & εκπαίδευση προσωπικού 
(άρθ. 14), Έλεγχος τήρησης των μέτρων πυροπροστασίας (άρθ. 15)). (Τροποποιήθηκε από την Πυρ.Διατ. 
3δ/95, (959/Β/22.11.95) την Αποφ. 28240 Φ. 701.2, Πυρ/κή Δ/ξη 3γ/95, (717/Β/18.8.95) την Αποφ. 37738 Φ. 
700.1/ 3α/81, (538/Β/11.9.81) & την Υ.Α. Φ. 701.1/3β/83, (457/Β/8.8.83)).

39.  Υ.Α. ΒΜ5. 40239/1980 (ΦΕΚ 6/Β´/12.1.1981) Περί εγκρίσεως Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής Ανακλαστι-
κών Επενδυτών Ασφαλείας.

40.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1981 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1981.

katalogos001s178.indd   152 5/19/08   10:23:46 AM



— 153 —

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1980

1.  Υ.Α. 19955/1980 (ΦΕΚ 1303/Β´/24.12.1980) Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ αριθ. 120/80 αποφάσεως του 
ΔΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών απάσης 
της Χώρας ΔΔΔΑ.

2.  Υ.Α. 181051/1985/1980 (ΦΕΚ 1110/Β´/5.11.1980) Περί καθορισμού προδιαγραφών χημικών διασκορπιστικών 
ουσιών.

3.  Υ.Α. 32764/734/80/1980 (ΦΕΚ 1093/Β´/29.10.1980) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της με αριθ. 
1220/13/79 κ.υ.α «περί καθορισμού επιτρεπόμενων ορίων θορύβου, προκαλουμένου υπό των αυτοκινήτων οχη-
μάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού.

4.  Υ.Α. ΕΗ3/0/15697/1980 (ΦΕΚ 709/Β´/28.7.1980) Περί κατατάξεως μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμενου 
χαρακτήρα. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. ΕΗ3/0/700/86, (399/Β/11.6.86)).

5.  Υ.Α. ΒΜ5/30428/1980 (ΦΕΚ 589/Β´/30.6.1980) Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σημάνσεως 
εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών.

6.  Υ.Α. Α2γ/οικ. 3051/1980 (ΦΕΚ 475/Β´/9.5.1980) Περί απαγορεύσεως του καπνίσματος σε κοινούς κλειστούς χώ-
ρους.

7.  Υ.Α. 181051/536/1980 (ΦΕΚ 364/Β´/11.4.1980) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας χερσαί-
ων ευκολιών υποδοχής και κατεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων.

8.  Υ.Α. Αιβ/2055/1980 (ΦΕΚ 338/Β´/2.4.1980) Τροποποίηση της Γ1/9900/74 Υγειονομικής Διατάξεως για τα απο-
χωρητήρια.

9.  Υ.Α. 1179/1980 (ΦΕΚ 302/Α´/30.12.1980) 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). (Καταργήθηκε από 
το Π.Δ. 43/03, (44/Α/21.2.03)).

10.  Ν. 1082/1980 (ΦΕΚ 250/Α´/29.10.1980) Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
τινων ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (Εξομοίωση κανονικών αδειών (άρθ. 3), Άδειες 
σπουδαστών (άρθ. 4), Προστασία εγκύου (άρθ. 25)). (Καταργήθηκε από το Ν. 1483/84 (153/Α/8.10.84), η §1 του 
άρθ. 25).

11.  Π.Δ. 981/1980 (ΦΕΚ 244/Α´/21.10.1980) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β. Δ/τος της 14.8.1950 
«περί Κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ΤΑΞΙ) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων».

12.  Π.Δ. 882/1980 (ΦΕΚ 218/Α´/25.9.1980) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β. Δ/τος της 28/1-4/2/1938 
«περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων». (Χρόνος Εργασίας (άρθ. 1)).

13.  Π.Δ. 778/1980 (ΦΕΚ 193/Α´/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. 
(Είδη ικριωμάτων (άρθ. 2), Χρησιμοποίηση ικριωμάτων (άρθ. 3), Ξύλινα σταθερά ικριώματα (άρθ. 4), Ορθο-
στάτες (άρθ. 5), Σύνδεση ορθοστατών (άρθ. 6), Εγκάρσιες δοκίδες (άρθ. 7), Αντηρίδες (τιράντες χιαστί) (άρθ. 
8), Δάπεδα ικριωμάτων (άρθ. 9), Σύνδεση ικριωμάτων με την οικοδομή (άρθ. 10), Προστατευτικό προστέγα-
σμα (σκάφη) (άρθ. 11), Κινητά ικριώματα (άρθ. 12), Σταθερά μεταλλικά ικριώματα (άρθ. 13), Κινητά μεταλλι-
κά ικριώματα εν είδει πύργων (άρθ. 14), Αναρτημένα ικριώματα (άρθ. 15), Κεκλιμένα επίπεδα (άρθ. 16), Εξα-
σφάλιση περάτων ξυλοτύπων & πλακών (άρθ. 17), Συναρμολόγηση στεγών (άρθ. 18), Εργασίες σε στέγες (άρθ. 
19), Φωταγωγοί –Ανοίγματα δαπέδων –Κλιμακοστάσια (άρθ. 20), Νυχτερινή εργασία (άρθ. 21§12).

14.  Ν. 1057/1980 (ΦΕΚ 152/Α´/30.6.1980) Περί του ωραρίου των απασχολουμένων εις υπηρεσίας του Δημοσίου κλπ. 
λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την μορφήν εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου, ή εις εργασίας 
υπαίθρου και άλλων τινών διατάξεων.

15.  Π.Δ. 379/1980 (ΦΕΚ 105/Α´/5.5.1980) Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ αριθ. 455/76 π.δ/τος (ΦΕΚ 
169/Α) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων.κ.λπ».

16.  Ν. 1045/1980 (ΦΕΚ 95/Α´/25.4.1980) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον Διεθνούς Συμβάσεως, «πε-
ρί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 και περί άλλων διατάξεων». 
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17.  Π.Δ. 306/1980 (ΦΕΚ 86/Α´/16.4.1980) Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων τε-
μαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού. (Όροι εγκαταστάσεως εργαστηρίων (άρθ. 1), Όροι εγκρίσε-
ως των εργαστηρίων (άρθ. 2), Όροι υγιεινής του προσωπικού, των χώρων και του υλικού εντός των εργαστηρί-
ων (άρθ. 3), Βιβλιάρια υγείας (άρθ. 3 §11), Προδιαγραφές νωπών κρεάτων προοριζομένων για τεμαχισμό & Πα-
ρασκευή νωπού μιττωτού (άρθ. 4), Κτηνιατρική επιθεώρηση των τεμαχισμένων κρεάτων & του μιττωτού (άρθ. 
5), Συσκευασία τεμαχισμένων νωπών κρεάτων, ουχί συσκευασμένων και ενδείξεις αυτών (άρθ. 6), Αποθήκευ-
ση - μεταφορά κρεάτων (άρθ. 8)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 1115/80, (281/Α/11.12.80) & Καταργήθηκε από 
το Π.Δ. 203/98, (162/Α/15.7.98)).

18.  Π.Δ. 244/1980 (ΦΕΚ 69/Α´/28.3.1980) Περί Κανονισμού Τσιμέντων για Έργα από Σκυρόδεμα (Προεντεταμένο, 
Οπλισμένο και Άοπλο).

19.  Π.Δ. 165/1980 (ΦΕΚ 46/Α´/26.2.1980) Περί όρων και προϋποθέσεων δημιουργίας χώρων σταθμεύσεως αυτοκι-
νήτων εις περιοχάς εντός της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης.

20.  Π.Δ. 160/1980 (ΦΕΚ 44/Α´/22.2.1980) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του τεχνικού της βιομηχανίας κινημα-
τογράφου και τηλεοράσεως, των ειδικοτήτων του και των προϋποθέσεων χορηγήσεως και αφαιρέσεως των σχετι-
κών αδειών.

21.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1980 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1980.
22.  Υ.Α. 180413/561/1980 Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος ειδικών σκαφών αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης. 

1979

1.  Υ.Α. 34861/1979 (ΦΕΚ 1081/Β´/30.11.1979) Περί άδειας οδηγήσεως μηχανημάτων έργων.
2.  Υ.Α. 19846/1979 (ΦΕΚ 610/Β´/13.7.1979) Περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων τρικίκλων μοτοσικλε-

τών με πυροσβεστήρες. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 32787/2597/95, (1028/Β/13.12.95)).
3.  Αποφ. Υ.Γ. 179182/656/1979 (ΦΕΚ 582/Β´/2.7.1979) Περί διαθέσεως υγρών αποβλήτων, από τις παραγωγικές 

διαδικασίες των βιομηχανιών Περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης, δια του δικτύου υπονόμων και των ρευμάτων που 
εκτρέπονται στον Κ.Α.Α και που εποπτεύονται από τον Ο.Α.Π., με αποδέκτη τη θαλάσσια περιοχή Κερατσινίου 
Πειραιώς.

4.  Υ.Α. Α2/οικ. 1989/1979 (ΦΕΚ 416/Β´/3.5.1979) Περί απαγορεύσεως του καπνίσματος στα Νοσηλευτικά Ιδρύμα-
τα και στις ιδιωτικές Κλινικές. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. ΥΙ/Γ.Π./οικ. 76017/2002/02, (1001/Β/29.8.02)).

5.  Π.Δ. της 4-7-/1979 (ΦΕΚ 362/Δ´/4.7.1979) Περί εγκρίσεως κανονισμού δια την θερμομόνωσιν των κτιρίων.
6.  Π.Δ. 697/1979 (ΦΕΚ 208/Α´/1.9.1979) Περί καθορισμού ειδικών όρων ως προς την δόμησιν και διαμόρφωσιν 

των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 1339/81, (335/Α/21.12.81) & το Π.Δ. της 
3-8/1987, (749/Δ/10.8.87)).

7.  Υ.Α. 11282/1979 (ΦΕΚ 194/Β´/24.2.1979) Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ αριθ. 6/79 αποφάσεως του ΔΔΔΔ 
Αθηνών περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως ετέρων τινών θε-
μάτων εργασίας των μισθωτών απάσης της χώρας. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 1346/83 (46/Α/14.4.83)).

8.  Ν. 960/1979 (ΦΕΚ 194/Α´/25.8.1979) Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυ-
τοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 
1221/81, (292/Α/5.10.81)).

9.  Ν. 948/1979 (ΦΕΚ 167/Α´/25.7.1979) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 147 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί ελα-
χίστων επιπέδων ασφάλειας των εμπορικών πλοίων».

10.  ΦΕΚ 132/Β´/12.2.1979 Περί αντικατάστασης του άρθρου 40 του κανονισμού ασθενείας του ΙΚΑ. (Αμίαντος (άρθ. 
45)). (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. Φ11321/27240/1941/06, (1818/Β´/12.12.06)).

11.  Π.Δ. 422/1979 (ΦΕΚ 128/Α´/15.6.1979) Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργασί-
ας. (Καταργήθηκε από το Π.Δ 105/95, (67/Α/10.4.95)).
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12.  Πυρ.Διατ. 2/1979 (ΦΕΚ 100/Β´/3.2.1979) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχειακά 
Καταλύματα. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Φ.701.1/2γ/1983, (457/Β´/8.8.1983) την Πυρ.Διατ. 2β/1982, (623/
Β´/25.8.1982) & την Αποφ. 37738/Φ.700.1/2α/1981, (538/Β´/11.9.1981)).

13.  Υ.Α. 1220/13/79/1979 (ΦΕΚ 75/Β´/27.1.1979) Περί καθορισμού επιτρεπόμενων ορίων θορύβου, προκαλουμένου 
υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. (Τροποποιή-
θηκε από την Υ.Α. 32764/734/80/80, (1093/Β/29.10.80) & Καταργήθηκε από την Υ.Α. 28340/2440/92/92, 
(532/Β/18.8.92)).

14.  Π.Δ. 180/1979 (ΦΕΚ 46/Α´/10.3.1979) Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών 
ποτών και κέντρων διασκεδάσεως. (Τροποποιήθηκε από την Π.Δ. 264/03, (237/Α/14.10.03) & την Π.Δ. 231/89, 
(109/Α/2.5.89)).

15.  Π.Δ. 96/1979 (ΦΕΚ 20/Β´/6.2.1979) Περί κανονισμού των μέτρων πυρασφάλειας δεξαμενόπλοιων και πλοίων 
συνδεδυασμένων μεταφορών. (Καταργήθηκε από το Π.Δ 379/96, (250/Α/4.11.96)).

16.  Ν. 858/1979 (ΦΕΚ 1/Α´/5.1.1979) Περί συστάσεως θέσεων, μεταφοράς αρμοδιοτήτων και ρυθμίσεως τινών θε-
μάτων Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας.

17.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1979 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1979.

1978

1.  Πυρ.Διατ. 1/1978 (ΦΕΚ 1148/Β´/30.12.1978) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα 
Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών. (Τροποποιήθηκε από την Αποφ. Φ. 7011/1β/83, 
(450/Β/4.8.83) την Αποφ. 37738/Φ.700.1/1α/81, (538/Β/11.9.81) & Καταργήθηκε από την Πυρ.Διατ. 8γ/07, 
(276/Β/2.3.07)).

2.  Υ.Α. 181051/2078/78/1978 (ΦΕΚ 1135/Β´/28.12.1978) Περί υλικών μέσων που πρέπει να διαθέτουν οι θαλάσσιες 
λουτρικές εγκαταστάσεις, για την αντιμετώπιση περιστατικών ρυπάνσεως της θαλάσσης περιορισμένης εκτάσεως. 

3.  Υ.Α. 181051/2079/78/1978 (ΦΕΚ 1135/Β´/28.12.1978) Περί πινάκων ουσιών των οποίων απαγορεύεται η απόρ-
ριψη στη θάλασσα. 

4.  Υ.Α. 181051/2080/78/1978 (ΦΕΚ 1135/Β´/28.12.1978) Περί της υποχρεώσεως των Οργανισμών Λιμένων & των 
Λιμενικών Ταμείων για την κατασκευή κατασκευή ευκολιών υποδοχής καταλοίπων.

5.  Υ.Α. Τ. 3293/66/1978 (ΦΕΚ 1074/Β´/5.12.1978) Περί καθορισμού της τελωνειακής διαδικασίας συλλογής και δι-
ακινήσεως πετρελαιοειδών ερμάτων (SLOPS). 

6.  Υ.Α. Α5/2375/1978 (ΦΕΚ 689/Β´/18.8.1978) Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών. 
7.  Υ.Α. 17484/282/1978 (ΦΕΚ 283/Β´/30.3.1978) Περί εφαρμοστέων μέτρων Πυροπροστασίας Βιομηχανικών και 

Βιοτεχνικών επιχειρήσεων. (Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων (παράρτ. ΒΙ), Εγκαταστάσεις εμφι-
άλωσης - αποθήκευσης & διακίνησης υγραερίων (παράρτ. ΒΙΙ), Εγκαταστάσεις παραγωγής & αποθήκευσης 
εκρηκτικών (παράρτ. ΒΙΙΙ)). (Καταργήθηκε από το ΦΕΚ  578/Β/29.7.91 & μερικώς από την Υ.Α. 7376/91, 
(386/Β/10.6.91)).

8.  Υ.Α. 17483/281/1978 (ΦΕΚ 269/Β´/28.3.1978) Περί κατατάξεως των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσε-
ων από απόψεως κινδύνου πυρκαγιάς. (Καταργήθηκε από το ΦΕΚ 578/Β/29.7.91 & μερικώς από την Υ.Α. 7376/91, 
(386/Β/10.6.91)).

9.  Ν. 855/1978 (ΦΕΚ 235/Α´/23.12.1978) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Βαρκελώνην το 1976 Διεθνούς Συμ-
βάσεως «περί προστασίας της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της ρυπάνσεως» μετά του συνημμένου εις αυτήν Παραρ-
τήματος, ως και των Πρωτοκόλλων αυτής «περί προλήψεως ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της απορ-
ρίψεως ουσιών εκ των πλοίων και αεροσκαφών», και «περί συνεργασίας δια την καταπολέμησιν ρυπάνσεως της 
Μεσογείου Θαλάσσης εκ πετρελαίου και άλλων επιβλαβών ουσιών» μετά των συνημμένων εις αυτά Παραρτημά-
των. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3497/06, (219/Α/13.10.06)).
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10.  Υ.Α. 9200/1721/1978 (ΦΕΚ 183/Β´/3.3.1978) Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ αριθ. 9/78 αποφάσεως του ΔΔΔΔ 
Αθηνών «περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως ετέρων τινών 
γενικών όρων αμοιβής των μισθωτών της χώρας. 

11.  Υ.Α. 10086/169/1978 (ΦΕΚ 180/Β´/1.3.1978) Περί συμπληρώσεως της υπ αριθ. 49073/14-10-75 κοινής αποφά-
σεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Δημοσίας Τάξεως και Βιομηχανίας «περί συγκροτήσε-
ως Συνεργείων Ελέγχου καυστήρων πετρελαίου Κεντρικών Θερμάνσεων κτιρίων». 

12.  Π.Δ. 649/1978 (ΦΕΚ 141/Α´/5.9.1978) Περί καθιερώσεως πτυχίου επισκευαστού αντλιών πετρελαιοκινητήρων 
αυτοκινήτων.

13.  Π.Δ. 541/1978 (ΦΕΚ 116/Α´/28.7.1978) Περί Κατηγοριών Μελετών.
14.  Π.Δ. 216/1978 (ΦΕΚ 47/Α´/31.3.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την μεταφοράν 

ρευστών-πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων οχημάτων.
15.  Π.Δ. 152/1978 (ΦΕΚ 31/Α´/25.2.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις πιεστήρας δι 

εκκέντρου και παρομοίους τοιούτους. (Λειτουργία συμπλέκτη (άρθ. 2), Ασφάλεια απλού εμβολιασμού (άρθ. 3), 
Ασφάλεια ελατηρίων (άρθ. 4), Συστήματα προφύλαξης χεριών (άρθ. 5), Πιεστήρες με άτρακτο (άρθ. 7), Ρύθμι-
ση –Μετατροπή πιεστήρων (άρθ. 8), Έλεγχος πιεστήρων –Βιβλίο εγγραφών (άρθ. 9), Εκπαίδευση & καταλλη-
λότητα χειριστών (άρθ. 10-11), Μέσα ατομικής προστασίας (άρθ. 12), Προστασία από θόρυβο (άρθ. 13)).

16.  Π.Δ. 151/1978 (ΦΕΚ 31/Α´/25.2.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις θερμοπλα-
στικούς και παρομοίους τούτων πιεστήρας. (Προστατευτικές συσκευές (άρθ. 3), Προφύλαξη από κινητά μέρη 
(άρθ. 4), Ασφάλεια κλιβάνου (άρθ. 5), Ασφάλεια συστημάτων χειρισμοί (άρθ. 6), Διακόπτης κινδύνου (άρθ. 7), 
Προφύλαξη από τη διαδρομή της πιεστικής πλάκας (άρθ. 8), Τροφοδοσία με τα χέρια (άρθ. 9), Προφύλαξη από 
κινητή θύρα (άρθ. 10), Ασφάλεια συμπίεσης (άρθ. 11), Έλεγχος πιεστήρων- Βιβλίο εγγραφών (άρθ. 12), Ρύθμι-
ση πιεστήρων –αλλαγή μητρών (άρθ. 13), Πρόσθετα μέτρα ασφάλειας (άρθ. 14), Καταλληλότητα- ηλικία χειρι-
στών (άρθ. 15), Μέσα ατομικής προστασίας (άρθ. 16)).

17.  Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α´/17.2.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων. (Φιάλες πεπιεσμένων αερίων (άρθ. 3), Χρωματισμός & σήμανση (άρθ. 3.1), Αποθήκευση φια-
λών (άρθ. 3.2), Σπειρώματα μονοεκτονωτών (άρθ. 3.5), Εκκένωση φιαλών (άρθ. 3.6), Φορητές συσκευές παρα-
γωγής ακετυλενίου (άρθ. 4), Παρελκόμενα φιαλών οξυγονοκόλλησης (άρθ. 5), Συσκευές ηλεκτροσυγκόλλησης 
(άρθ. 6), Δάπεδα & θέσεις εργασίας (άρθ. 7), Συνθήκες εργασίας (άρθ. 8), Χρόνος εργασίας (άρθ. 8.3), Προσό-
ντα συγκολλητών (άρθ. 9), Μέσα Ατομικής Προστασίας (άρθ. 10), Επικίνδυνες ουσίες (άρθ. 10)).

18.  Π.Δ. 17/1978 (ΦΕΚ 3/Α´/12.1.1978) Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 π.δ/τος «περί ασφαλείας εργα-
τών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων».

19.  Διεθνής Σύμβαση MARPOL 73/78. 
20.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1978 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1978.

1977

1.  Υ.Α. ΣΤ- 29900/1977 (ΦΕΚ 1318/Β´/29.12.1977) Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για την κυκλο-
φορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ.. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. οικ. 10375/829/07, (303/Β/7.3.07) 
την Υ.Α. 76389/3344/00/01, (254/Β/9.3.01) την Υ.Α. οικ. 18585/00, (490/Β/6.4.00) & την Υ.Α. οικοθεν 22716/1543/94, 
(699/Β/14.9.94)).

2.  Υγειον.Διατ. Α5/2911/1977 (ΦΕΚ 965/Β´/1.10.1977) Περί απαγορεύσεως καύσεως μαζούτ κατά την παραγωγι-
κήν διαδικασίαν, δι αντιμετώπισιν εκτάκτων περιστατικών ρυπάνσεως.

3.  Αποφ. 2912/76/1977 (ΦΕΚ 824/Β´/30.8.1977) Περί προδιαγραφών υγραερίου. 
4.  Π.Δ. 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α´/14.12.1977) Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων 

οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 
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327/00, (267/Α/8.12.00) το Π.Δ. 325/96, (220/Α/9.9.96) το Π.Δ. 317/86, (139/Α/18.9.86) & το Π.Δ. 180/86, 
(69/Α/26.5.86)).

5.  Ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319/Α´/17.10.1977) Περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συναφών 
θεμάτων. (Υποχρεώσεις πλοίων & δεξαμενοπλοίων (άρθ. 4), Υποχρεώσεις εγκαταστάσεων (άρθ. 5), Μεταγγίσεις 
πετρελαίου (άρθ. 6), Υποχρεώσεις πλοιάρχων δεξαμενοπλοίων (άρθ. 7), Πρόσθετες υποχρεώσεις δεξαμενοπλοί-
ων (άρθ. 8), Ευκολίες υποδοχής (άρθ. 9), Υφιστάμενες & νέες εγκαταστάσεις (άρθ. 10), Υποχρεώσεις υπευθύ-
νων ρύπανσης (άρθ. 11), Εξασφάλιση απαιτήσεων (άρθ. 12), Κυρώσεις (άρθ. 13), Διαδικασία διαπιστώσεως πα-
ραβάσεων (άρθ. 14), Σύσταση περιφερειακών σταθμών καταπολέμησης της ρύπανσης (άρθ. 15), Συνιστώμε-
νες νέες θέσεις (άρθ. 16), Έλεγχος καταλληλότητας ουσιών απορρύπανσης (άρθ. 19)). (Τροποποιήθηκε από το 
Ν. 2252/94, (192/Α/18.11.94) & Κωδικοποιήθηκε από το Π.Δ. 55/98, (58/Α/20.3.98)).

6.  Ν. 742/1977 (ΦΕΚ 319/Α´/17.10.1977) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιομηχα-
νικών Περιοχών» και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. (Καταργήθηκαν ορισμένες διατάξεις από το Ν. 2545/97 
(254/Α/15.12.97)).

7.  Π.Δ. 922/1977 (ΦΕΚ 315/Α´/12.10.1977) Περί απαγορεύσεως της χρήσης πετρελαίου τύπου μαζούτ σε κτιριακές 
εγκαταστάσεις καύσεως. (Μέτρα πυροπροστασίας λεβητοστασίων (άρθ. 4)).

8.  Ν. 721/1977 (ΦΕΚ 298/Α´/7.10.1977) Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.

9.  Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α´/5.10.1977) Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών.
10.  Π.Δ. 827/1977 (ΦΕΚ 267/Α´/19.9.1977) Τροποποίηση του υπ αριθ. 22/9-1-76 π.δ/τος «περί επίβλεψης της λει-

τουργίας χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων».
11.  Π.Δ. 776/1977 (ΦΕΚ 250/Α´/11.8.1977) Περί κυρώσεως Κανονισμού συμπληρωματικών παροχών μητρότητος 

υπό του ΟΑΕΔ. 
12.  Ν. 669/1977 (ΦΕΚ 241/Α´/1.9.1977) Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων.
13.  Ν. 614/1977 (ΦΕΚ 167/Α´/16.6.1977) Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. (Καταργήθηκε από το 

Ν. 2094/1992 (182/Α/25.11.92)).
14.  Ν. 616/1977 (ΦΕΚ 166/Α´/15.6.1977) Περί έκδοσης Πυροσβεστικών Διατάξεων.
15.  Π.Δ. 511/1977 (ΦΕΚ 162/Α´/10.6.1977) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων 

καυστήρων υγρών καυσίμων.
16.  Ν. 413/1977 (ΦΕΚ 128/Α´/12.5.1977) Περί αγοράς μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών.
17.  Π.Δ. 380/1977 (ΦΕΚ 116/Α´/28.4.1977) Περί τροποποιήσεως του εγκριθέντος δια του π.δ 149/76 Κανονισμού, 

περί πυροσβεστικών μέσων των πλοίων. (Καταργήθηκε από το Π.Δ 379/96, (250/Α/4.11.96)).
18.  Π.Δ. 333/1977 (ΦΕΚ 107/Β´/16.4.1977) Περί πτυχίων χειριστών και αδειών οδηγήσεως γεωργικών μηχανημά-

των.
19.  Ν. 559/1977 (ΦΕΚ 78/Α´/12.3.1977) Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης Συμβά-

σεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (CMR) και του Πρωτοκόλλου υπογρα-
φής.

20.  Π.Δ. 205/1977 (ΦΕΚ 70/Α´/9.3.1977) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Β.Δ/των εκδοθέντων εις εκτέλε-
σιν του Νόμου 6422/34, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, αφορώντων εις την άσκησιν επαγ-
γέλματος ηλεκτρολόγου.

21.  Υ.Α. 4943/971/1977 (ΦΕΚ 60/Β´/1.2.1977) Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 26-1-77 
Εθνικής Γενικής Συμβάσεως Εργασίας, «περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων 
και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την άδειαν μετ αποδοχών των μισθωτών κ.λ.π. 

22.  Ν. 549/1977 (ΦΕΚ 55/Α´/23.2.1977) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής νο-
μοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

23.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1977 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1977.
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1976

1.  Υ.Α. 59084/3465/1976 (ΦΕΚ 1291/Β´/20.10.1976) Περί συγκροτήσεως συνεργείων ελέγχου του είδους καυσίμου 
των εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων και βιομηχανιών και βιοτεχνιών ωρισμένης περιοχής Αθη-
νών.

2.  Υ.Α. 8376/1976 (ΦΕΚ 1256/Β´/11.10.1976) Περί κανονιστικών διατάξεων αφορωσών την χρήσιν του πετρελαί-
ου εξωτερικής καύσεως Μαζούτ.

3.  Υ.Α. Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937/Β´/1976) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπ’ αριθ.Γ1/443/73 Υγειο-
νομικής διατάξεως (ΦΕΚ 87/Β).

4.  Υ.Α. 21378/4372/1976 (ΦΕΚ 671/Β´/20.5.1976) Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ αριθ. 10/76 αποφάσεως του 
ΔΔΔΔ Αθηνών «περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως ετέρων 
τινών γενικών όρων αμοιβής των μισθωτών της Χώρας.

5.  Ν. 495/1976 (ΦΕΚ 337/Α´/18.12.1976) Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλλων 
τινών ποινικών διατάξεων. (Καταργήθηκαν τα άρθ. 1-16 από το Ν. 2168/93 (147/Α/3.9.93)).

6.  Ν. 492/1976 (ΦΕΚ 332/Α´/11.12.1976) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ αριθμ. 136 
Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλομένων εις το βεν-
ζόλιον».

7.  Ν. 489/1976 (ΦΕΚ 331/Β´/11.12.1976) Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αστικής ευθύνης. 
(Ασφαλιστική κάλυψη οχημάτων (άρθ. 5)).

8.  Ν. 486/1976 (ΦΕΚ 321/Α´/3.12.1976) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 134 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί προ-
λήψεως των εργατικών ατυχημάτων των ναυτικών».

9.  Ν. 456/1976 (ΦΕΚ 277/Α´/19.10.1976) Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων. (Άδειες εισαγωγής (αρθ. 2), Κα-
τασκευή (αρθ. 3), Εμπορία (αρθ. 4), Απαγορεύσεις & περιορισμοί κατοχής -χρήση (άρθ. 5)). (Τροποποιήθηκε 
από το Ν. 2168/93, (147/Α/3.9.93)).

10.  Ν. 435/1976 (ΦΕΚ 251/Α´/20.9.1976) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τι-
νών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

11.  Π.Δ. 488/1976 (ΦΕΚ 176/Α´/12.7.1976) Περί τροποποιήσεως του εγκριθέντος δια του β.δ 749/72 Κανονισμού 
«περί πυριμάχου προστασίας επιβατηγών πλοίων εκτελούντων πλόας εσωτερικού». (Καταργήθηκε από το Π.Δ 
61/84 (19/Α/23.2.84)).

12.  Π.Δ. 460/1976 (ΦΕΚ 170/Α´/6.7.1976) Περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων και αποθηκών. (Καταργήθηκε από το 578/Β/29.7.91 ως προς το είδος των εγκαταστάσεων, & την 
Υ.Α. 7376/91, (386/Β/10.6.91)).

13.  Π.Δ. 455/1976 (ΦΕΚ 169/Α´/5.7.1976) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτο-
κινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως 
και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών. (Όροι & προϋποθέσεις ίδρυσης σταθμών 
αυτοκινήτων (Κεφ. Α), Πλυντήριο & λιπαντήριο σταθμού αυτοκινήτων (Κεφ. Β), Θόρυβος (Κεφ. Β, άρθ. 19 §α), 
Τμήμα επιθεωρήσεως σταθμού αυτοκινήτων (Κεφ. Γ), Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων (Κεφ. Δ), Αντλίες 
& δεξαμενές σταθμών αυτοκινήτων (Κεφ. Ε), Άδειες ίδρυσης & λειτουργίας (Κεφ. ΣΤ), Υπαίθριοι σταθμοί αυ-
τοκινήτων (Κεφ. Ζ)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 326/91, (117/Α/19.7.91) το Π.Δ. 316/86, (139/Α/18.9.86) το 
Π.Δ. 440/83, (164/Α/16.11.83) & το Π.Δ. 379/80, (105/Α/5.5.80)).

14.  Ν. 314/1976 (ΦΕΚ 106/Α´/5.5.1976) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συμβάσεως «πε-
ρί Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου, 1969 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

15.  Ν. 298/1976 (ΦΕΚ 89/Α´/17.4.1976) Περί της ισοτιμίας των πτυχίων Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής 
Εκπαιδεύσεως και άλλων Τεχνικών Σχολών ως και καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοί-
των, περί διοικήσεως της ΣΕΛΕΤΕ και ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας Γενικών Διευθύνσεων Επαγγελματικής 
και Γενικής Εκπαιδεύσεως. (Επαγγελματικά δικαιώματα (αρθ. 2)).
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16.  Π.Δ. 212/1976 (ΦΕΚ 78/Α´/6.4.1976) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς ται-
νίας και προωθητάς εν γένει. (Μεταφορικές ταινίες, προωθητές (άρθ. 2-3), Αναβατόρια με κάδους (άρθ. 4), Προ-
ωθητές κυκλικής τροχιάς (άρθ. 5), Πνευματικοί προωθητές (άρθ. 6), Προωθητές με κύλιστρα (ραουλόδρομοι) 
(άρθ. 7), Προωθητές σάκκων (άρθ. 8-9), Προωθητές αιώρων & κλειστής τροχιάς (άρθ. 10-11), Προωθητές με 
ατέρμονα κοχλία (άρθ. 12), Δονητικοί προωθητές (άρθ. 13-14), Προωθητές με σκοινιά (άρθ. 15-17), Μέσα ατο-
μικής προστασίας (άρθ. 18), Καταλληλότητα χειριστών (άρθ. 19), Προειδοποιητικές πινακίδες- Βιβλίο προλη-
πτικών μέτρων (άρθ. 20)).

17.  Π.Δ. 149/1976 (ΦΕΚ 58/Α´/16.3.1976) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν κανονισμού «περί πυροσβε-
στικών μέσων των πλοίων». (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 380/77, (116/Α/28.4.77) & Καταργήθηκε από το Π.Δ. 
379/96, (250/Α/4.11.96)).

18.  Ν. 274/1976 (ΦΕΚ 50/Α´/6.3.1976) Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος.
19.  Π.Δ. 22/1976 (ΦΕΚ 6/Α´/12.1.1976) Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων 

εκτέλεσης τεχνικών έργων. (Ομάδες μηχανημάτων (άρθ. 2), Ισχύς μηχανημάτων (άρθ. 3), Δικαιούχοι επίβλεψης 
- συντήρησης- χειρισμού (άρθ. 4), Κατηγορίες αδειών (άρθ. 5), Ισχύς χορηγηθεισών αδειών (άρθ. 6), Προσόντα 
-προϋπηρεσία (άρθ. 7), Δικαιολογητικά (άρθ. 8), Εξέταση υποψηφίων (άρθ. 9), Άδεια οδηγού αυτοκινήτων (άρθ. 
10)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 827/77, (267/Α/19.9.77) & Καταργήθηκε από το Π.Δ. 31/90, (11/Α/5.2.90)).

20.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1976 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1976.

1975

1.  Υ.Α. 49073/1975 (ΦΕΚ 1162/Β´/14.10.1975) Περί συγκροτήσεως Συνεργείων Ελέγχου καυστήρων πετρελαίου 
Κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων. (Συμπληρώθηκε από την Υ.Α. 10086/169/78 (180/Β/1.3.78)).

2.  Υ.Α. Γ1/2.400/1975 (ΦΕΚ 371/Β´/4.4.1975) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. Γ1/9.900/74 Υγειονομικής Διάτα-
ξης «περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».

3.  Π.Δ. 902/1975 (ΦΕΚ 287/Α´/22.12.1975) Περί τροποποιήσεως του από 16/17 Μαρτίου 1950, Β.Δ/τος ως ετρο-
ποποιήθη μεταγενεστέρως δια του από 24 Νοεμβρίου/ 17 Δεκεμβρίου 1953 Β.Δ/τος «περί διαιρέσεως κατατάξε-
ως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως μελετών, επιβλέψεως της εκτε-
λέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών».

4.  Υ.Α. 11400/1710/1975 (ΦΕΚ 276/Β´/4.3.1975) Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 
26 Φ/βρίου 1975 Εθνικής Γ.Σ.Σ.Ε. περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως 
των ημερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών.

5.  Υ.Α. 11399/1709/1975 (ΦΕΚ 276/Β´/4.3.1975) Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 
26 Φεβρουαρίου 1975 Εθνικής Γ.Σ.Σ.Ε περί αναπροσαρμογής των γενικών κατωτάτων ορίων ημερομισθίων εργα-
τοτεχνιτών εργατοτεχνιτριών και μαθητευομένων.

6.  Υ.Α. 11398/1708/1975 (ΦΕΚ 276/Β´/4.3.1975) Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 
26 Φεβρουαρίου 1975 Εθνικής Γ.Σ.Σ.Ε. περί αναπροσαρμογής των κατωτάτων ορίων μισθών Ιδιωτικών Υπαλλή-
λων.

7.  Π.Υ.Σ. 166/1975 (ΦΕΚ 220/Α´/9.10.1975) Περί απαγορεύσεως χρήσεως πετρελαίου τύπου «μαζούτ» διά την λει-
τουργίαν των κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων γραφείων, κατοικιών και Εμπορικών Καταστημάτων.

8.  Ν. 158/1975 (ΦΕΚ 189/Α´/8.9.1975) Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσι.
9.  Ν. 133/1975 (ΦΕΚ 180/Α´/29.8.1975) Περί της από 26 Φεβρουαρίου 1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμβά-

σεως Εργασίας «περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ημερών αδεί-
ας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών».

10.  Π.Δ. 447/1975 (ΦΕΚ 142/Α´/17.7.1975) Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μι-
σθωτών. (Χρησιμοποίηση ικριωμάτων (άρθ. 2), Είδη ικριωμάτων (άρθ. 3), Ξύλινα σταθερά ικριώματα (άρθ. 4), 
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Ορθοστάτες (άρθ. 5), Εγκάρσιες δοκίδες (άρθ. 7), Αντηρίδες (τιράντες χιαστί) (άρθ. 8), Δάπεδα ικριωμάτων 
(άρθ. 9), Σύνδεση ικριωμάτων οικοδομής (άρθ. 10), Προστατευτικό προστέγασμα (σκάφη) (άρθ. 11), Κινητά 
ικριώματα (άρθ. 12), Αναρτημένα ικριώματα (κατακορύφου κινήσεως) (άρθ. 13), Κεκλιμένα επίπεδα (άρθ. 14), 
Φορητές κλίμακες (άρθ. 15), Μεταλλικά ικριώματα (άρθ. 16), Ανυψωτικά μηχανήματα οικοδομικών εργασιών 
(άρθ. 17), Μηχανήματα χρησιμοποιούμενα στις οικοδομές (άρθ. 18), Επικάλυψη στεγών (άρθ. 19), Κατεδαφί-
σεις (άρθ. 20), Εκσκαφές (άρθ. 21), Μεταφορά υλικών, κλίμακες, δίοδοι (άρθ. 22), Όροι Υγιεινής (άρθ. 24), Με-
ταβατικές διατάξεις (άρθ. 25), Γενικές διατάξεις (άρθ. 26), Επίβλεψη και παρακολούθηση οικοδομικών εργα-
σιών (άρθ. 27), Αναγγελία ατυχημάτων (άρθ. 28)). (Καταργήθηκαν ορισμένα άρθρα από το Π.Δ. 1073/81, 
(260/Α/16.9.81) & το Π.Δ. 778/80, (193/Β/26.8.80)).

11.  Ν. 61/1975 (ΦΕΚ 132/Α´/7.7.1975) Περί προστασίας των εργαζομένων εκ των κινδύνων των προερχομένων εκ 
της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιον.

12.  Π.Δ. 387/1975 (ΦΕΚ 117/Α´/16.6.1975) Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου του από 
2/8 Αυγούστου 1958 β.δ/τος, «περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16,17 του από 16.3.50 Β.Δ. «περί διαιρέσε-
ως κατατάξεων και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.», ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπλη-
ρώθη δια του από 25.11.53 τοιούτου.

13.  Ν. 46/1975 (ΦΕΚ 105/Α´/3.6.1975) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ αριθ. 100 
Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι εργασίαν 
ίσης αξίας.

14.  Π.Δ. 349/1975 (ΦΕΚ 101/Α´/31.5.1975) Περί συμπληρώσεως των από 25 Μαΐου /14 Ιουνίου 1938 β. δ/τος «πε-
ρί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων δ’ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτρο-
κίνητων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» και του από 7 ιουνιου/31 Ιουλίου 1946 β.δ/τος «περί χορηγή-
σεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων)».

15.  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1975 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1975.

1974

1.  Υ.Α. Γ1/9900/1974 (ΦΕΚ 1266/Β´/3.12.1974) Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. (Υποχρέωση κα-
τασκευής αποχωρητηρίων (αρθ. 1), Αριθμός απαιτούμενων αποχωρητηρίων (αρθ. 2), Τρόπος κατασκευής απο-
χωρητηρίων (αρθ. 3), Καθαριότητα (αρθ. 4)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. Αιβ/2055/80, (338/Β/2.4.80) & την 
Υ.Α. Γ1/2.400/75, (371/Β/4.4.75)).

2.  Υ.Α. 60307/8/72/1974 (ΦΕΚ 854/Β´/4.9.1974) Περί αποδοχής του υπό του IMCO εκπονηθέντος Διεθνούς Ναυ-
τιλιακού Κώδικος Επικίνδυνων Αγαθών (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE). (Κα-
ταργήθηκε από την Y.A 1218.74/1/95/95, (531/B/20.6.95)).

3.  Ν.Δ. 181/1974 (ΦΕΚ 347/Α´/20.11.1974) Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών. (Τροποποιήθηκε από 
το Ν. 3293/04, (231/Α/26.11.04)).

4.  Ν.Δ. 180/1974 (ΦΕΚ 347/Α´/20.11.1974) Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρμογή του Με-
ταλλευτικού Κώδικα λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοικήσεων.

5.  Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α´/8.10.1974) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν 
κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Εργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρτο-
γραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών.

6.  Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ 256/Α´/20.9.1974) Περί κυρώσεως της εν Ρώμη την 4ην Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμ-
βάσεως «δια την προάσπισιν των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών» ως και του Προ-
σθέτου εις αυτήν Πρωτοκόλλου των Παρισίων της 20ης Μαρτίου 1952.

7.  Π.Δ. 477/1974 (ΦΕΚ 186/Α´/1.7.1974) Περί τροποποιήσεως του από 24.11.53 Β.Δ./τος «περί διαιρέσεως, κατα-
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τάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών».

1973

1.  Υ.Α. 6242/185/1973 (ΦΕΚ 1525/Β´/31.12.1973) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Εσω-
τερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955.

2.  Π.Δ. 436/1973 (ΦΕΚ 327/Α´/14.12.1973) Περί χορηγήσεως άδειας ηλεκτροτεχνίτου εις αδειούχους χειριστάς μη-
χανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

3.  Π.Δ. 435/1973 (ΦΕΚ 327/Α´/14.12.1973) Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων.
4.  Ν.Δ. 210/1973 (ΦΕΚ 277/Α´/5.10.1973) Περί μεταλλευτικού κώδικος.
5.  Ν.Δ. 187/1973 (ΦΕΚ 261/Α´/3.10.1973) Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 

11/00, (11/Α/27.1.00)).
6.  Π.Δ. 325/1973 (ΦΕΚ 254/Α´/28.9.1973) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν κανονισμού περί επιθεωρή-

σεως των τουριστικών πλοίων. (Πυρασφάλεια (άρθ. 2, 10, 13, 33, 34), Φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό (άρθ. 
17, 37), Μηχανολογική εγκατάσταση (άρθ. 18)).

7.  Π.Δ. 324/1973 (ΦΕΚ 254/Α´/28.9.1973) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Β.Δ/τος 
464/70 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμέ-
νων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εντός κατωκημένων εν γένει περιοχών, ως ετροποποιήθη 
δια των Β.Δ/των 831/70, 547/71 και 661/71».

8.  Ν.Δ. 140/1973 (ΦΕΚ 221/Α´/21.9.1973) Περί της υπερωριακής, νυκτερινής και κατ εξαιρεσίμους ημέρας εργα-
σίας του προσωπικού Αυτομάτου Επεξεργασίας στοιχείων.

9.  Ν.Δ. 24/1973 (ΦΕΚ 131/Α´/26.6.1973) Περί συμπληρώσεως του Ν. 4483/1965 «περί καταργήσεως του υποχρε-
ωτικού κρατικού ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων».

10.  Ν.Δ. 8/1973 (ΦΕΚ 124/Α´/9.6.1973) Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
11.  Υ.Α. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β´/24.1.1973) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουρ-

γίας αυτών. (Υλικά κατασκευής (άρθ. 2), Χώροι & γενική διάταξη αυτών (άρθ. 3), Σχέδιο & λοιπά στοιχεία δε-
ξαμενών κολύμβησης (άρθ. 4), Μέγιστο φορτίο δεξαμενών (άρθ. 5), Στόμια εισροής & εκροής. Εκκενώσεις (άρθ. 
6), Αύλακες υπερχειλίσεως (άρθ. 7), Βαθμίδες & κλίμακες (άρθ. 8), Περιφερειακοί διάδρομοι (άρθ. 9), Εξώστες 
θεατών (άρθ. 10), Αποδυτήρια (άρθ. 11), Καταιονητήρες, αποχωρητήρια, νιπτήρες, κρήναι (άρθ. 12), Φωτισμός, 
αερισμός, θέρμανση χώρων & νερού (άρθ. 13), Θέσεις καταδύσεων (άρθ. 14), Ποιότητα νερού (άρθ. 15), Σύ-
στημα ανακυκλοφορίας (άρθ. 16), Διύλιση (άρθ. 17), Απολύμανση (άρθ. 18), Υπεύθυνος λειτουργίας (άρθ. 19), 
Καθαριότητα κολυμβητικών δεξαμενών (άρθ. 20), Προσωπικό (άρθ. 21), Υποχρεώσεις λουομένων (άρθ. 22), 
Μέτρα ασφαλείας (άρθ. 23), Αθλητικές δεξαμενές (άρθ. 24), Ιδιωτικές δεξαμενές (άρθ. 25), Άδεια λειτουργίας 
(άρθ. 27), Υφιστάμενες κολυμβητικές δεξαμενές (άρθ. 30)). (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. ΔΥΓ2/80825/05/06, 
(120/Β/2.2.06)).

12.  Εγγρ. 25493/25.6.1973 Ωράριο εργασίας χειριστών ακτινολογικών εργαστηρίων.

1972

1.  Υ.Α. 41150/1972 (ΦΕΚ 804/Β´/12.9.1972) NHS-31 «Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άν-
θρακος». (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 618/43/05, (52/Β/20.1.05)).

2.  Υ.Α. 41151/1972 (ΦΕΚ 804/Β´/12.9.1972) NHS-32 «Προδιαγραφή ελέγχου αντοχής χοάνης πυροσβεστήρα διο-
ξειδίου του άνθρακα εις κρούση». (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 618/43/05, (52/Β/20.1.05)).
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3.  Υ.Α. 41152/1972 (ΦΕΚ 804/Β´/12.9.1972) NHS-33 «Προδιαγραφή περί δοκιμασίας αγωγιμότητας της γόμωσης 
πυροσβεστήρων διοξειδίου του ανθρακος». (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 618/43/05, (52/Β/20.1.05)).

4.  Υ.Α. 14602/284/1972 (ΦΕΚ 429/Β´/14.6.1972) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ 
αριθ NHS 18/1972 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων και δη των Γενικών Οδη-
γιών εγκαταστάσεων και συντηρήσεως αυτών. (Καταργήθηκε από την Υ.Α. 618/43/05, (52/Β/20.1.05)).

5.  Υ.Α. 14603/285/1972 (ΦΕΚ 429/Β´/14.6.1972) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ 
αριθ NHS 19/1971 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως. (Καταρ-
γήθηκε από την Υ.Α. 618/43/05, (52/Β/20.1.05)).

6.  Υ.Α. 14604/286/1972 (ΦΕΚ 429/Β´/14.6.1972) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ 
αριθ NHS 20/1971 τοιαύτης επί των φιαλιδίων διοξειδίου του άνθρακος δια φορητούς πυροσβεστήρες.

7.  Υ.Α. 25007/517/1972 (ΦΕΚ 429/Β´/14.6.1972) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ 
αριθ NHS 21/1971 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων ύδατος. (Καταργήθηκε 
από την Υ.Α. 618/43/05, (52/Β/20.1.05)).

8.  Υ.Α. 13854/1972 (ΦΕΚ 427/Β´/17.3.1972) NHS-49 «Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων μηχανικού αφρού». 
(Καταργήθηκε από την Υ.Α. 618/43/05, (52/Β/20.1.05)).

9.  Β.Δ. 766/1972 (ΦΕΚ 223/Α´/12.12.1972) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Β. Δ/των εκδοθέντων εις εκτέ-
λεσιν του Ν. 6422/34 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως αφορώντων εις την άσκησιν επαγγέλ-
ματος ηλεκτρολόγου.

10.  Β.Δ. 749/1972 (ΦΕΚ 216/Α´/7.12.1972) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί πυριμάχου 
προστασίας επιβατηγών πλοίων εκτελούντων πλόας εσωτερικού. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 488/76, 
(176/Α/12.7.76) & Καταργήθηκε από το Π.Δ. 61/84, (19/Α/23.2.84)).

11.  Ν.Δ. 1246/1972 (ΦΕΚ 174/Α´/11.10.1972) Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 4483/1965 «περί καταρ-
γήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών δια-
τάξεων».

12.  Β.Δ. 153/1972 (ΦΕΚ 34/Α´/4.3.1972) Περί των προϋποθέσεων χορηγήσεως αδειών εις τους μισθωτούς των επο-
χιακώς λειτουργουσών επιχειρήσεων του άρθρου 1 §1 του Α.Ν. 539/1945 «περί χορηγήσεως κατ έτος εις τους μι-
σθωτούς αδειών μετ αποδοχών».

1971

1.  Υ.Α. 83752/4165/1971 (ΦΕΚ 687/Β´/24.8.1971) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 136, 149 
και 153 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955.

2.  Υ.Α. 22745/314/1971 (ΦΕΚ 264/Β´/8.4.1971) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ 
αριθ NHS 10/1971 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων. (Καταργήθηκε από την 
Υ.Α. 618/43/05, (52/Β/20.1.05)).

3.  Ν.Δ. 1037/1971 (ΦΕΚ 235/Α´/17.11.1971) Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του 
προσωπικού αυτών.

4.  Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ 233/Α´/17.11.1971) Περί ασκήσεως επαγγέλματος υπό των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανικών 
πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.

5.  Β.Δ. 334/1971 (ΦΕΚ 94/Α´/17.5.1971) Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 26, 27, 28, 29, 31 & 32 του δια του 
υπ αριθ 644/67 Β.Διατάγματος εγκριθέντος κανονισμού «περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών 
επιβατηγών πλοίων». (Καταργήθηκε από το Π.Δ 101/95, (61/Α/31.3.95)).
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1970

1.  Β.Δ. 657/1970 (ΦΕΚ 227/Α´/24.10.1970) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου παρά υπομηχανι-
κών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.

2.  Β.Δ. 466/1970 (ΦΕΚ 150/Α´/9.7.1970) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτο-
κινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων- λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμου ως 
και προϋποθέσεων χορηγήσεων των προς τούτο απαιτουμένων αδειών. (Ίδρυση & λειτουργία σταθμών (αρθ. 1), 
Εστεγασμένοι σταθμοί (αρθ. 2), Κατηγορίες σταθμών (αρθ. 3), Θέσεις σταθμών (αρθ. 4), Κτίριο σταθμού (αρθ. 
5), Ύψος (αρθ. 6), Είσοδος - έξοδος (αρθ. 7), Τοιχοποιία (αρθ. 8), Στέγη - Δάπεδο (αρθ. 9), Αποχέτευση (αρθ. 10), 
Θύρες (αρθ. 11), Παράθυρα -Ανοίγματα (αρθ. 12), Προστασία από υπερκείμενες ορόφους (αρθ. 13), Επικοινω-
νία μεταξύ ορόφων (αρθ. 14), Κεκλιμένα επίπεδα (αρθ. 15), Ανελκυστήρες (αρθ. 16), Φωτισμός (αρθ. 17), Αερι-
σμός (αρθ. 18), Θέρμανση (αρθ. 19), Πλυντήριο -Λιπαντήριο (αρθ. 20), Τμήμα Επιθεώρησης (αρθ. 21), Μέτρα 
πυρασφάλειας (αρθ. 22), Αντλίες & δεξαμενές καυσίμων (αρθ. 23)). (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 455/76, 
(169/Α/5.7.76)).

3.  Β.Δ. 464/1970 (ΦΕΚ 150/Α´/9.7.1970) Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών 
καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εντός κατωκημένων εν 
γένει περιοχών. (Εγκατάσταση & λειτουργία αντλιών (αρθ. 1), Γενικός ορισμός (αρθ. 2), Κατηγορίες πρατηρί-
ων (αρθ. 3), Έκταση πρατηρίου (αρθ. 4), Γειτνίαση πρατηρίου (αρθ. 5), Απόσταση μεταξύ πρατηρίων (αρθ. 6), 
Εφαρμογή (αρθ. 7), Θέσεις πρατηρίων (αρθ. 8),Τεχνικοί όροι ίδρυσης, σύνδεση με οδούς (αρθ. 9), Είσοδος -έξο-
δος από το πρατήριο (αρθ. 10), Νησίδες αντλιών (αρθ. 11), Κτίριο πρατηρίου (αρθ. 12), Υπόγειες δεξαμενές καυ-
σίμων (αρθ. 13), Υπόγειες δεξαμενές πετρελαίου (αρθ. 14), Αντλίες (αρθ. 15), Πρατήρια δια φορητών αντλιών 
(αρθ. 16), Μέτρα πυρασφάλειας (αρθ. 17)). (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 1224/81, (303/Α/15.10.81)).

4.  Β.Δ. 465/1970 (ΦΕΚ 150/Α´/9.7.1970) Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών 
καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων 
εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών. (Εγκατάσταση & λειτουρ-
γία αντλιών (αρθ. 1), Γενικός ορισμός (αρθ. 2), Κατηγορίες πρατηρίων (αρθ. 3), Αποστάσεις πρατηρίων (αρθ. 
4), Θέσεις πρατηρίων (αρθ. 5), Τεχνικοί όροι ίδρυσης (αρθ. 6), Είσοδος -έξοδος από πρατήριο (αρθ. 7), Νησί-
δες αντλιών (αρθ. 8), Κτίριο πρατηρίου (αρθ. 9), Υπόγειες δεξαμενές καυσίμων (αρθ. 10), Υπόγειες δεξαμενές 
πετρελαίου (αρθ. 11), Αντλίες (αρθ. 12), Πρατήρια δια φορητών αντλιών (αρθ. 13), Μέτρα πυρασφάλειας (αρθ. 
14)). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 118/06, (119/Α/16.6.06) το Π.Δ. 401/93, (170/Α/1.10.93) το Π.Δ 125/92, 
(56/Α/8.4.92) το Π.Δ. 270/90, (108/Α/22.8.90) & το Π.Δ. 509/84, (181/Α/15.11.84)).

5.  Ν.Δ. 515/1970 (ΦΕΚ 95/Α´/22.4.1970) Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 
2874/00, (286/Α/29.12.00)).

1969

1.  Υ.Α. 104312/5094/1969 (ΦΕΚ 829/Β´/19.12.1969) Περί συμπληρώσεως του πίνακα Ι του άρθρου 232 των ισχυ-
όντων κανονισμών δια την εγκατάστασιν και συντήρησιν Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

2.  Υ.Α. 2013/87/1969 (ΦΕΚ 476/Β´/25.7.1969) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων του τμήματος 
23 και των άρθρων 283, 299 των κανονισμών δια την εγκατάστασιν και συντήρησιν Υπαιθρίων Γραμμών Ηλε-
κτρικής Ενέργειας του 1967.

3.  Υ.Α. ΣΤ/116464/1969 (ΦΕΚ 325/Β´/13.5.1969) Περί όρων ασφάλειας κατά τη μεταφορά προσώπων δια φορτη-
γών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως.

4.  Ν.Δ. 186/1969 (ΦΕΚ 86/Α´/10.5.1969) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 3239/55 ως ετροποποιή-
θη και συνεπληρώθη δια του ν.δ 3755/57.
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5.  Β.Δ. 71/1969 (ΦΕΚ 14/Α´/3.2.1969) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν κανονισμού» περι αντικαταστά-
σεως του άρθ. 1 του δια του υπ αριθ 644/67 β.δ εγκριθέντος κανονισμού «περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθ-
μού επιβατών επιβατηγών πλοίων». (Καταργήθηκε από το Π.Δ 101/95, (61/Α/31.3.95)).

1968

1.  Β.Δ. 889/1968 (ΦΕΚ 311/Α´/31.12.1968) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού «περί τροποποιή-
σεως του δια του υπ αριθ. 36/1967 Β. Διατάγματος εγκριθέντος κανονισμού περί σωστικών μέσων των πλοίων».

2.  Β.Δ. 890/1968 (ΦΕΚ 311/Α´/31.12.1968) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1965 και 310/67 
Βασιλικών Διαταγμάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». (Καταργήθηκε από 
το Ν. 1682/87, (14/Α/16.2.87)).

3.  Β.Δ. 891/1968 (ΦΕΚ 311/Α´/31.12.1968) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ. υπ αριθ. 407/Α/11.5.1966 
δι ου ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν τα από 13.2.36, 19.3.38, 25.5.38 και 21.4.65 Β. Δ/τα, ρυθμίζοντα γε-
νικώς την άσκησιν του επαγγέλματος ηλεκτρολόγου.

4.  Ν.Δ. 35/1968 (ΦΕΚ 284/Α´/3.12.1968) Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων, εργοστασίων και 
αποθηκών εκρηκτικών υλών. (Καταργήθηκε από το Ν. 1682/87, (14/Α/16.2.87)).

5.  Υ.Α. 796/1968 (ΦΕΚ 277/Α´/27.11.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακατερ-
γάστων δερμάτων εργαζομένων. (Αερισμός (άρθ. 1), Δάπεδα (άρθ. 2), Τοίχοι (άρθ. 3), Φωτισμός (άρθ. 4), Περίβο-
λος (άρθ. 5), Καθαριότητα (άρθ. 6), Απορρίμματα (άρθ. 7), Πόσιμο νερό (άρθ. 8), Ανήλικοι (άρθ. 9), Διαβροχή δερ-
μάτων με αρσενικό (άρθ. 10), Ανάρτηση δερμάτων (άρθ. 11), Μεταφορά δερμάτων (άρθ. 12), Μέσα ατομικής προ-
στασίας (άρθ. 13), Ιματιοφυλάκια (άρθ. 14), Νιπτήρες -Ατομική καθαριότητα (άρθ. 15), Αποχωρητήρια (άρθ. 16), 
Εστιατόριο (άρθ. 17), Κτηνιατρική πιστοποίηση (άρθ. 18), Μέτρα σε μόλυνση από άνθρακα (άρθ. 19), Εμβολια-
σμοί εργαζομένων (άρθ. 20), Φαρμακείο (άρθ. 21), Πυροσβεστικά μέσα (άρθ. 22), Βιβλίο ατυχημάτων (άρθ. 23), 
Συμπληρωματικά μέσα προστασίας (άρθ. 24), Ανάρτηση κανονισμού & οδηγιών σε εμφανές μέρος (άρθ. 25)).

6.  Β.Δ. 635/1968 (ΦΕΚ 215/Α´/25.9.1968) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν κανονισμού «περί τροποποι-
ήσεως του δια του υπ αριθ 644/67 β.δ εγκριθέντος κανονισμού «περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επι-
βατών επιβατηγών πλοίων». (Καταργήθηκε από το Π.Δ 101/95, (61/Α/31.3.95)).

7.  Β.Δ. 590/1968 (ΦΕΚ 199/Α´/11.9.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τα Εργοστάσια και Ερ-
γαστήρια κατασκευής Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζομένων. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 1414/84, (10/Α/2.2.84) 
& Καταργήθηκε από το Π.Δ. 94/87, (54/Α/22.4.87)).

8.  Β.Δ. 581/1968 (ΦΕΚ 193/Α´/5.9.1968) Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων 
κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών κινη-
ματογράφου. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 1087/81, (264/Α/16.9.81)).

9.  Β.Δ. 469/1968 (ΦΕΚ 157/Α´/18.7.1968) Περί αποδοχής των αφοροσών εις ειδικά μέτρα πυρασφάλειας των επι-
βατηγών πλοίων κλπ. συμληρώσεων και τροποποιήσεων του κεφ. ΙΙ της ΔΣ περί ασφαλείας της Ανθρώπινης ζωής 
εν θαλάσση 1960.

10.  Β.Δ. 464/1968 (ΦΕΚ 153/Α´/12.6.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζομένων εις τα Τυ-
πογραφεία και γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου απάσης της Χώρας, είτε λειτουρ-
γούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτημάτων εργοστασιακών ή μεμονωμένων. (Τροποποιήθηκε 
από το Ν. 1414/84, (10/Α/2.2.84) & Καταργήθηκε από το Π.Δ. 94/87, (54/Α/22.4.87)).

11.  Β.Δ. 362/1968 (ΦΕΚ 117/Α´/27.5.1968) Περί κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας εργαζομένων εν τοις Βυρσο-
δεψείοις απάσης της Χώρας.

12.  Α.Ν. 366/1968 (ΦΕΚ 88/Α´/27.4.1968) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί των υποχρεώσεων του 
εφοπλιστού εν περιπτώσει ασθενείας ατυχήματος ή θανάτου των ναυτικών». (Αναγγελία ατυχήματος (άρθ. 3)).

13.  Α.Ν. 380/1968 (ΦΕΚ 85/Α´/26.4.1968) Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
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1967

1.  Υ.Α. 70261/2874/1967 (ΦΕΚ 608/Β´/6.10.1967) Περί εγκρίσεως Κανονισμών δια την εγκατάστασιν και συντή-
ρησιν Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 104312/5094/69, (829/Β/19.12.69) 
& την Υ.Α. 2013/87/69, (476/Β/25.7.69)).

2.  Α.Ν. 207/1967 (ΦΕΚ 216/Α´/4.12.1967) Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων. (Καταργήθη-
κε από το Ν. 2516/97, (159/Α/8.8.97), εκτός του άρθ. 4).

3.  Β.Δ. 644/1967 (ΦΕΚ 198/Α´/11.11.1967) Έγκριση του Κανονισμού «περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού 
επιβατών επιβατηγών πλοίων». (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 254/88, (106/Α/1.6.88) την Π.Δ. 155/87, (80/Α/1.6.87) 
& Καταργήθηκε από το Π.Δ. 101/95, (61/Α/31.3.95)).

4.  Α.Ν. 173/1967 (ΦΕΚ 189/Α´/31.10.1967) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν 99/67, περί ελέγχου 
ομαδικών απολύσεων κλπ.

5.  Α.Ν. 99/1967 (ΦΕΚ 140/Α´/11.8.1967) Περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων και τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως του ν. 2112/20 περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας. (Τροποποιήθηκε από τον Α.Ν. 173/67, 
(189/Α/31.10.67)).

6.  Υ.Α. 3762/54/1967 (ΦΕΚ 52/Β´/27.1.1967) Περί συμπληρώσεως δι ειδικής στήλης των υποβαλλομένων προς θε-
ώρησιν εις τας αρμοδίας Επιθεωρήσεις Εργασίας καταστάσεων προσωπικού κ.λπ..

7.  Β.Δ. 36/1967 (ΦΕΚ 9/Α´/25.1.1967) Περί εγκρίσεως Κανονισμού «περί σωστικών μέσων των πλοίων». (Τροπο-
ποιήθηκε από το Β.Δ. 889/68, (311/Α/31.12.68) & Καταργήθηκε από το Π.Δ. 376/95, (206/Α/5.10.95) & το Π.Δ. 
265/96, (191/Α/21.8.96)).

1966

1.  Υ.Α. 18304/672/1966 (ΦΕΚ 293/Β´/11.5.1966) Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Κανονι-
σμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955.

2.  Β.Δ. 748/1966 (ΦΕΚ 179/Α´/13.9.1966) Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας. (Ση-
μείωση: Ν. 3144/03 (111/Α/8.5.03) «Οι διατάξεις περί υποχρεωτικής αναπαύσεως κατά την Κυριακή και τις ημέρες 
αργίας δεν εφαρμόζονται για τους απασχολούμενους στα πλυντήρια λιπαντήρια αυτοκινήτων και στις εργασίες πλυ-
σίματος, γρασαρίσματος και λιπάνσεως των πρατηρίων διανομής υγρών καυσίμων»).

3.  Β.Δ. 407/1966 (ΦΕΚ 105/Α´/11.5.1966) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13-2-36 «περί συμπλη-
ρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19-3-38 
«περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρο-
λογικών εγκαταστάσεων ΣΤ ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, μεταφοράς, μετασχηματισμού και διανομής ηλε-
κτρικής ενέργειας», από 21-4-65 «περί διατάξεων τινών αφοροσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των Μέ-
σων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου» από 25-5-58 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσε-
ως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρο-
μηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως 
και μεταφοράς. (Τροποποιήθηκε από το Β.Δ. 891/68, (311/Α/31.12.68)).

4.  Ν. 4504/1966 (ΦΕΚ 57/Α´/14.3.1966) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής 
νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων. (Άδεια ετήσια κανονική (άρθ. 3 §15)).
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1965

1.  Β.Δ. 37/1965 (ΦΕΚ 10/Α´/17.1.1966) Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (Τρο-
ποποιήθηκε από το Β.Δ. 890/68, (311/Α/31.12.68)).

2.  Υ.Α. Ειβ 221/1965 (ΦΕΚ 138/Β´/24.2.1965) Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων.
3.  Ν. 4480/1965 (ΦΕΚ 119/Α´/25.6.1965) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 4256/62 «περί ιδρύσε-

ως και επεκτάσεως Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων». (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 279/81, 
(78/Α/30.3.81)).

4.  Β.Δ. 328/1965 (ΦΕΚ 81/Α´/8.5.1965) Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των 
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου.

5.  Β.Δ. 323/1965 (ΦΕΚ 80/Α´/7.5.1965) Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των 
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Μηχανολόγου.

6.  Ν. 4458/1965 (ΦΕΚ 33/Α´/27.2.1965) Περί βιομηχανικών περιοχών. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 742/77, 
(319/Α/17.10.77) & Καταργήθηκε από το Ν. 2545/97, (254/Α/15.12.97)).

7.  Β.Δ. 95/1965 (ΦΕΚ 25/Α´/16.2.1965) Περί καθορισμού των προσόντων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
πτυχιούχων των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών, ειδικότητος Δομικών έργων και σχεδιαστών.

1964

1.  Υ.Α. Ε1β 301/1964 (ΦΕΚ 63/Β´/14.2.1964) Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων.
2.  Β.Δ. 12/1964 (ΦΕΚ 8/Α´/18.1.1964) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των εις εκτέλεσιν του Ν. 6422/1934 

«περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κλπ.» ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέ-
ρως, εκδοθέντων Β.Δ/των, αφορώντων την άσκησιν του επαγγέλματος επί των μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

1963

1.  Β.Δ. 380/1963 (ΦΕΚ 111/Α´/13.7.1963) Περί κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας Αυτοκινητοστασίων.
2.  Ν. 4318/1963 (ΦΕΚ 88/Α´/11.6.1963) Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 58 διεθνούς συμβάσεως «περί κατωτάτου ορί-

ου ηλικίας εισδοχής των παίδων εις το ναυτικόν επάγγελμα».
3.  Ν. 4317/1963 (ΦΕΚ 87/Α´/11.6.1963) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί πτυχίων μαγείρων των πλοίων».
4.  Ν. 4316/1963 (ΦΕΚ 87/Α´/11.6.1963) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί εγγράφων ταυτότητος ναυ-

τικών».
5.  Β.Δ. 328/1963 (ΦΕΚ 85/Α´/11.6.1963) Περί αυξήσεως της ισχύος των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ηλεκτρο-

λόγου των προβλεπομένων υπό των από 13/19.2.1936 και 19/26.3.1938 Β.Δ/των. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 
252/88, (106/Α/1.6.88)).

6.  Β.Δ. 277/1963 (ΦΕΚ 65/Α´/22.5.1963) Περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεων και λειτουργίας αυτών. (Καταργήθη-
κε από το Ν. 1682/87 (14/Α/16.2.87)).

1962

1.  Ν.Δ. 4258/1962 (ΦΕΚ 183/Α´/12.11.1962) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Λονδίνω Διεθνούς Συμβάσεως 
«περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση» και περί άλλων τινών διατάξεων αφορωσών εις την μεταφο-
ράν μεταναστών.
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2.  Ν.Δ. 4256/1962 (ΦΕΚ 168/Α´/19.10.1962) Περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών και άλ-
λων τινών διατάξεων. (Καταργήθηκε από το Ν. 4480/65, (119/Α/25.6.65) το Ν. 4458/65, (33/Α/27.2.65) & το Π.Δ. 
279/81, (78/Α/30.3.81)).

1961

1.  Ν.Δ. 4204/1961 (ΦΕΚ 174/Α´/19.9.1961) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 87 Διεθνούς Συμβάσεως «περί συνδικαλι-
στικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος».

2.  Ν.Δ. 4205/1961 (ΦΕΚ 174/Α´/19.9.1961) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως «περί εφαρμογής 
των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως».

3.  Ν.Δ. 4221/1961 (ΦΕΚ 173/Α´/19.9.1961) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 105 Διεθνούς Συμβάσεως «περί καταργή-
σεως της αναγκαστικής εργασίας».

4.  Ν.Δ. 4215/1961 (ΦΕΚ 170/Α´/19.9.1961) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 90 διεθνούς Συμβάσεως «περί νυκτερινής 
εργασίας των παιδίων εν τη βιομηχανία».

5.  Β.Δ. 473/1961 (ΦΕΚ 119/Α´/26.7.1961) Περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου. (Σχετική εγκύκλιος 158/61).
6.  Εγκ. 158/12.8.1961 Κοινοποίηση της υπ αριθ. 473 β.δ/τος, περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου.

1960

1.  Ν.Δ. 4111/1960 (ΦΕΚ 163/Α´/9.10.1960) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Υγειονομικών Συλλόγων, 
Ιατρικών και Παραϊατρικών Επαγγελμάτων, Ασφαλίσεως Υγειονομικών, Φαρμάκων και των περί ιατρικής εν γένει Αντι-
λήψεως και Δημόσιας Υγείας. (Συνθήκες Εργασίας γιατρών και οδοντιάτρων (άρθ. 4)).

2.  Ν. 4104/1960 (ΦΕΚ 147/Α´/20.9.1960) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί κοινωνι-
κών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. (Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου 
- Αποζημιώσεις (άρθ. 3)).

3.  Β.Δ. 349/1960 (ΦΕΚ 76/Α´/9.6.1960) Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως του από 11.11.58 β.δ/τος «περί 
τροποποιήσεως του άρθρ. 10 του από 25.5.38 β.δτος «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ηλ/κών εγκαταστάσε-
ων Δ’ Ειδικότητος (ανελκυστήρων)».

4.  Εγκ. Α.Π.Σ 7600/700 Φ.51.1/6.7.1960 Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών μέτρων και μέσων πυροπρο-
στασίας.

1959

1.  Ν.Δ. 4029/1959 (ΦΕΚ 250/Α´/13.11.1959) Περί αργούντων μεταλλείων και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως 
διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικος και της Υπηρεσίας Μεταλλείων. (Καταργήθηκαν ορισμένα άρθρα από 
το Ν.Δ. 210/73, (277/Α/5.10.73)).

2.  Ν.Δ. 4020/1959 (ΦΕΚ 248/Α´/12.11.1959) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών 
τινων Νόμων.

3.  Ν. 3924/1959 (ΦΕΚ 1/Α´/2.1.1959) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 89 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της νυκτερινής 
εργασίας των απασχολουμένων στη βιομηχανία γυναικών».

4.  Υ.Α. 50603/1959 Περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις εργοστάσια Ελαιουργίας, Σπορελαιουργίας, Υδρογονώ-
σεως Ελαίων, Πυρηνελαιουργίας και Σαπωνοποιίας.
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1958

1.  Β.Δ. της 20-11/1958 (ΦΕΚ 218/Α´/6.12.1958) Περί τροποποιήσεως του άρθ. 10 του από 25.5.38 Β.Δ. «περί χο-
ρηγήσεως αδειών και πτυχίων επιβλέψεως και υπηρεσίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος, ανελκυστή-
ρων κ.λπ.».

2.  Β.Δ. της 2-8/1958 (ΦΕΚ 116/Α´/8.8.1958) Περί της αρμοδιότητας δια την χορήγησιν των αδειών ιδρύσεως (εγκα-
ταστάσεως) επεκτάσεως, διαρρυθμίσεως, ανακαινίσεως και λειτουργίας των βιομηχανικών εργ/σιων, βιοτεχνικών ερ-
γαστηρίων, αποθηκών και πάσης φύσεως μηχ/κών εγκ/σεων, της εποπτείας και του τεχνικού ελέγχου των μελετών 
των μηχ/κών εγκ/σεων του Δημοσίου και Νομ. Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

3.  Β.Δ. της 2-8/1958 (ΦΕΚ 116/Α´/8.8.1958) Περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16 και 17 του από 16-3-50 β.δ 
«περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ», ως τούτο ετροποποιή-
θη και συνεπληρώθη δια του από 24-11-1953 τοιούτου. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 387/75, (117/Α/16.6.75)).

4.  Β.Δ. της 15-4/1958 (ΦΕΚ 61/Α´/1.5.1958) Περί χαρακτηρισμού των Χημικών Εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν 
του άρθρ. 4 του ν. 6422/34. (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 274/97, (195/Α/2.10.97)).

5.  Ν. 3816/1958 (ΦΕΚ 32/Α´/28.2.1958) Περί κυρώσεως του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.

1957

1.  Ν.Δ. 3789/1957 (ΦΕΚ 210/Α´/12.10.1957) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Εργα-
τικής Νομοθεσίας.

2.  Ν.Δ. 3755/1957 (ΦΕΚ 182/Α´/17.9.1957) Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροποποι-
ήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 3239/55 και άλλων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας. (Άδεια ετήσια κανο-
νική (άρθ. 3)).

3.  Υ.Α. 32141/1957 Περί μέτρων ασφαλείας εις εργοστάσια Χαλυβουργίας.

1956

1.  Ν.Δ. της 13-10/1956 (ΦΕΚ 265/Α´/2.11.1956) Περί επεκτάσεως της εφαρμογής του ν. 3518/1928 «περί κυρώσεως του από 
13 Νοεμβρίου 1927 ν.δ. «περί κυρώσεως του ν.δ. της 20 Νοεμβρίου 1295 περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και 
υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις Χημικαίς Βιομηχανίαις» και εις ετέρας Βιομηχανίας.

2.  Β.Δ. της 15-5/1956 (ΦΕΚ 123/Α´/17.5.1956) Περί κανονισμού θεάτρων -Κινηματογράφων κ.λπ..

1955

1.  Ν. 3251/1955 (ΦΕΚ 140/Α´/2.6.1955) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 102 Διεθνούς Συμβάσεως της αφορώσης «τα 
ελάχιστα όρια Κοινωνικής Ασφαλείας».

2.  Ν. 3250/1955 (ΦΕΚ 139/Α´/2.6.1955) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 88 Διεθνούς Συμβάσεως «περί διοργανώσε-
ως της υπηρεσίας απασχολήσεως».

3.  Ν. 3249/1955 (ΦΕΚ 139/Α´/2.6.1955) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 81 Διεθνούς Συμβάσεως «περί επιθεωρήσεως 
εργασίας εις την Βιομηχανίαν και το Εμπόριον.

4.  Ν. 3248/1955 (ΦΕΚ 138/Α´/2.6.1955) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας 
του ημερομισθίου».

5.  Ν. 3239/1955 (ΦΕΚ 125/Α´/20.5.1955) Περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστάσε-

katalogos001s178.indd   168 5/19/08   10:23:54 AM



— 169 —

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ως Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων 
ενίων εργατικών νόμων. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 2972/01, (291/Α/27.12.01) το Ν.Δ. 186/69, (86/Α/10.5.69) & 
το Ν.Δ. 3755/57, (182/Α/17.9.57)).

6.  Ν. 3214/1955 (ΦΕΚ 108/Α´/30.4.1955) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου ΔΚΣΤ του έτους 1912 
«περί των όρων ιδρύσεως Βιομηχανικών Εργοστασίων», ως και άλλων τινών διατάξεων αρμοδιότητος του Υπουρ-
γείου Βιομηχανίας. (Καταργήθηκε από το Ν. 2516/97, (159/Α/8.8.97)).

7.  Ν. 3198/1955 (ΦΕΚ 98/Α´/23.4.1955) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέσε-
ως εργασίας διατάξεων. (Καταργήθηκαν ορισμένα άρθρα από το Ν.Δ. 4577/66, (230/Α)).

8.  Β.Δ. της 11-3/1955 (ΦΕΚ 82/Α´/4.4.1955) Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων.
9.  Υ.Α. 80225/1955 (ΦΕΚ 59/Β´/11.4.1955) Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών εγκα-

ταστάσεων.

1954

1.  Ν.Δ. 2954/1954 (ΦΕΚ 182/Α´/14.8.1954) Περί Οργανώσεως Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας παρά το Υπουρ-
γείο Εργασίας και άλλων τινών διατάξεων. (Αναγγελία εργατικού ατυχήματος (άρθ. 10)).

2.  Β.Δ. της 7-4/1954 (ΦΕΚ 61/Α´/7.4.1954) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 4/5-10-1951 Β.Δ/τος «πε-
ρί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων», ως τούτο ετρο-
ποποιήθη και συνεπληρώθη διά των από 26.9.1952 και συνεπληρώθη διά τών από 26.9.1952 καί από 12.6.1953 Β.Δ/
τος, ως και του από 30/1/5.2.1937 Β.Δ/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας καί συντηρήσεως κινητηρίων μηχανημά-
των και ατμολεβήτων, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως».

3.  Β.Δ. της 7-4/1954 (ΦΕΚ 61/Α´/7.4.1954) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 13/2/1936 β.δ. «περί συ-
μπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» ως 
τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως και άλλων τινων συναφών διατάξεων.

1953

1.  Β.Δ. της 24-11/1953 (ΦΕΚ 346/Α´/17.12.1953) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.50 Β.Δ/
τος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως 
μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών». (Τρο-
ποποιήθηκε από το Β.Δ. της 2-8/1958, (116/Α/8.8.58)).

2.  Ν.Δ. 2698/1953 (ΦΕΚ 315/Α´/10.11.1953) Περί διοικήσεως του ΙΚΑ, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού νομοθεσί-
ας, ως και άλλων τινών διατάξεων.

1952

1.  Υ.Α. 389966/1952 (ΦΕΚ 235/Β´/12.11.1952) Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών μέ-
σων. (Καταργήθηκε το άρθρο 6 από την Υ.Α. ΥΙ/Γ.Π./οικ. 76017/2002/02, (1001/Β/29.8.02)).

2.  Ν. 2154/1952 (ΦΕΚ 161/Α´/12.6.1952) Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν 446/37 «περί θεάτρων και 
άλλων λοιπών Δημοσίων θεαμάτων».

3.  Ν. 2082/1952 (ΦΕΚ 117/Α´/28.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 80 διεθνούς συμβάσεως «διά την μερικήν 
αναθεώρησιν των υπό της Γενικής Συνδιασκέψεως της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας γενομένων αποδε-
κτών συμβάσεων εις τας 28 πρώτας συνόδους αύτης ίνα εξασφαλισθή η μελλοντική άσκησις ωρισμένων καθηκό-
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ντων 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 Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας».

4.  Ν. 2078/1952 (ΦΕΚ 116/Α´/28.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 17 διεθνούς συμβάσεως «περί αποζημιώσε-
ως των ατυχημάτων εργασίας».

5.  Ν. 2081/1952 (ΦΕΚ 109/Α´/25.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 52 διεθνούς συμβάσεως, «περί κανονικών 
κατ έτος αδειών μετ αποδοχών».

6.  Ν. 2077/1952 (ΦΕΚ 109/Α´/25.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 11 διεθνούς συμβάσεως «περί των δικαιω-
μάτων του συνεταιρίζεσθαι και συνασπίζεσθαι των γεωργικών εργατών».

7.  Ν. 2079/1952 (ΦΕΚ 108/Α´/25.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 29 διεθνούς συμβάσεως «περί αναγκαστικής 
ή υποχρεωτικής εργασίας».

8.  Ν. 2080/1952 (ΦΕΚ 108/Α´/25.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 42 Διεθνούς Συμβάσεως «περί αποζημιώσε-
ως των επαγγελματικών ασθενειών 1934».

9.  Ν. 6392/1952 (ΦΕΚ 83/Α´/3.4.1952) Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφοροσών τον Ποινικόν και Πειθαρχικόν 
Κώδικα του Εμπορικού Ναυτικού.

1951

1.  Β.Δ. της 22-11/1951 (ΦΕΚ 307/Α´/27.11.1951) Περί τροποποιήσεως Διαταγμάτων από 14-10-1937 «περί διαιρέ-
σεως των ηλεκτρ/κων εγκαταστάσεων εις ειδικότητας κατηγορίας από 19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών και πτυ-
χίων ΣΤ Ειδικότητος από 4-11-1949 «περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεως του από 13-2-1948 β.δ» κ.λ.π.

2.  Β.Δ. της 4-10/1951 (ΦΕΚ 272/Α´/5.10.1951) Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μη-
χανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων.

3.  Υ.Α. 48993/5056/1951 (ΦΕΚ 207/Β´/16.10.1951) Περί χορηγήσεως επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας εις εργά-
τας βιομηχανίας τσιμέντων.

4.  Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α´/1.8.1951) Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. (Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου- 
Αποζημιώσεις (άρθ. 24), Εργατικό ατύχημα -επαγγελματική νόσος (άρθ. 34), Επίδομα ασθένειας & ανεργίας 
(άρθ. 35), Επίδομα μητρότητας (άρθ. 39)).

5.  Υ.Α. 51949/1951 (ΦΕΚ 174/Β´/13.9.1951) Περί μέτρων ασφαλείας λειτουργίας λεβήτων και λεβητοστασίων στα-
θερών εγκαταστάσεων.

6.  Α.Ν. 1803/1951 (ΦΕΚ 126/Α´/28.4.1951) Περί προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών.

1950

1.  Β.Δ. της 16-3/1950 (ΦΕΚ 82/Α´/17.3.1950) Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και 
επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών. (Διαίρεση μηχανολογικών εγκαταστάσεων (άρθ. 1), Κατάταξη μηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων (άρθ. 2), Εκπόνηση μελετών, μηχανολογικών εγκαταστάσεων & επίβλεψη εκτέλεσης τους 
(κεφ. ΙΙ), Όρια κατηγοριών των μηχανολογικών εγκαταστάσεων (άρθ. 3, 9), Απλές εγκαταστάσεις (άρθ. 4, 10), 
Δικαίωμα εκπόνησης μελετών & επίβλεψης εκτέλεσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων (άρθ. 5), Τεχνική υπεύ-
θυνος επίβλεψης λειτουργίας (άρθ. 8), Δικαίωμα επίβλεψης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων 
(άρθ. 11), Ευθύνες της τεχνικής επίβλεψης (άρθ. 12), Βιβλίο συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων (άρθ. 
12), Ταυτόχρονη τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας εγκαταστάσεων (άρθ. 13), Πραγματογνωμοσύνες & εκτιμή-
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σεις εγκαταστάσεων (άρθ. 14), Πραγματογνωμοσύνες ατυχημάτων (άρθ. 15), Ειδικές άδειες (άρθ. 16-17), Υπο-
βολή δικαιολογητικών & πιστοποιητικών (άρθ. 18), Πιστοποιητικά υπηρεσίας & υπηρεσία εν γένει (άρθ. 19), 
Εξετάσεις & εξεταστικές επιτροπές (άρθ. 20), Τύπος ειδικών αδειών (άρθ. 21), Απογραφή μηχανολογικών εγκα-
ταστάσεων (άρθ. 22)). (Τροποποιήθηκε από το Ν. 3325/05, (68/Α/11.3.05) το Π.Δ. 38/91, (21/Α/21.2.91) το Π.Δ. 
902/75, (287/Α/22.12.75) το Β.Δ. της 2-8/1958, (116/Α/8.8.58) & το Β.Δ. της 24-11/1953, (346/Α/17.12.53)).

1949

1.  Ν.Δ. 1150/1949 (ΦΕΚ 249/Α´/11.10.1949) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθμ. 6422 του 1934 
Νόμου «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθμ. 878 του 1946 Αναγκ. Νό-
μου «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κλπ» ως και διαταξεών τινών αρμοδιότητος του 
Υπουργείου Μεταφορών.

1948

1.  Β.Δ. της 12-8/1948 (ΦΕΚ 203/Α´/12.8.1948) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 30/1/37 διατάγ-
ματος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων».

1946

1.  Π.Δ. της 7-6/1946 (ΦΕΚ 228/Α´/31.7.1946) Περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών 
μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων). (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 349/75, (101/Α/31.5.75)).

2.  Α.Ν. 878/1946 (ΦΕΚ 24/Α´/29.1.1946) Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών μηχανοδηγών 
και θερμαστών και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων.

1945

1.  Α.Ν. 539/1945 (ΦΕΚ 229/Α´/6.9.1945) Περί χορηγήσεως κατ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ αποδοχών. 
(Άδεια ετήσια κανονική (άρθ. 2 §1)).

1942

1.  Κ.Δ της 26-3/1942 (ΦΕΚ 173/Α´/9.7.1942) Περί καταρτισμού φαρμακαποθηκών. (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 
88/04, (68/Α/3.3.04)).

1939

1.  Α.Ν. 1998/1939 (ΦΕΚ 420/Α´/3.10.1939) Περί σημάτων. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 317/92, 
(160/Α/25.9.92)).
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1938

1.  Β.Δ. της 3-12/1938 (ΦΕΚ 473/Α´/17.12.1938) Περί κανονισμού υγιεινής εργαστηρίων αλλαντοποιίας. (Διάταξη 
των εργαστηρίων (άρθ. 1-3), Ύδρευση (άρθ. 4), Καθαριότητα (άρθ. 5-9), Αερισμός (άρθ. 10), Θέρμανση (άρθ. 
11-12), Επεξεργασία υλικού (άρθ. 13-16), Χώροι εστίασης (άρθ. 17), Ατομική καθαριότητα (άρθ. 18), Ενδύμα-
τα εργασίας (άρθ. 19-21), Ανήλικοι- Απαγόρευση πρόσληψης (άρθ. 22), Μέτρα πρώτων βοηθειών (άρθ. 23), 
Επαγγελματικές παθήσεις (άρθ. 25-27)).

2.  Β.Δ. της 25-5/1938 (ΦΕΚ 224/Α´/25.5.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συ-
ντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρι-
κών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς. (Τροποποιή-
θηκε από το Π.Δ. 532/89, (223/Α/6.10.89) το Π.Δ. 349/75, (101/Α/31.5.75) & το Β.Δ. της 20-11/1958, 
(218/Α/6.12.58)).

3.  Β.Δ. της 15-4/1938 (ΦΕΚ 180/Α´/2.5.1938) Περί κανονισμού υγιεινής σφαγείων.
4.  Α.Ν. 1204/1938 (ΦΕΚ 177/Α´/29.4.1938) Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των μολυβδούχων χρωμάτων. (Τρο-

ποποιήθηκε από το Π.Δ. 94/87, (54/Α/22.4.87) & το Ν. 1414/84, (10/Α/2.2.84)).
5.  Β.Δ. της 19-3/1938 (ΦΕΚ 112/Α´/26.3.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προ-

σωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ ειδικότητος, (βιομηχανιών, εργοστασί-
ων και συνεργείων).

6.  Β.Δ. της 19-3/1938 (ΦΕΚ 112/Α´/26.3.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προ-
σωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητος παραγωγής, μετατροπής, 
μεταφοράς μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 252/88, 
(106/Α/1.6.88)).

7.  Β.Δ. της 28-1/1938 (ΦΕΚ 35/Α´/4.2.1938) Περί κανονισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυ-
τοκινήτων. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 93/86, (33/Α/28.3.86) & το Π.Δ. 882/80, (218/Α/25.9.80)).

1937

1.  Β.Δ. της 10-9/1937 (ΦΕΚ 405/Α´/14.10.1937) Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολου-
μένων εργατών και τεχνιτών. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 1414/84, (10/Α/2.2.84)).

2.  Α.Ν. 649/1937 (ΦΕΚ 155/Α´/27.4.1937) Περί των υποχρέων προς αποζημίωσιν δι εργατικά ατυχήματα, εις έργα 
εκτελούμενα απολογιστικώς δια λογαριασμόν του δημοσίου.

3.  Α.Ν. 547/1937 (ΦΕΚ 98/Α´/19.3.1937) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών εργατικών νό-
μων. (Καταργήθηκαν ορισμένα άρθρα από το Ν.Δ. 1037/71, (235/Α/17.11.71)).

4.  Α.Ν. 501/1937 (ΦΕΚ 81/Α´/2.3.1937) Περί συμπληρώσεως του ν. 6422/34.
5.  Β.Δ. της 30/1/1937 (ΦΕΚ 37/Α´/5.2.1937) Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχα-

νών και ατμολεβήτων.
6.  Α.Ν. 446/1937 (ΦΕΚ 23/Α´/25.1.1937) Περί θεάτρων. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 2154/52, (161/Α/12.6.52)).
7.  Α.Ν. 445/1937 (ΦΕΚ 22/Α´/25.1.1937) Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κι-

νηματογράφων διατάξεων.
8.  Ν. της 7-1/1937 (ΦΕΚ 16/Α´/20.1.1937) Περί απαγορεύσεως της χρήσεως του εκ συνθέσεως μολύβδου λευκού 

χρώματος, ως και οργανικών τινών χρωμάτων. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 94/87, (54/Α/22.4.87)).
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1936

1.  Ν.Δ. της 30-10/1935 (ΦΕΚ 508/Α´/31.10.1936) Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ 19/1925 Διεθνούς Συμβάσεως «πε-
ρί εξομοιώσεως των αλλοδαπών και ιθαγενών εργατών εν τη αποζημιώσει των ατυχημάτων εργασίας» 

2.  Β.Δ. της 14-8/1936 (ΦΕΚ 368/Α´/24.8.1936) Περί επεκτάσεως των περί οκταώρου διατάξεων και εις άλλας κα-
τηγορίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών.

3.  Β.Δ. της 13-2/1936 (ΦΕΚ 98/Α´/19.2.1936) Περί συμπληρώσεως Δ/τος αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέ-
ψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 329/82, (59/Α/17.5.82) & το Π.Δ. 252/88, 
(106/Α/1.6.88)).

4.  Β.Δ. της 13-5/23.6.1936 Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων. (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 38/91 
(21/Α/21.2.91)).

1935

1.  Α.Ν. της 30-10/1935 (ΦΕΚ 509/Α´/31.10.1935) Περί χρησιμοποιήσεως γυναικών εις υπογείους εργασίας μεταλ-
λείων πάσης κατηγορίας.

2.  Α.Ν. της 30-10/1935 (ΦΕΚ 509/Α´/31.10.1935) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί αναγραφής του 
βάρους επί των μεταφερομένων δια πλοίου μεγάλων δεμάτων».

3.  Ν.Δ. της 30-10/1935 (ΦΕΚ 506/Α´/31.10.1935) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Σύμβαση «περί νυκτερινής εργα-
σίας των γυναικών. (Καταργήθηκε από το Ν. 3924/59, (1/Α/2.1.59)).

4.  Β.Δ. της 25-10/1935 (ΦΕΚ 503/Α´/30.10.1935) Περί τροποποιήσεως των περί προστασίας των ασθενών ανέργων 
εργατών θαλάσσης εμπορικού ναυτικού διατάξεων.

5.  Ν.Δ. της 6-6/1935 (ΦΕΚ 261/Α´/13.6.1935) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμ. 4341 «περί συστά-
σεως Γραφείου παρακολουθήσεως κατασκευής εσωτ. ηλεκ. εγκαταστάσεων εν τη «περιφερεία Αθηνών» και συ-
στάσεως Ηλεκτρολογικού Εργαστηρίου».

6.  Π.Δ. της 8/3/1935 (ΦΕΚ 73/Α´/8.3.1935) Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού 
κινητηρίων μηχανών, ως και θερμαστών.

1934

1.  Ν. 6422/1934 (ΦΕΚ 412/Α´/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολόγου 
και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού. (Χαρακτηρισμός χημικών εγκαταστάσεων 
(άρθ. 4)). (Τροποποιήθηκε από το Β.Δ. 12/64, (8/Α/18.1.64) & το Ν.Δ. 1150/49, (249/Α/11.10.49)).

2.  Π.Δ. της 17-9/1934 (ΦΕΚ 334/Α´/4.10.1934) Περί λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων εν 
υπογείοις.

3.  Ν. 6129/1934 (ΦΕΚ 175/Α´/31.5.1934) Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της περί χημικών νομοθεσί-
ας.

4.  Υ.Α. 67288/1934 (ΦΕΚ 119/Β´/7.9.1934) Περί κανονισμού εργασίας υφαλοχρωματιστών, σφυροκόπων και λεβητο-
καθαριστών. (Εργασίες δεξαμενής (άρθ. 2), Κρεμαστά ικριώματα (κρεμαστές σκαλωσιές) (άρθ. 2-5), Κινητά ικρι-
ώματα (καβαλλέτα) (άρθ. 11), Εργασίες κατά την πλύση (άρθ. 12), Νυκτερινή εργασία (άρθ. 13), Καθαρισμός δε-
ξαμενών (άρθ. 13-14), Προφυλάξεις από το ψύχος (άρθ. 15), Ώρες εργασίας (άρθ. 21)).

5.  Π.Δ. της 14-3/1934 (ΦΕΚ 112/Α´/22.3.1934) Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πά-
σης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ. (Δάπεδα (Κεφ Α: άρθ. 2 - 5), Δίοδοι 
(Κεφ Β: άρθ. 6 -7), Έξοδοι (Κεφ Γ: άρθ. 8 -12), Κλίμακες (Κεφ Δ: άρθ.13 -17), Φωτισμός (Κεφ Ε: άρθ. 18 - 29), 
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Αερισμός (Κεφ ΣΤ: άρθ. 30 - 37), Καθαρισμός (Κεφ Ζ: άρθ. 38 - 43), Αποχωρητήρια (Κεφ Η: άρθ. 44 -48), Νε-
ρό, νιπτήρες, ιματιοφυλάκια, τόποι διαμονής (Κεφ Θ: άρθ. 49 - 53), Μηχανές (Κεφ Ι: άρθ. 54 - 60), Μετάδοση 
κίνησης  (Κεφ ΙΑ: άρθ. 61 – 73), Μηχανές κατεργασίας, μηχανικά εργαλεία & συσκευές (Κεφ ΙΒ: άρθ. 74 - 106), 
Πρέσσες (άρθ. 86), Ανυψωτικά μηχανήματα (Κεφ ΙΓ: άρθ. 107 - 115), Μεταφορικά μέσα εντός εργοστασίων 
(Κεφ ΙΔ: άρθ. 116 - 127), Χώροι με κίνδυνο εκρήξεως, πυρκαϊάς (Κεφ ΙΕ: άρθ. 128 - 133), Ουσίες καυστικές, δη-
λητηριώδεις, εκρηκτικές & αναφλέξιμες (Κεφ ΙΣΤ: άρθ. 134 - 138), Ατυχήματα (Κεφ ΙΖ: άρθ. 139 - 141), Αναγ-
γελία ατυχήματος από εργοδότη (άρθ. 141), Ατομική προφύλαξη εργατών (Κεφ ΙΗ: άρθ. 142 - 145)). (Καταργή-
θηκαν ορισμένα άρθρα από το Π.Δ. 16/96, (10/Α/18.1.96)).

6.  Π.Δ. της 7-2/1934 (ΦΕΚ 67/Α´/16.2.1934) Περί επέκτασης της εφαρμογής του ν. 3518 περί κυρώσεως του από 
13-11-27 νμθ. δ/τος 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.

7.  Π.Δ. της 12-1/1934 (ΦΕΚ 20/Α´/17.1.1934) Περί κανονισμού προβλέψεως ατυχημάτων εις υπαιθρίους εργασί-
ας. (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 1073/81, (260/Α/16.9.81)).

1933

1.  Π.Δ. της 22-12/1933 (ΦΕΚ 406/Α´/29.12.1933) Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φο-
ρητών κλιμάκων. (Τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 17/78, (3/Α/12.1.78)).

1932

1.  Π.Δ. της 27-6/1932 (ΦΕΚ 212/Α´/4.7.1932) Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργασίας 
διατάξεων.

1930

1.  Π.Δ. της 28-5/1930 (ΦΕΚ 189/Α´/31.5.1930) Περί υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν τοις αλευρόμυλοις.
2.  Ν. 4674/1930 (ΦΕΚ 156/Α´/12.5.1930) Περί κυρώσεως του εν Γενεύη την 25 Οκτωβρίου 1921 υπογραφέντος σχεδίου δι-

εθνούς συμβάσεως «περί υποχρεωτικής ιατρικής εκπαίδευσης παίδων και εφήβων εργαζομένων επί των πλοίων».
3.  Ν. 4651/1930 (ΦΕΚ 151/Α´/12.5.1930) Περί ερμηνείας των διατάξεων περί μεταγραφής μεταλλείων.
4.  Ν. 4505/1930 (ΦΕΚ 102/Α´/7.4.1930) Περί κυρώσεως του εν Γενεύη την 25 Οκτωβρίου 1921 υπογραφέντος σχε-

δίου Διεθνούς Συμβάσεως «περί καθορισμού ελαχίστου ορίου ηλικίας προς πρόσληψιν νέων υπό την ιδιότητα θερ-
μαστού ή ανθρακέως».

1929

1.  Ν. 4369/1929 (ΦΕΚ 291/Α´/17.8.1929) Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 23 Σεπτ. 1925, δι ου εκυρώθη σχέδιον διε-
θνούς συμβάσεως ευρέσεως εργασίας.

2.  Ν. 2990/1929 (ΦΕΚ 163/Α´/11.5.1929) Κύρωση της ΔΣΕ 14.
3.  Π.Δ. της 13-4/1929 (ΦΕΚ 153/Α´/22.4.1929) Περί επικινδύνων οικοδομών.
4.  Υ.Α. 34428/1929 (ΦΕΚ 51/Β´/14.5.1929) Περί διευκρινίσεως του τρόπου εφαρμογής διατάξεων του Γενικού Οι-

κοδομικού Κανονισμού του Κράτους.
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1928

1.  Π.Δ. της 24-4/1928 (ΦΕΚ 82/Α´/17.5.1928) Περί επεκτάσεως της εφαρμογής του Ν.Δ της 13 Νοεμβρίου 1927 
«περί κυρώσεως του Ν.Δ της 20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής 
προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις» και εις τα εργοστάσια ζυθοποιίας, βυνοποιίας κ.λπ.».

2.  Ν. 3518/1928 (ΦΕΚ 80/Α´/14.5.1928) Περί κυρώσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 Νομοθ. Διατάγματος «περί 
κυρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλή-
ψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις».

1927

1.  Ν.Δ. της 29-7/1926 (ΦΕΚ 288/Α´/13.11.1927) Περί κυρώσεως του Ν.Δ. «περί παραβάσεως της κατ άρθ. 2 του 
από 7 Δεκεμβρίου 1925 Ν.Δ. περί επεκτάσεως της μεταλλευτικής νομοθεσίας εις Θράκην προθεσμίας κλπ».

2.  Ν.Δ. της 13-11/1927 (ΦΕΚ 261/Α´/13.11.1927) Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 «περί ασκήσε-
ως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις».

3.  Ν.Δ. της 13-11/1927 Περί κυρώσεως του ν.δ «περί επεκτάσεως της Ελληνικής Μεταλλευτικής νομοθεσίας εις 
Θράκην κ.λπ».

1925

1.  Ν.Δ. της 23-9/1925 (ΦΕΚ 291/Α´/16.12.1925) Περί κυρώσεως των υπ’ αριθ. 7, 9 Διεθνών Συμβάσεων «περί ελα-
χίστου ορίου ηλικίας εισδοχής παίδων εν τη ναυτική εργασία», «περί ευρέσεως εργασίας εις ναυτικούς».

2.  Ν.Δ. της 23-9/1925 (ΦΕΚ 277/Α´/16.12.1925) Κύρωση της υπ’ αριθ. 8 διεθνούς συμβάσεως «περί αποζημιώσε-
ως λόγω ανεργίας εις περίπτωσιν απωλείας πλοίου εκ ναυαγίου».

3.  Ν.Δ. της 20-11/1925 (ΦΕΚ 20/Α´/26.11.1925) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προ-
σλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις.

1924

1.  Π.Δ. της 30-10/1924 (ΦΕΚ 275/Α´/3.11.1924) Περί κανονισμού των όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και απο-
θήκες σύκων.

1923

1.  Β.Δ. της 13-10/1923 (ΦΕΚ 321/Α´/6.11.1923) Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας των απο-
θηκών συσκευασίας σύκων.

2.  Β.Δ. της 16-3/1923 (ΦΕΚ 91/Α´/5.4.1923) Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας των σταφι-
δαποθηκών. (Τροποποιήθηκε από το Ν. 1414/84, (10/Α/2.2.84)).
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1922

1.  Β.Δ. της 15-10/1922 (ΦΕΚ 208/Α´/21.10.1922) Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχα-
νολογικής εγκαταστάσεως. (Καταργήθηκε από το Ν. 1682/87, (14/Α/16.2.87)).

2.  Ν. 2990/1922 (ΦΕΚ 163/Α´/3.9.1922) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως της Γ Διεθνούς Συνδιασκέψεως 
της Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την εφαρμογήν της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εν τοις βιομηχανικοίς 
καταστήμασιν.

3.  Ν. 2994/1922 (ΦΕΚ 162/Α´/31.8.1922) Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Γ Διεθνούς Συνδιασκέψεως Ερ-
γασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού μολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωματισμοίς.

4.  Ν. 2943/1922 (ΦΕΚ 139/Α´/8.8.1922) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων.
5.  Ν. 2979/1922 (ΦΕΚ 137/Α´/6.8.1922) Περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.
6.  Ν. 2868/1922 (ΦΕΚ 119/Α´/20.7.1922) Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και των ιδιωτικών υπαλλήλων.

1921

1.  Β.Δ. της 17-12/1921 (ΦΕΚ 243/Α´/27.12.1921) Περί απαγορεύσεως της χρήσεως του ανθρακικού μολύβδου λευ-
κού χρώματος (στουπετσίου), του οξειδίου του μολύβδου (μίνιου) και λιθαργύρου και πάσης άλλης συνθέσεως 
των οξειδίων τούτων δια τον χρωματισμό οικοδομών πλοίων κ.λπ. (Καταργήθηκε από το Π.Δ. 94/87, 
(54/Α/22.4.87)).

2.  Ν. 2654/1921 (ΦΕΚ 143/Α´/16.8.1921) Περί απαγορεύσεως της χρήσεως του ανθρακικού μολύβδου λευκού χρώ-
ματος (στουπετσιού), του οξειδίου του μολύβδου (μίνιου) και λιθάργυρου εις οικοδομικά και άλλα έργα.

1920

1.  Β.Δ. της 25-8/1920 (ΦΕΚ 200/Α´/5.9.1920) Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών 
διατάξεων. 

2.  Β.Δ. της 24-7/1920 (ΦΕΚ 191/Α´/25.8.1920) Περί κωδικοποιήσεως των νόμων «περί ευθύνης προς αποζημίωσιν 
των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων». (Αναγγελία ατυχήματος, (άρθ. 11)).

3.  Β.Δ. της 16-7/1920 (ΦΕΚ 158/Α´/18.7.1920) Περί επεκτάσεως του ν. 2112/20 «περί υποχρεωτικής καταγγελίας 
συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών Υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών. 

4.  Ν. 2271/1920 (ΦΕΚ 145/Α´/1.7.1920) Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της 
Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί καθορισμού κατωτάτου ορίου ηλικίας των ανηλίκων εις τας βιομηχανικάς ερ-
γασίας. 

5.  Ν. 2272/1920 (ΦΕΚ 145/Α´/1.7.1920) Περί κυρώσεως της περί νυκτερινής εργασίας ανηλίκων εν τη βιομηχανία 
διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος. 

6.  Ν. 2269/1920 (ΦΕΚ 145/Α´/1.7.1920) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της 
Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις οκτώ 
καθ ημέραν και 48 καθ εβδομάδα.

7.  Ν. 2274/1920 (ΦΕΚ 145/Α´/1.7.1920) Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της 
Εργασίας της Ουασιγκτώνος «περί εργασίας των γυναικών προ και μετά τον τοκετόν». 

8.  Ν. 2275/1920 (ΦΕΚ 145/Α´/1.7.1920) Περί κυρώσεως της περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών διεθνούς συμ-
βάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος.

9.  Ν. 2270/1920 (ΦΕΚ 145/Α´/1.7.1920) Περί κυρώσεως της περί ανεργίας Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Συν-
διασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος. 
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10.  Ν. 2273/1920 (ΦΕΚ 145/Α´/1.7.1920) Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κιτρίνου) φωσφόρου εις την βι-
ομηχανία των πυρείων. 

11.  Ν. 2193/1920 (ΦΕΚ 129/Α´/13.6.1920) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων εργατικών τινών νό-
μων. 

12.  Ν. 2112/1920 (ΦΕΚ 67/Α´/18.3.1920) Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών Υπαλλή-
λων. (Τροποποίηθιηκε από τον Α.Ν. 99/67, (140/Α/11.8.67)).

13.  Ν. 2111/1920 (ΦΕΚ 67/Α´/18.3.1920) Περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας.

1915

1.  Ν. 551/1914 (ΦΕΚ 11/Α´/8.1.1915) Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων 
εργατών ή υπαλλήλων. (Έννοια εργατικού ατυχήματος (άρθ. 1), Αναγγελία ατυχήματος (άρθ. 10)). (Τροποποιή-
θηκε από το Ν. 2193/20, (129/Α/13.6.20)).

1912

1.  Β.Δ. της 24-7/1912 (ΦΕΚ 229/Α´/28.7.1912) Περί καθηκόντων των αποτελούντων το σώμα της Επιθεωρήσεως 
της Εργασίας Επιθεωρητών και Εποπτών Εργασίας. 

2.  Β.Δ. της 9-5/1912 (ΦΕΚ 148/Α´/17.5.1912) Περί ηλεκτρομηχανολογικού εργαστηρίου του υπουργείου Εσωτερικών.

1911

1.  Ν. Γ.π.Λ.Δ 3934/1911 (ΦΕΚ 319/Α´/21.11.1911) Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών εργα-
σίας. 

2.  Β.Δ. της 26-9/1911 (ΦΕΚ 276/Α´/3.10.1911) Περί των μονάδων των ηλεκτρικών και μηχανολογικών μετρήσεων 
ως και των φωτομετρήσεων.

1910

1.  Ν. ΓΦΚΔ 3524/1910 (ΦΕΚ 11/Α´/13.1.1910) Περί μεταλλείων.

1861

1.  Ν. 1861 (ΦΕΚ 44/Α´/24.8.1861) Περί μεταλλείων.

1856

1.  Β.Δ. της 31-7/1856 Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και καταστημάτων.
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ΙΙ. ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
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Α
Αγροτικά μηχανήματα

Υ.Α. οικ. 15684/Γ2/2822/20061.  (ΦΕΚ 1928/Β΄/29.12.2006) Χορήγηση πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης 
γεωργικών μηχανημάτων σε αλλοδαπούς.
Υ.Α. οικ. 13845/Α20/2326/2006 (ΦΕΚ 1569/Β΄/26.10.2006)2.  Τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων 
11627/4.5.2001 (ΦΕΚ 715/Β/8.6.2001) και οικ. 12521/Α20/2014/4.8.2005 (ΦΕΚ 1198/Β/30.8.2005), σε συμμόρ-
φωση προς τις οδηγίες 2005/13/ΕΚ (L 55) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 97/68/ΕΚ, 
Ε.Ε. Αρ. L59 (άρθρο 9 παρ. 3α, 3γ και 3δ) όπως ισχύει.
Υ.Α. 13987/Γ11/2253/20053.  (ΦΕΚ 1606/Β΄/21.11.2005) Διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής για τους γεωρ-
γικούς ή δασικούς ελκυστήρες, τροποποίηση της υ.α ΔΓ/C47/23-4-98 (487/Β/98) «προϋποθέσεις και διαδικασί-
α έγκρισης των τύπων των αυτοκινούμενων αγροτικών μηχανημάτων και τεχνικός έλεγχος των μεταχειρισμένων 
γεωργικών μηχανημάτων» και παύση ισχύος της υ.α 9053/24-1-00 (99/Β/00).
Υ.Α. 11627/20014.  (ΦΕΚ 715/Β΄/8.6.2001) Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και κυκλοφορίας διαξονικών γεωργι-
κών και δασικών ελκυστήρων κατά Ε.Ε σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συμβουλίου.
Υ.Α. 9053/20005.  (ΦΕΚ 99/Β΄/3.2.2000) Τροποποίηση της ΔΓ/C (47/23-4-98 ΦΕΚ 487/Β/21-5-98) απόφασης του 
Υπουργού Γεωργίας.
Ν. 2696/19996.  (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Υ.Α. ΔΓ C47/19987.  (ΦΕΚ 487/Β΄/21.5.1998) Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των τύπων των αυτοκινού-
μενων αγροτικών μηχανημάτων και τεχνικός έλεγχος των μεταχειρισμένων γεωργικών μηχανημάτων.
Υ.Α. ΔΓ/Α 10/19978.  (ΦΕΚ 834/Β΄/17.9.1997) Κατάργηση των 125456/14-7-94 (565/Β), ΔΓ 3F3/7-12-95 (1044/Β) 
και ΔΓ 65D/4-9-96 (855/B) αποφάσεων του Υπουργού Γεωργίας.
Υ.Α. ΔΓ 800/19969.  (ΦΕΚ 1191/Β΄/31.12.1996) Διαδικασία εξέτασης αγράμματων υποψηφίων οδηγών χειριστών 
γεωργικών μηχανημάτων.
Υ.Α. ΔΓ 65Δ/199610.  (ΦΕΚ 855/Β΄/16.9.1996) Τεχνικός έλεγχος αγροτικών μηχανημάτων.
Υ.Α. ΔΓ 3F3/199511.  (ΦΕΚ 1044/Β΄/20.12.1995) Έκδοση Δελτίου Ταξινόμησης Γεωργικού μηχανήματος σε μετα-
χειρισμένα γεωργικά μηχανήματα.
Υ.Α. 125455/199412.  (ΦΕΚ 565/Β΄/20.7.1994) Προϋποθέσεις και διαδικασία έγκρισης των τύπων των αυτοκινού-
μενων αγροτικών μηχανημάτων.
Π.Δ. 333/197713.  (ΦΕΚ 107/Β΄/16.4.1977) Περί πτυχίων χειριστών και αδειών οδηγήσεως γεωργικών μηχανημά-
των.

Άδεια αναπήρων εργαζομένων
Ν. 2643/19981.  (ΦΕΚ 220/Α΄/28.9.1998) Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλ-
λες διατάξεις.
Π.Δ. 137/19952.  (ΦΕΚ 86/Α΄/15.5.1995) Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των διατάξεων του Ν. 1648/86.
Υ.Α. 2065/19893.  (ΦΕΚ 736/Β΄/2.10.1989) Επαύξηση του χρόνου κανονικής άδειας των αναπήρων εργαζομέ-
νων.
Υ.Α. 452/19874.  (ΦΕΚ 115/Β΄/16.3.1987) Επαύξηση του χρόνου κανονικής άδειας των αναπήρων εργαζομένων.
Ν. 1648/1986 (ΦΕΚ 147/Α΄/2.10.1986) 5. Προστασία πολεμιστών, αναπήρων και θυμάτων πολέμων και μειονε-
κτούντων προσώπων.
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Άδεια ετήσια κανονική
Υ.Α. ΔΑΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561/2007 (ΦΕΚ 1613/Β΄/17.8.2007)1.  Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλή-
λους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους.
Εγκ. οικ. 3392/1.3.20052.  Εγκύκλιος επί του άρθρου 1 του Ν. 3302/04.
Ν. 3302/2004 (ΦΕΚ 267/Α΄/28.12.2004)3.  Ρύθμιση ετήσιας άδειας εργαζομένων και άλλες διατάξεις.
Ν. 3227/20044.  (ΦΕΚ 31/Α΄/9.2.2004) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις.
Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) 5. Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινω-
νική προστασία και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 88/19996.  (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.
Ν. 2683/19997.  (ΦΕΚ 19/Α΄/9.2.1999) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις.
Ν. 2639/19988.  (ΦΕΚ 205/Α΄/2.9.1998) Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασί-
ας και άλλες διατάξεις.
Ν. 2556/19979.  (ΦΕΚ 270/Α΄/24.12.1997) Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα 
θέματα.
Ν. 1346/198310.  (ΦΕΚ 46/Α΄/14.4.1983) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και 
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων.
Ν. 1157/198111.  (ΦΕΚ 126/Α΄/12.5.1981) Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων 
εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης.
Ν. 1082/198012.  (ΦΕΚ 250/Α΄/29.10.1980) Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξε-
ων τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.
Υ.Α. 11400/1710/197513.  (ΦΕΚ 276/Β΄/4.3.1975) Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
από 26 Φ/βρίου 1975 Εθνικής Γ.Σ.Σ.Ε. περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξή-
σεως των ημερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθω-
τών.
Ν. 4504/196614.  (ΦΕΚ 57/Α΄/14.3.1966) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής 
νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων.
Ν.Δ. 3755/195715.  (ΦΕΚ 182/Α΄/17.9.1957) Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροπο-
ποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 3239/55 και άλλων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας.
Ν. 2081/195216.  (ΦΕΚ 109/Α΄/25.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 52 διεθνούς συμβάσεως, «περί κανονικών 
κατ έτος αδειών μετ αποδοχών».
Α.Ν. 539/194517.  (ΦΕΚ 229/Α΄/6.9.1945) Περί χορηγήσεως κατ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ αποδοχών.

Αερολιμένες - Αεροδρόμια
Ν. 3534/20071.  (ΦΕΚ 40/Α΄/23.2.2007) Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους 
ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις.
Αποφ. Τ/ΠΡΟΠΕ/21275/616/Φ.ΝΟΜ/20062.  (ΦΕΚ 815/Β΄/4.7.2006) Υιοθέτηση και Ενσωμάτωση στο Εθνικό 
Δίκαιο της Χώρας του Παραρτήματος 16 «Περιβαλλοντική Προστασία», Τόμος 1, της Σύμβασης του Σικάγου.
Υ.Α. 74/20053.  (ΦΕΚ 734/Β΄/31.5.2005) Τροποποίηση του π.δ 445/1983 (166/Α/17.11.83) σε εναρμόνιση προς 
την οδηγία 2004/98/ΕΚ της Επιτροπής (EE L305/1.10.2004) «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα σε 
συστήματα εκκένωσης αεροσκαφών λόγω έκτακτης ανάγκης με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας στην τεχνική πρόοδο.
Αποφ. Δ2/Α/10416/2987/20054.  (ΦΕΚ 421/Β΄/1.4.2005) Υιοθέτηση της οδηγίας 2004/98/EC της Ευρωπαϊκής Επι-
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τροπής για τη χρήση της αιθέρας πενταβρωμοδιφαινυλίου στα συστήματα εγκατάλειψης αεροσκαφών επείγου-
σας ανάγκης.
Π.Δ. 143/20055.  (ΦΕΚ 198/Α΄/5.8.2005) Τροποποίηση του π.δ 207/02 περί Κανονισμού Πτητικής Λειτουργίας 
Δημοσίων Αερομεταφορών – Αεροπλάνα.
Υ.Α. Δ15/Α/30950/2660/20046.  (ΦΕΚ 1217/Β΄/9.8.2004) Ανάληψη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας υπη-
ρεσιών επί θεμάτων ασφαλείας στους αερολιμένες ευθύνης της.
Αποφ. Δ3/Γ/26221/5635/20047.  (ΦΕΚ 1033/Β΄/8.7.2004) Έγκριση Κανονισμού Εκκένωσης Κτιρίων Αεροσταθ-
μών (Evacuation Plan).
Αποφ. Δ3/Γ/20758/4325/20048.  (ΦΕΚ 874/Β΄/14.6.2004) Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας - Διάσωσης 
αεροσκαφών σε αεροδρόμια.
Π.Δ. 80/20049.  (ΦΕΚ 63/Α΄/2.3.2004) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2002/30/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2002 «περί καθιέρωσης κα-
νόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο 
στους κοινοτικούς Αερολιμένες».
Π.Δ. 59/200410.  (ΦΕΚ 50/Α΄/17.2.2004) Έγκριση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της επιτροπής διερεύ-
νησης ατυχημάτων και ασφάλειας πτήσεων και οργανισμός της μονάδας μελετών και διερεύνησης αεροπορικών 
ατυχημάτων και συμβάντων.
Π.Δ. 61/200311.  (ΦΕΚ 64/Α΄/18.3.2003) Κατάργηση της Χημικής Υπηρεσίας Αερολιμένα.
Π.Δ. 207/2002 (ΦΕΚ 193/Α΄/22.8.2002)12.  Κανονισμός πτητικής λειτουργίας δημοσίων αερομεταφορών- αερο-
πλάνα.
Π.Δ. 57/200213.  (ΦΕΚ 50/Α΄/14.3.2002) Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρη-
τών Ασφάλειας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
Αποφ. Δ3/Γ/19951/4130/200114.  (ΦΕΚ 669/Β΄/1.6.2001) Έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας και Διάσωσης Αε-
ροσκαφών σε Αεροδρόμια.
Ν. 2912/2001 (ΦΕΚ 94/Α΄/9.5.2001)15.  Προσαρμογή στις διατάξεις της οδηγίας 94/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμ-
βουλίου για τη θέσπιση βασικών αρχών που διέπουν τις έρευνες ατυχημάτων και συμβάντων Πολιτικής Αερο-
πορίας – Ενίσχυση της κρατικής εποπτείας επί των Προτύπων Ασφάλειας Πτήσεων, ρύθμιση συναφών οργανω-
τικών θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α) και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. Δ15/Α/57713/1039/200116.  (ΦΕΚ 38/Β΄/19.1.2001) Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας.
Υ.Α. Δ3/Β/37696/6702/199917.  (ΦΕΚ 1836/Β΄/5.10.1999) Έγκριση του Οικείου Κανονισμού Επίγειας Εξυπηρέτη-
σης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Υ.Α. 6296/536/199918.  (ΦΕΚ 338/Β΄/8.4.1999) Διαδικασία έκδοσης των εγκρίσεων τύπου αυτ/των οχημάτων με-
ταφοράς επιβατών και προσωπικού που προορίζονται για κυκλοφορία αποκλειστικά μέσα σε αεροδρόμια.
Ν. 2668/199819.  (ΦΕΚ 282/Α΄/18.12.1998) Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες δι-
ατάξεις.
Π.Δ. 55/1997 (ΦΕΚ 49/Α΄/10.4.1997)20.  Λειτουργία του Ανακριτικού Συμβουλίου Αεροπορικών Ατυχημάτων.
Κ.Υ.Α Δ3/26080/199621.  (ΦΕΚ 43/Β΄/19.1.1996) Κανονισμός εγκαταστάσεων, αποθήκευσης και διακίνησης υγρών 
καυσίμων σε αεροδρόμια.
Υ.Α. Υ1β/6020/199322.  (ΦΕΚ 94/Β΄/23.2.1993) Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστη-
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων- Τροπο-
ποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως.
Π.Δ. 1178/198123.  (ΦΕΚ 291/Α΄/5.10.1981) Περί της μετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκαφών.

Ακτινοβολίες
Υ.Α. 2300 ΕΦΑ (493)/20081.  (ΦΕΚ 346/Β`/3.3.2008) Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορί-
ων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία.
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Υ.Α. ΔΥΓ2/οικ./133242/20072.  (ΦΕΚ 2093/Β΄/29.10.2007) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΥΓ2/οικ. 2956/2005 (ΦΕΚ 
37/Β/18.1.05) απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Πενταμελούς Επιτροπής ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
Αποφ. 406/22/20063.  (ΦΕΚ 1666/Β΄/14.11.2006) Κανονισμός αδειών κατασκευών κεραιών στην ξηρά, σύμφωνα 
με το ν. 3431/2006.
Υ.Α. 10828/ΕΦΑ(1897)/20064.  (ΦΕΚ 859/Β΄/10.7.2006) Έλεγχος των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και 
των έκθετων πηγών.
Ν. 3431/20065.  (ΦΕΚ 13/Α΄/3.2.2006) Περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις.
Αποφ. 355/18/2005 (ΦΕΚ 1471/Β΄/25.10.2005)6.  Τροποποίηση της απόφασης ΕΕΤΤ ΑΠ 236/79/23.11.01 «Κα-
νονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά» (1649/Β/01).
Υ.Α. ΔΥΓ2/οικ. 2956/20057.  (ΦΕΚ 37/Β΄/18.1.2005) Συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής ιοντιζουσών ακτινοβο-
λιών στη Διεύθυνση Υγιεινής Περιβάλλοντος του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.
Ν. 3293/20048.  (ΦΕΚ 231/Α΄/26.11.2004) Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.
ΦΕΚ 759/Β΄/19.6.20029.  Διόρθωση σφάλματος στην υ.α 3060/(ΦΟΡ) 238/02, (512/Β) «μέτρα προφύλαξης του 
κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων».
Υ.Α. 3060(ΦΟΡ) 238/200210.  (ΦΕΚ 512/Β΄/25.4.2002) Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία διατά-
ξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων.
Αποφ. 236/79/200111.  (ΦΕΚ 1649/Β΄/11.12.2001) Κανονισμός Αδειών Κατασκευών Κεραιών στην Ξηρά.
Υ.Α. 1014 (ΦΟΡ)94/200112.  (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.2001) Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.
Υ.Α. 53571/3839/200013.  (ΦΕΚ 1105/Β΄/6.9.2000) Μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκα-
τεστημένων στην ξηρά.
Ν. 2801/200014.  (ΦΕΚ 46/Α΄/3.3.2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 9087(ΦΟΡ)1004/199615.  (ΦΕΚ 849/Β΄/13.9.1996) Προστασία στην πράξη των εξωτερικών εργαζομένων που εκτί-
θενται σε κίνδυνο από ιοντίζουσες ακτινοβολίες κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων τους σε ελεγχόμενη περιοχή 
Ν. 2739/199416.  (ΦΕΚ 165/Β΄/15.3.1994) Κανονισμός ενημέρωσης του πληθυσμού για τα εφαρμοστέα μέτρα της 
Υγείας και την ακολουθητέα συμπεριφορά σε περίπτωση εκτάκτου κινδύνου από ακτινοβολίες.
Υ.Α. 14632 (ΦΟΡ) 1416/199117.  (ΦΕΚ 539/Β΄/19.7.1991) Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας.
Υ.Α. Α2 στ/1539/198518.  (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συμμόρφωση προς τις οδη-
γίες 80/836/Ευρατόμ. της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/Ευρατόμ. της 3ης Σεπτεμβρίου 1984.
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/198419.  (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Ν. 1181/198120.  (ΦΕΚ 195/Α΄/24.7.1981) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ αριθμ. 
115 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιονιζούσας ακτινοβολίας».
Ν.Δ. 181/197421.  (ΦΕΚ 347/Α΄/20.11.1974) Περί προστασίας εξ ιοντιζουσών ακτινοβολιών.
Εγγρ. 25493/25.6.197322.  Ωράριο εργασίας χειριστών ακτινολογικών εργαστηρίων.

Αλιεία
Βλέπε: Θ → Θαλάσσιες μεταφορές → Πλοία - Ναυτικοί → Αλιευτικά σκάφη

Αλλαντοποιία
Β.Δ. της 3-12/19381.  (ΦΕΚ 473/Α΄/17.12.1938) Περί κανονισμού υγιεινής εργαστηρίων αλλαντοποιίας.

Αλλοδαποί
Υ.Α. οικ. 15684/Γ2/2822/20061.  (ΦΕΚ 1928/Β΄/29.12.2006) Χορήγηση πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης 
γεωργικών μηχανημάτων σε αλλοδαπούς.
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Ν. 3386/20052.  (ΦΕΚ 212/Α΄/23.8.2005) Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην 
Ελληνική Επικράτεια.
Ν. 2910/20013.  (ΦΕΚ 91/Α΄/2.5.2001) Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της 
Ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις.
Ν. 1975/19914.  (ΦΕΚ 184/Α΄/4.12.1991) Είσοδος - έξοδος, παραμονή, εργασία, απέλαση αλλοδαπών, διαδικασί-
α αναγνώρισης αλλοδαπών προσφύγων και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 30/19905.  (ΦΕΚ 11/Α΄/5.2.1990) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 525/83 «είσοδος και δι-
αμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα...», (203/Α) και του π.δ 499/87, (238/Α) «Διακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα 
των εργαζομένων υπηκόων των Κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οικογενειών τους...» 
(238/Α/87).
Π.Δ. 499/19876.  (ΦΕΚ 238/Α΄/31.12.1987) Διακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα των εργαζομένων υπηκόων των 
Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οικογενειών τους, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του 
Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 64/221/ΕΟΚ της 25-2-1964, 68/3306/ΕΟΚ της 15-10-1968 και 
72/194/ΕΟΚ της 18-5-72 και σε εκτέλεση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου, της 15-10-1968 
και αριθ. 1251/70 της Επιτροπής της 29-6-1970.
Π.Δ. 525/19837.  (ΦΕΚ 203/Α΄/31.12.1983) Είσοδος και διαμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα, σε συμμόρφωση προς 
τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπ αριθ. 64/221 της 25.2.1964, 73/148 της 21.5.1973, 
75/34 της 17.12.1974 και 75/35 της 17.12.1974.

Αμίαντος
Βλέπε: Επικίνδυνοι παράγοντες → Χημικοί παράγοντες → Αμίαντος

Ανελκυστήρες
Βλέπε: Κτιριολογικές απαιτήσεις → Ανελκυστήρες

Ανήλικοι
Ν. 3500/20061.  (ΦΕΚ 232/Α΄/24.10.2006) Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. οικ. 130621/20032.  (ΦΕΚ 875/Β΄/2.7.2003) Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται 
να απασχολούνται ανήλικοι.
Π.Δ. 350/20033.  (ΦΕΚ 315/Α΄/31.12.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 36/94 «μέτρα προστασίας ανη-
λίκων και άλλες διατάξεις».
Π.Δ. 152/2003 (ΦΕΚ 124/Α΄/23.5.2003)4.  Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφωση 
προς τις οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ.
Ν. 3144/20035.  (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινω-
νική προστασία και άλλες διατάξεις.
Εγκ. 130867/28.7.20036.  Ανακοίνωση δημοσίευσης της απόφασης 130621/24-6-03 «εργασίες, έργα και δραστη-
ριότητες στις οποίες απαγορεύεται να απασχολούνται ανήλικοι».
Π.Δ. 407/2001 (ΦΕΚ 289/Α΄/24.12.2001)7.  Μέτρα για την προστασία των νέων που απασχολούνται με σχέση ναυ-
τικής εργασίας στο ναυτιλιακό και στον αλιευτικό τομέα για την προσαρμογή προς την οδηγία 94/33/ΕΚ.
Ν. 2956/20018.  (ΦΕΚ 258/Α΄/6.11.2001) Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις.
Ν. 2918/20019.  (ΦΕΚ 119/Α΄/15.6.2001) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των 
χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.
Π.Δ. 219/200010.  (ΦΕΚ 190/Α΄/31.8.2000) Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την 
εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών.
Π.Δ. 62/199811.  (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998) Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 94/33/ΕΚ.
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Π.Δ. 36/199412.  (ΦΕΚ 26/Α΄/28.2.1994) Μέτρα προστασίας ανηλίκων και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 130627/199013.  (ΦΕΚ 620/Β΄/27.9.1990) Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την 
απασχόληση ανηλίκων.
Π.Δ. 70/199014.  (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.
Π.Δ. 7/1990 (ΦΕΚ 4/Α΄/15.1.1990) 15. Ιατρική εξέταση νεαρών προσώπων για την απασχόληση σε βαριές, ανθυ-
γιεινές ή επικίνδυνες εργασίες.
Υ.Α. 1390/198916.  (ΦΕΚ 766/Β΄/9.10.1989) Βιβλιάρια εργασίας ανηλίκων.
Ν. 1837/198917.  (ΦΕΚ 85/Α΄/23.3.1989) Για την προστασία των ανηλίκων κατά την απασχόληση και άλλες διατά-
ξεις.
Υ.Α. Α2 στ/1539/198518.  (ΦΕΚ 280/Β΄/13.5.1985) Βασικοί κανόνες προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των 
εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε συμμόρφωση προς τις οδη-
γίες 80/836/Ευρατόμ. της 15ης Ιουλίου 1980 και 84/467/Ευρατόμ. της 3ης Σεπτεμβρίου 1984.
Π.Δ. 283/198519.  (ΦΕΚ 106/Α΄/31.5.1985) Ποινικός Κώδικας.
Ν. 1182/198120.  (ΦΕΚ 193/Α΄/24.7.1981) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην κατά το έτος 1973 υπ αριθμ. 
138 Διεθνούς Συμβάσεως «περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν και προσαρμογής της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τας διατάξεις αυτής».
Ν. 1173/198121.  (ΦΕΚ 181/Α΄/13.7.1981) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Μόντρεαλ κατά το έτος 1946 υπ’ 
αριθ. 78 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της ιατρικής εξετάσεως της ικανότητος των παιδίων και των νεαρών προ-
σώπων δι’ απασχόλησιν εις τας μη βιομηχανικάς εργασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
Υ.Α. 796/196822.  (ΦΕΚ 277/Α΄/27.11.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακα-
τεργάστων δερμάτων εργαζομένων.
Β.Δ. 590/196823.  (ΦΕΚ 199/Α΄/11.9.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τα Εργοστάσια και 
Εργαστήρια κατασκευής Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζομένων.
Β.Δ. 464/196824.  (ΦΕΚ 153/Α΄/12.6.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζομένων εις τα Τυ-
πογραφεία και γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου απάσης της Χώρας, είτε λει-
τουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτημάτων εργοστασιακών ή μεμονωμένων.
Ν.Δ. 4215/196125.  (ΦΕΚ 170/Α΄/19.9.1961) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 90 διεθνούς Συμβάσεως «περί νυκτερι-
νής εργασίας των παιδιών εν τη βιομηχανία».
Α.Ν. 1204/193826.  (ΦΕΚ 177/Α΄/29.4.1938) Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των μολυβδούχων χρωμάτων.
Β.Δ. της 10-9/193727.  (ΦΕΚ 405/Α΄/14.10.1937) Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχολου-
μένων εργατών και τεχνιτών.
Α.Ν. 547/193728.  (ΦΕΚ 98/Α΄/19.3.1937) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών εργατικών νό-
μων 
Ν. 4674/193029.  (ΦΕΚ 156/Α΄/12.5.1930) Περί κυρώσεως του εν Γενεύη την 25 Οκτωβρίου 1921 υπογραφέντος 
σχεδίου διεθνούς συμβάσεως «περί υποχρεωτικής ιατρικής εκπαίδευσης παίδων και εφήβων εργαζομένων επί 
των πλοίων».
Ν. 4505/193030.  (ΦΕΚ 102/Α΄/7.4.1930) Περί κυρώσεως του εν Γενεύη την 25 Οκτωβρίου 1921 υπογραφέντος 
σχεδίου Διεθνούς Συμβάσεως «περί καθορισμού ελαχίστου ορίου ηλικίας προς πρόσληψιν νέων υπό την ιδιότη-
τα θερμαστού ή ανθρακέως».
Ν. 2271/192031.  (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920) Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως 
της Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί καθορισμού κατωτάτου ορίου ηλικίας των ανηλίκων εις τας βιομηχανικάς 
εργασίας.
Ν. 2272/192032.  (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920) Περί κυρώσεως της περί νυκτερινής εργασίας ανηλίκων εν τη βιομηχα-
νία διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος.
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Ανυψωτικά
Βλέπε: Μ → Μηχανές → Ανυψωτικά μηχανήματα

Απασχόληση
Ανώτατο όριο αποζημίωσης
Ν. 3144/20031.  (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινω-
νική προστασία και άλλες διατάξεις.
Α.Ν. 173/19672.  (ΦΕΚ 189/Α΄/31.10.1967) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν 99/67, περί ελέγχου 
ομαδικών απολύσεων κλπ.

Αποζημίωση εργατοτεχνιτών
Ν. 3144/2003 (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003)1.  Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινω-
νική προστασία και άλλες διατάξεις.

Απόσπαση εργαζομένων
Π.Δ. 219/20001.  (ΦΕΚ 190/Α΄/31.8.2000) Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται για την 
εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών.

Καταγγελία σύμβασης
Ν. 2556/19971.  (ΦΕΚ 270/Α΄/24.12.1997) Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα 
θέματα.
Ν. 435/19762.  (ΦΕΚ 251/Α΄/20.9.1976) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τι-
νών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.
Α.Ν. 99/19673.  (ΦΕΚ 140/Α΄/11.8.1967) Περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων και τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως του ν. 2112/20 περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας.
Ν. 3198/19554.  (ΦΕΚ 98/Α΄/23.4.1955) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί καταγγελίας της σχέ-
σεως εργασίας διατάξεων.
Β.Δ. της 16-7/19205.  (ΦΕΚ 158/Α΄/18.7.1920) Περί επεκτάσεως του ν. 2112/20 «περί υποχρεωτικής καταγγελί-
ας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών Υπαλλήλων» και επί των εργατών, τεχνιτών και υπηρετών.
Ν. 2112/19206.  (ΦΕΚ 67/Α΄/18.3.1920) Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών Υπαλλήλων.

Μερική απασχόληση
Ν. 3250/20041.  (ΦΕΚ 124/Α΄/7.7.2004) Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου.
Ν. 3174/20032.  (ΦΕΚ 205/Α΄/28.8.2003) Μερική απασχόληση & υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.
Υ.Α. 30342/20023.  (ΦΕΚ 337/Β΄/20.3.2002) Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 2956/01, που αφορούν τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης.
Ν. 2956/20014.  (ΦΕΚ 258/Α΄/6.11.2001) Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις.
Ν. 2874/20005.  (ΦΕΚ 286/Α΄/29.12.2000) Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις.
Ν. 2747/1999 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.1999)6.  Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις.
Ν. 2639/19987.  (ΦΕΚ 205/Α΄/2.9.1998) Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασί-
ας και άλλες διατάξεις.

Μεταβίβαση επιχειρήσεων
Π.Δ. 178/2002 (ΦΕΚ 162/Α΄/12.7.2002)1.  Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
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σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμ-
μόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ΕΚ του Συμβουλίου.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου
Π.Δ. 180/20041.  (ΦΕΚ 160/Α΄/23.8.2004) Τροποποίηση του π.δ 81/03 «Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους σε συμ-
βάσεις ορισμένου χρόνου(77/Α)».
Π.Δ. 81/20032.  (ΦΕΚ 77/Α΄/2.4.2003) Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου.

Υπερωριακή απασχόληση
Ν. 3385/20051.  (ΦΕΚ 210/Α΄/19.8.2005) Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. οικ. 3442/20022.  (ΦΕΚ 12/Β΄/13.1.2003) Καθορισμός ανωτάτων ορίων υπερωριακής απασχόλησης των ερ-
γαζομένων στις Βιομηχανικές, Βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες για το Α’ ημερολογιακό 
εξάμηνο 2003.

Αποζημίωση εργατοτεχνιτών
Ν. 3144/20031.  (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινω-
νική προστασία και άλλες διατάξεις 

Αποθήκες
Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/20061.  (ΦΕΚ 90/Β΄/30.1.2006) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιο-
τεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπη-
ρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες. 
Ν. 3325/20052.  (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις 
Π.Δ. 88/20043.  (ΦΕΚ 68/Α΄/3.3.2004) Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης. 
Ν. 2965/20014.  (ΦΕΚ 270/Α΄/23.11.2001) Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. Τ.6525/421/Α0019/20005.  (ΦΕΚ 1614/Β΄/29.12.2000) Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας αποθη-
κών ή χώρων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών 
φυσικών ή νομικών προσώπων 
ΦΕΚ 580/Δ΄/27.7.19996.  Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας. 
Υ.Α. 33940/7590/19987.  (ΦΕΚ 1316/Β΄/31.12.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός 
πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α) 
Ν. 2516/19978.  (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και 
άλλες διατάξεις 
Υ.Α. 1000887/2569/3/19979.  (ΦΕΚ 20/Β΄/17.1.1997) Λειτουργία φορολογικών αποθηκών.
Αποφ. 7181 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 6/199610.  (ΦΕΚ 150/Β΄/13.3.1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθή-
κες.
Υ.Α. 5905/Φ15/839/1995 (ΦΕΚ 611/Β΄/12.7.1995)11.  Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνι-
κές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.
ΦΕΚ 578/Β΄/29.7.199112.  Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των 
επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.
Κ.Υ.Α 263/1991 (ΦΕΚ 22/Β΄/28.1.1991)13.  Τροποποίηση της υ.α. 7755/160/88 «περί λήψεως μέτρων πυροπρο-
στασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες εύφλεκτων και 
εκρηκτικών υλών κατά το άρθ. 3.
Υ.Α. 34458/199014.   (ΦΕΚ 846/Β΄/31.12.1990) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, 
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κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών 
πετρελαίου.
Υ.Α. Δ13/763/198915.  (ΦΕΚ 596/Β΄/11.8.1989) Εγκαταστάσεις σε κτίρια – Αποθήκευση και Διανομή αερίων για 
ιατρική χρήση. 
Υ.Α. 3329/198916.  (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανά-
λωση εκρηκτικών υλών. 
Υ.Α. Π. 9993/198817.  (ΦΕΚ 824/Β΄/11.11.1988) Κατανομή εγκαταστάσεων αποθηκευτικών χώρων σε δύο τουλά-
χιστον γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας (ειδικά για άδειες εμπορίας κατηγορίας Α’). 
Υ.Α. ΙΙ-7086/Φ5.2/198818.  (ΦΕΚ 550/Β΄/3.8.1988) Συμπλήρωση της υ.α 34628/85 (799/Β/31.12.85) «καθορισμός 
τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων 
εναποθήκευσης υγρών καυσίμων και εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών».
Υ.Α. οικ. 7755/160/198819.  (ΦΕΚ 241/Β΄/22.4.1988) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. 
Π.Δ. 374/198820.  (ΦΕΚ 168/Α΄/12.8.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπρο-
στασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/88 διόρθωση στο ΦΕΚ 59/Α/28.3.88).
Π.Δ. 71/198821.  (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων.
Π.Δ. 44/198722.  (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατασκευ-
ής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχει-
ρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων.
Ν. 1650/198623.  (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Υ.Α. 34628/198524.  (ΦΕΚ 799/Β΄/31.12.1985) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, δια-
μόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιριών εμπο-
ρίας πετρελαιοειδών.
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/198425.  (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Π.Δ. 84/198426.  (ΦΕΚ 33/Α΄/21.3.1984) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση βι-
ομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και νησιών 
Σαλαμίνας και Αίγινας.
Π.Δ. 1180/198127.  (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λει-
τουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τού-
των διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.
Π.Δ. 279/198128.  (ΦΕΚ 78/Α΄/30.3.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως, επεκτάσεως, 
μεταφοράς, εγκαταστάσεως, διαρρυθμίσεως και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών ως και πάσης φύσεως 
μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών.
Υ.Α. 17483/281/197829.  (ΦΕΚ 269/Β΄/28.3.1978) Περί κατατάξεως των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρή-
σεων από απόψεως κινδύνου πυρκαγιάς.
Π.Δ. 460/197630.  (ΦΕΚ 170/Α΄/6.7.1976) Περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων και αποθηκών.
Β.Δ. 465/197031.  (ΦΕΚ 150/Α΄/9.7.1970) Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών 
καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων 
εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.
Ν.Δ. 35/196832.  (ΦΕΚ 284/Α΄/3.12.1968) Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων, εργοστασίων και 
αποθηκών εκρηκτικών υλών.
Υ.Α. 796/196833.  (ΦΕΚ 277/Α΄/27.11.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακα-
τεργάστων δερμάτων εργαζομένων.
Α.Ν. 207/196734.  (ΦΕΚ 216/Α΄/4.12.1967) Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων.
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Π.Δ. της 30-10/192435.  (ΦΕΚ 275/Α΄/3.11.1924) Περί κανονισμού των όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και 
αποθήκες σύκων.
Β.Δ. της 13-10/192336.  (ΦΕΚ 321/Α΄/6.11.1923) Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας των απο-
θηκών συσκευασίας σύκων. 
Β.Δ. της 16-3/192337.  (ΦΕΚ 91/Α΄/5.4.1923) Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας των σταφι-
δαποθηκών.

Αποθήκες δερμάτων
Υ.Α. 796/19681.  (ΦΕΚ 277/Α΄/27.11.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τας αποθήκας ακα-
τεργάστων δερμάτων εργαζομένων.

Αποθήκες σύκων
Π.Δ. της 30-10/19241.  (ΦΕΚ 275/Α΄/3.11.1924) Περί κανονισμού των όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και 
αποθήκες σύκων.
Β.Δ. της 13-10/1923 (ΦΕΚ 321/Α΄/6.11.1923)2.  Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας των απο-
θηκών συσκευασίας σύκων.

Αρτοκλίβανοι
Π.Δ. 369/19921.  (ΦΕΚ 186/Α΄/2.12.1992) Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών κλιβάνων έψησης και κουλουροποιίας και πώλησης άρ-
του, αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων από ζαχαροπλαστεία, γαλακτοκομεία και κάθε είδους μικτά 
καταστήματα πώλησης ειδών διατροφής και ζαχαρωδών προϊόντων.
Υ.Α. οικ. 11166/19912.  (ΦΕΚ 310/Β΄/8.5.1991) Τροποποίηση του άρθρου 2 της 57520/4535 Υπουργικής απόφασης 
«Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου γι τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων» (597/Β).
Υ.Α. 57520/4535/19903.  (ΦΕΚ 597/Β΄/13.9.1990) Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυ-
σίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων.

Αρτοποιεία -Πρατήρια άρτου
Ν. 3526/20071.  (ΦΕΚ 24/Α΄/9.2.2007) Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.
Ν. 3325/20052.  (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 390/19933.   (ΦΕΚ 70/Β΄/12.2.1993) Καθορισμός εμβαδού χώρων Αρτοποιείων. 
Π.Δ. 369/19924.  (ΦΕΚ 186/Α΄/2.12.1992) Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών κλιβάνων έψησης και κουλουροποιίας και πώλησης άρ-
του, αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων από ζαχαροπλαστεία, γαλακτοκομεία και κάθε είδους μικτά 
καταστήματα πώλησης ειδών διατροφής και ζαχαρωδών προϊόντων. 
Υ.Α. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β΄/8.9.1983) 5. 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.

Αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες
Ν. 2963/20011.  (ΦΕΚ 268/Α΄/23.11.2001) Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λε-
ωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ν. 2898/2001 (ΦΕΚ 71/Α΄/10.4.2001)2.  Σύσταση και λειτουργία Συμβουλίου Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλο-
νίκης, όροι οικονομικής συμφωνίας μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσ-
σαλονίκης και άλλες διατάξεις.
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Υ.Α. Ρ1/81315/1309/2001 (ΦΕΚ 11/Β΄/11.1.2001)3.  Καθορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων προσωπι-
κού που μετακινείται ή αποσπάται στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος, Σιδηρόδρομοι, 
Αστικές Συγκοινωνίες, Αεροδρόμια.
Π.Δ. 221/19994.  (ΦΕΚ 188/Α΄/20.9.1999) Τροποποίηση του π.δ 209/98 «λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπε-
ραστικής συγκοινωνίας» (169/Α).
Ν. 2669/1998 (ΦΕΚ 283/Α΄/18.12.1998)5.  Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή 
Αθηνών- Πειραιώς και Περιχώρων.
Π.Δ. 209/19986.  (ΦΕΚ 169/Α΄/15.7.1998) Λήψη μέτρων για την ασφάλεια της υπεραστικής συγκοινωνίας.
Ν. 1959/19917.  (ΦΕΚ 123/Α΄/5.8.1991) Για τις οδικές μεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις.

Ασφάλεια παιχνιδιών
ΦΕΚ 923/Β΄/14.12.19941.  Τροποποίηση της υπ αριθ. Β 6342/863/24-3-89 (ΦΕΚ 223/Β/1989) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «για την ασφάλεια των παιχνι-
διών» σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 93/68/ΕΟΚ/22.7.93 (EEL 220/1993).
Υ.Α Οικ. Β 9705/30.4.91 (ΦΕΚ 325/Β΄/14.5.1991) 2. Κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουρ-
γών Εθνικής οικονομίας, οικονομικών & Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Β 6813/1325/3.4.90 «Ασφά-
λεια Παιχνιδιών».
Υ.Α Οικ. Β 6813/1325/90 (ΦΕΚ 218/Β΄/4.4.1990) 3. Συμπλήρωση της απόφασης των Υπουργών Εθν. Οικονομί-
ας, και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Β 6342/863/24.3.89 «ασφάλεια παιχνιδιών».
Υ.Α. Β 6342/863/1989 (ΦΕΚ 223/Β΄/27.3.1989) 4. Ασφάλεια παιχνιδιών.

Ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα
Υ.Α. 4113.213/01/2007/2007 (ΦΕΚ 859/Β΄/1.6.2007) 1. Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 2000 (MSC 103(73)) και 
2004 (MSC 177(79)) του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγρο-
ποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας IGC). 
Π.Δ. 137/2007 (ΦΕΚ 174/Α΄/31.7.2007) 2. Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλεί-
ας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS 1974)», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 20.5.2004 με 
τις αποφάσεις MSC 152(78)/20.5.2004 και MSC 153(78)/20.5.2004 καθώς και κύρωση του Πρωτοκόλλου του 
1988 το οποίο αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 20.5.2004 
με την απόφαση MSC 154(78)/20.5.2004 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (IMO). 
Π.Δ. 28/20073.  (ΦΕΚ 23/Α΄/7.2.2007) Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της 
ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS 1974)», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 9η Δεκεμβρίου 2004 
με την απόφαση MSC 170(79)/9.12.2004 καθώς και κύρωση των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1988 
το οποίο αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση ΠΑΑΖΕΘ – SOLAS 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 9η Δεκεμ-
βρίου 2004 με την απόφαση MSC 171(79)/9.12.2004, της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). 
Π.Δ. 71/2006 (ΦΕΚ 73/Α΄/6.4.2006)4.  Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Αν-
θρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 134(76)/12.12.2002 
και 151(78)/20.5.2004 της Επιτροπής Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(IMO). 
Π.Δ. 199/20055.  (ΦΕΚ 239/Α΄/4.10.2005) Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλεί-
ας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS) «74», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 5η Δεκεμβρί-
ου 2000 με την απόφαση MSC 99(73) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (IMO). 
Π.Δ. 175/20056.  (ΦΕΚ 226/Α΄/14.9.2005) Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της 
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Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS), 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την απόφαση 69(69)/18-5-1998 
της Επιτροπής της Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO). 
Π.Δ. 68/20057.  (ΦΕΚ 101/Α΄/27.4.2005) Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της 
Ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (SOLAS), 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 123(75)/24-5-02 
και 124(75)/24-5-02 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(IMO). 
Π.Δ. 56/2004 (ΦΕΚ 47/Α΄/11.2.2004)8.  Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας 
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS), 74» που υιοθετήθηκαν στην διάσκεψη των συμβαλ-
λομένων κυβερνήσεων της διεθνούς σύμβασης την 21η Δεκεμβρίου 2002. 
Εγκ. 9/14.8.20039.  Υλοποίηση νέων απαιτήσεων Κεφ. ΧΙ-2 της Δ.Σ. SOLAS 74 και του ISPS Code για τις Λιμε-
νικές εγκαταστάσεις.
Υ.Α. 4113.169/01/200210.  (ΦΕΚ 1398/Β΄/1.11.2002) Αποδοχή των τροποποιήσεων στο Πρωτόκολλο του 1988 της 
Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα (SOLAS), 1974, όπως αυτές υιοθε-
τήθηκαν από τον ΙΜΟ, σύμφωνα με τις αποφάσεις MSC 92(72)/26-5-2000 και 100(73)/5-12-2000.
Π.Δ. 349/200111.  (ΦΕΚ 235/Α΄/12.10.2001) Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφάλει-
ας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. (ΠΑΑΖΕΘ- SOLAS) 74», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 4 Ιουνίου 1997 
με την απόφαση MSC 65(68) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανι-
σμού (IMO).
Π.Δ. 25/200012.  (ΦΕΚ 19/Α΄/7.2.2000) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1997 της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφά-
λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 1/97 και 2/97 της Δι-
άσκεψης των Συμβαλλομένων Κρατών της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θά-
λασσα, 1974 την 27 Νοεμβρίου 1997.
Π.Δ. 225/199913.  (ΦΕΚ 189/Α΄/20.9.1999) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1996 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 47(66), 49(66) 
και 57(67) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
Π.Δ. 54/199914.  (ΦΕΚ 53/Α΄/22.3.1999) Αποδοχή τροποποιήσεων του παραρτήματος του πρωτοκόλλου 1978 του 
σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78).
Π.Δ. 160/199715.  (ΦΕΚ 141/Α΄/2.7.1997) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1995 Διεθνούς Σύμβασης για ασφάλεια 
της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την απόφαση MSC 46 65 Επιτροπής Ναυ-
τικής Ασφάλειας MSC Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και με την απόφαση 1/95 Διάσκεψης Συμβαλλομέ-
νων στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 κρατών.
Π.Δ. 192/199616.  (ΦΕΚ 157/Α΄/11.7.1996) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1994 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, 1974 όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις MSC 31(63) 
και MSC 42(64) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Π.Δ. 74/199617.  (ΦΕΚ 58/Α΄/23.3.1996) Κύρωση κεφαλαίων ΙΧ, Χ και ΧΙ της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφά-
λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτά υιοθετήθηκαν την 24 Μαΐου 1994 με την απόφαση 
1/94 της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θά-
λασσα, 1974, Κρατών.
Π.Δ. 136/199518.  (ΦΕΚ 84/Α΄/12.5.1995) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1992 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα όπως αυτές υιοθετήθηκαν από τις αποφάσεις MSC 24(60), MSC 
26(60) και MSC 27(61) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ).
Π.Δ. 323/199419.  (ΦΕΚ 173/Α΄/24.10.1994) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1991 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 που αναφέρονται στα Κεφάλαια ΙΙ-2,ΙΙΙ, V, VI, και VII αυτής.
Ν. 2208/199420.  (ΦΕΚ 71/Α΄/11.5.1994) Κύρωση του Πρωτοκόλλου 1988, που αναφέρεται στη Διεθνή Σύμβαση 
για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974.
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Π.Δ. 41/199421.  (ΦΕΚ 31/Α΄/10.3.1994) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1989 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και 
τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC).
Π.Δ. 419/199322.  (ΦΕΚ 178/Α΄/6.10.1993) Αποδοχή τροποποιήσεων 1987 της Διεθνούς Σύμβασης «για την ασφά-
λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC).
Π.Δ. 418/199323.  (ΦΕΚ 177/Α΄/6.10.1993) Αποδοχή τροποποιήσεων 1989 & 1990 της Διεθνούς Σύμβασης «για 
την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στα φορτηγά και τα επιβατηγά πλοία 
καθώς και στην υποδιαίρεση και ευστάθεια μετά από βλάβη φορτηγών πλοίων αντίστοιχα.
Ν. 2013/199224.  (ΦΕΚ 28/Α΄/27.2.1992) Αποδοχή τροποποιήσεων του Κεφαλαίου Ι του Παραρτήματος της διε-
θνούς σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση, 1974» και άλλες σχετικές διατάξεις.
Π.Δ. 131/199025.  (ΦΕΚ 52/Α΄/6.4.1990) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφαλείας της 
ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974», που αναφέρονται στην εναπομένουσα ευστάθεια των επιβατηγών πλοίων 
μετά από βλάβη».
Π.Δ. 441/1989 (ΦΕΚ 191/Α΄/29.8.1989)26.  Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Συμβάσεως «περί ασφαλείας 
της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974» που αφορούν τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία.
Π.Δ. 126/198727.  (ΦΕΚ 70/Α΄/25.5.1987) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1983 της Διεθνούς Συμβάσεων «περί 
ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής εν θαλασσή 1974», και του Πρωτοκόλλου αυτής έτους 1978, όπως τροποποιή-
θηκε με το Π.Δ 541/84.
Π.Δ. 541/198428.  (ΦΕΚ 198/Α΄/4.12.1984) Αποδοχή τροποποιήσεων 1981 της Διεθνούς Συμβάσεως περί ασφα-
λείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974» και του Πρωτοκόλλου 1978 που αφορά στη Διεθνή Σύμβαση «πε-
ρί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974».
Ν. 1159/198129.  (ΦΕΚ 143/Α΄/3.6.1981) Περί κυρώσεως του υπογραφέντος εις Λονδίνον Πρωτοκόλλου 1978 του 
αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβασιν «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974» και περί άλλων 
συναφών διατάξεων.
Ν. 1045/198030.  (ΦΕΚ 95/Α΄/25.4.1980) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον Διεθνούς Συμβάσεως, 
«περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής εν θαλάσση 1974 και περί άλλων διατάξεων».
Β.Δ. 469/1968 (ΦΕΚ 157/Α΄/18.7.1968)31.  Περί αποδοχής των αφοροσών εις ειδικά μέτρα πυρασφάλειας των επι-
βατηγών πλοίων κλπ. συμληρώσεων και τροποποιήσεων του κεφ. ΙΙ της ΔΣ περί ασφαλείας της Ανθρώπινης ζω-
ής εν θαλάσση 1960.
Ν.Δ. 4258/196232.  (ΦΕΚ 183/Α΄/12.11.1962) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Λονδίνω Διεθνούς Συμβάσεως 
«περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση» και περί άλλων τινών διατάξεων αφορωσών εις την μετα-
φοράν μεταναστών.

Αυτοκινητοστάσια
Β.Δ. 380/1963 (ΦΕΚ 111/Α΄/13.7.1963) 1. Περί κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας Αυτοκινητοστασίων.

Β
Βαφεία - φινιριστήρια

Υ.Α. οικ. 47942/1988 (ΦΕΚ 807/Β΄/3.11.1988)1.  Μείωση εκπομπών καύσης μέσω μέτρων εξοικονόμησης καυσί-
μου σε βαφεία – φινιριστήρια υφανσίμων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
Υ.Α. 8356/19872.  (ΦΕΚ 187/Β΄/6.4.1987) Μείωση εκπομπών καύσης μέσω μέτρων εξοικονόμισης καυσίμου σε 
Βαφεία - Φινιριστήρια Υφανσίμων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.
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Βιομηχανία
Γενικά

Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/20061.  (ΦΕΚ 90/Β΄/30.1.2006) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιο-
τεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπη-
ρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες. 
Ν. 3325/20052.  (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 
Ν. 2965/20013.  (ΦΕΚ 270/Α΄/23.11.2001) Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. Φ15/οικ.5242/248/1998 (ΦΕΚ 238/Β΄/13.3.1998)4.  Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης, των δραστηριοτήτων του ν. 2516/97. 
Ν. 2545/19975.  (ΦΕΚ 254/Α΄/15.12.1997) Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 274/19976.  (ΦΕΚ 195/Α΄/2.10.1997) Χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν του άρ-
θρου 4 του ν. 6422/34 (412/Α) και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 βασιλικού δια-
τάγματος (82/Α). 
Υ.Α. οικ. 5673/400/19977.  (ΦΕΚ 192/Β΄/14.3.1997) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων. 
Ν. 2516/19978.  (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και 
άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 1661/19949.  (ΦΕΚ 786/Β΄/20.10.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ αριθ. 69269/5387 
κοινής απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουρισμού. 
Υ.Α. οικοθεν 11535/199310.   (ΦΕΚ 328/Β΄/6.5.1993) Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύ-
σης.
ΦΕΚ 578/Β΄/29.7.199111.  Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων των 
επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων.
Υ.Α. οικ. 5805/199112.  (ΦΕΚ 235/Β΄/18.4.1991) Συμπλήρωση της υπ αριθ. 17862/3432/6.9.1990 των Υφυπουρ-
γών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/240/
ΕΟΚ της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σχετικά με τα αυτοκινούμενα βιομηχανικά οχήματα. 
Υ.Α. 17862/3432/199013.  (ΦΕΚ 644/Β΄/11.10.1990) Αυτοκινούμενα βιομηχανικά οχήματα. 
Π.Δ. 44/198714.  (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατασκευ-
ής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχει-
ρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων. 
Ν. 1682/198715.  (ΦΕΚ 14/Α΄/16.2.1987) Μέσα και όργανα πολιτικής. Προγραμματικές συμφωνίες και αναπτυξι-
ακές συμβάσεις ένταξη επενδύσεων στα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, τροποποίηση του ν. 
1262/1982 και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. Δ.Δ.Υ./16995/198616.  (ΦΕΚ 862/Β΄/10.12.1986) Διατήρηση απαραίτητων πιστοποιητικών ή δικαιολογητικών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων ή διαταγμάτων και αφορούν τη Βιομηχανία. 
Π.Δ. 84/198417.  (ΦΕΚ 33/Α΄/21.3.1984) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση βι-
ομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και νησιών 
Σαλαμίνας και Αίγινας. 
Ν. 1360/198318.  (ΦΕΚ 65/Α΄/24.5.1983) Προώθηση των επενδύσεων, οργάνωση των Υπηρεσιών Κρατικών Προ-
μηθειών και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 1180/198119.  (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λει-
τουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τού-
των διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.
Π.Δ. 922/197720.  (ΦΕΚ 315/Α΄/12.10.1977) Περί απαγορεύσεως της χρήσης πετρελαίου τύπου μαζούτ σε κτιρια-
κές εγκαταστάσεις καύσεως.
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Υ.Α. 59084/3465/197621.  (ΦΕΚ 1291/Β΄/20.10.1976) Περί συγκροτήσεως συνεργείων ελέγχου του είδους καυσί-
μου των εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων και βιομηχανιών και βιοτεχνιών ορισμένης περιοχής 
Αθηνών.
Ν. 4480/196522.  (ΦΕΚ 119/Α΄/25.6.1965) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν.Δ. 4256/62 «περί ιδρύ-
σεως και επεκτάσεως Βιομηχανιών και Βιοτεχνιών και άλλων τινών διατάξεων».
Β.Δ. της 2-8/195823.  (ΦΕΚ 116/Α΄/8.8.1958) Περί της αρμοδιότητας δια την χορήγησιν των αδειών ιδρύσεως (εγκα-
ταστάσεως) επεκτάσεως, διαρρυθμίσεως, ανακαινίσεως και λειτουργίας των βιομηχανικών εργ/σιων, βιοτεχνι-
κών εργαστηρίων, αποθηκών και πάσης φύσεως μηχ/κών εγκ/σεων, της εποπτείας και του τεχνικού ελέγχου των 
μελετών των μηχ/κών εγκ/σεων του Δημοσίου και Νομ. Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.
Ν.Δ. της 13-10/195624.  (ΦΕΚ 265/Α΄/2.11.1956) Περί επεκτάσεως της εφαρμογής του ν. 3518/1928 «περί κυρώ-
σεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 ν.δ. «περί κυρώσεως του ν.δ. της 20 Νοεμβρίου 1295 περί ασκήσεως του επαγ-
γέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις Χημικαίς Βιομηχανίαις» και εις ετέρας Βιο-
μηχανίας.
Ν. 3214/195525.  (ΦΕΚ 108/Α΄/30.4.1955) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου ΔΚΣΤ του έτους 
1912 «περί των όρων ιδρύσεως Βιομηχανικών Εργοστασίων», ως και άλλων τινών διατάξεων αρμοδιότητος του 
Υπουργείου Βιομηχανίας.
Π.Δ. της 17-9/193426.  (ΦΕΚ 334/Α΄/4.10.1934) Περί λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων εν 
υπογείοις.

Άδεια εγκατάστασης επιχειρήσεων
Ν. 2965/20011.  (ΦΕΚ 270/Α΄/23.11.2001) Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. Φ15/οικ.5242/248/19982.  (ΦΕΚ 238/Β΄/13.3.1998) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης, των δραστηριοτήτων του ν. 2516/97.
Υ.Α. Φ15/οικ. 5243/249/19983.  (ΦΕΚ 238/Β΄/13.3.1998) Διαδικασία δημοσιοποίησης αιτήσεων για χορήγηση 
άδειας εγκατάστασης, και αποφάσεων χορήγησης αδειών εγκατάστασης.
Ν. 2647/19984.  (ΦΕΚ 237/Α΄/22.10.1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 274/19975.  (ΦΕΚ 195/Α΄/2.10.1997) Χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν του άρ-
θρου 4 του ν. 6422/34 (412/Α) και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 βασιλικού δια-
τάγματος (82/Α).
Ν. 2516/19976.  (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και 
άλλες διατάξεις.
Ν. 1892/19907.  (ΦΕΚ 101/Α΄/31.7.1990) Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
Β.Δ. της 16-3/19508.  (ΦΕΚ 82/Α΄/17.3.1950) Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και 
επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών.
Ν.Δ. 1150/19499.  (ΦΕΚ 249/Α΄/11.10.1949) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθμ. 6422 του 1934 
Νόμου «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθμ. 878 του 1946 Αναγκ. Νό-
μου «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κλπ» ως και διαταξεών τινών αρμοδιότητος του 
Υπουργείου Μεταφορών.
Ν. 6422/193410.  (ΦΕΚ 412/Α΄/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολό-
γου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού.

Άδεια επέκτασης - εκσυγχρονισμού
Ν. 2516/19971.  (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και 
άλλες διατάξεις.
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Υ.Α. 69269/5387/19902.  (ΦΕΚ 678/Β΄/25.10.1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιε-
χόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών με-
λετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86.

Άδεια λειτουργίας
Υ.Α. Φ15/οικ.5239/245/19981.  (ΦΕΚ 238/Β΄/13.3.1998) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 2516/97.
Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997)2.  Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και 
άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 5905/Φ15/839/19953.  (ΦΕΚ 611/Β΄/12.7.1995) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτε-
χνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.
Β.Δ. 277/19634.  (ΦΕΚ 65/Α΄/22.5.1963) Περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεων και λειτουργίας αυτών.

Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.)
Υ.Α. οικ. 2584/99/Φ.Ν.2545/20031.   (ΦΕΚ 139/Β΄/11.2.2003) Καθορισμός νέας μορφής Βιομηχανικής Επιχειρη-
ματικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του αρθ. 1 του ν. 2545/97 «περί βιομηχανικών και 
επιχειρηματικών περιοχών».
Υ.Α. οικ. 29091/1462/20012.   (ΦΕΚ 1724/Β΄/21.12.2001) 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».
Ν. 2919/20013.   (ΦΕΚ 128/Α΄/25.6.2001) Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 8884/285/20004.   (ΦΕΚ 451/Β΄/4.4.2000) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας της Βιομηχανικής Περιοχής 
Κιλκίς.
ΦΕΚ 580/Δ΄/27.7.1999 5. Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας.
Ν. 2742/19996.   (ΦΕΚ 207/Α΄/7.10.1999) Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη & άλλες διατάξεις.
Ν. 2545/19977.   (ΦΕΚ 254/Α΄/15.12.1997) Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις.
Πολ.Διατ. της 23-2/19878.   (ΦΕΚ 166/Δ΄/6.3.1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.
Ν. 1650/19869.   (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος.
Ν. 742/197710.   (ΦΕΚ 319/Α΄/17.10.1977) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 4458/65 «περί Βιομη-
χανικών Περιοχών» και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.
Ν. 4458/196511.   (ΦΕΚ 33/Α΄/27.2.1965) Περί βιομηχανικών περιοχών.

Βιομηχανική Επιχειρηματική Περιοχή (Β.Ε.ΠΕ)
Υ.Α. Φ/Α/7.22/30630/2372/20051.   (ΦΕΚ 1857/Β΄/29.12.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των όρων 
του προς εξυγίανση Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Γλαύκου Πάτρας στα διοικητικά όρια του Δήμου Πάτρας του 
Νομού Αχαΐας και έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Υ.Α. Φ/Α/18/ΟΙΚ. 25268/2063/20052.   (ΦΕΚ 1628/Β΄/25.11.2005) Περί καθορισμού νέας μορφής ΒΕΠΕ.
Υ.Α. Φ/Α/7.20/ΟΙΚ/22774/1888/20053.   (ΦΕΚ 1480/Β΄/27.10.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των 
ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Κατερίνης στα διοικητικά όρια του Δήμου Κατερίνης του Ν. Πιερίας 
και έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Υ.Α. Φ/Α/7.21/ΟΙΚ. 22773/1887/20054.   (ΦΕΚ 1466/Β΄/24.10.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των 
ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Καβάλας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας για έγκριση του 
Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Υ.Α. Φ/Α/6.5/ΟΙΚ. 22772/1886/20055.   (ΦΕΚ 1465/Β΄/24.10.2005) Περί καθορισμού της θέσης, της έκτασης και 
των ορίων του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Καστοριάς στα διοικητικά όρια του Δήμου Καστοριάς και έγκρι-
ση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
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Υ.Α. Αριθ. Πρ. Φ/Α/7.19/ΟΙΚ/22771/1885/20056.   (ΦΕΚ 1464/Β΄/24.10.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτα-
σης και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Πτολεμαΐδας στα διοικητικά όρια του Δήμου Πτολεμαΐ-
δας του Ν. Κοζάνης και έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Υ.Α. Φ/Α/6.4/3270/324/20057.   (ΦΕΚ 255/Β΄/25.2.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των ορίων Βι-
ομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Φαρκαδόνας στα διοικητικά όρια του Δήμου Φαρκαδόνας του Ν. Τρικάλων και 
έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ν. 3325/20058.   (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 14723/807/20039.   (ΦΕΚ 1234/Β΄/1.9.2003) Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων 
του Βιομηχανικού πάρκου (ΒΙΠΑ) Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγ. Αθανασί-
ου του νομού Θεσσαλονίκης, έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙ-
ΠΑ.
Υ.Α. οικ. 2584/99/Φ.Ν.2545/200310.   (ΦΕΚ 139/Β΄/11.2.2003) Καθορισμός νέας μορφής Βιομηχανικής Επιχειρη-
ματικής Περιοχής (Β.Ε.ΠΕ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του αρθ. 1 του ν. 2545/97 «περί βιομηχανικών και 
επιχειρηματικών περιοχών».
Π.Δ. 214/199911.   (ΦΕΚ 183/Α΄/13.9.1999) Μελέτες και Έργα Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕ-
ΠΕ).
Υ.Α. 22303/788/199812.   (ΦΕΚ 691/Β΄/8.7.1998) Καθορισμός τεχνικών και οικονομικών προϋποθέσεων που θα 
πρέπει να πληροί ο φορέας ΒΕΠΕ, κλπ. δικαιολογητικών, εγγράφων και στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 
3 του Ν. 2545/97.
Ν. 2545/199713.   (ΦΕΚ 254/Α΄/15.12.1997) Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις.

Βιομηχανικό Πάρκο (ΒΙ.ΠΑ.)
Υ.Α. Φ/Α/6.5/ΟΙΚ. 22772/1886/20051.   (ΦΕΚ 1465/Β΄/24.10.2005) Περί καθορισμού της θέσης, της έκτασης και 
των ορίων του Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Καστοριάς στα διοικητικά όρια του Δήμου Καστοριάς και έγκρι-
ση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Υ.Α. Φ/Α/6.4/3270/324/20052.   (ΦΕΚ 255/Β΄/25.2.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των ορίων Βι-
ομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Φαρκαδόνας στα διοικητικά όρια του Δήμου Φαρκαδόνας του Ν. Τρικάλων και 
έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ν. 3325/20053.   (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 187/09/20044.   (ΦΕΚ 33/Β΄/16.1.2004) Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Βιομηχανικού Πάρκου 
(ΒΙΠΑ) Κουφαλίων.
Υ.Α. 14723/807/20035.   (ΦΕΚ 1234/Β΄/1.9.2003) Καθορισμός του Φορέα, της θέσης, της έκτασης και των ορίων του 
Βιομηχανικού πάρκου (ΒΙΠΑ) Κάτω Γέφυρας Θεσσαλονίκης, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγ. Αθανασίου του 
νομού Θεσσαλονίκης, έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του ΒΙΠΑ.

Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟ.ΠΑ.)
Αποφ. Α/7.9/228/2735/20071.   (ΦΕΚ 424/Β΄/28.3.2007) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρ-
κου Κοζάνης.
Υ.Α. Φ/Α/7.22/30630/2372/20052.   (ΦΕΚ 1857/Β΄/29.12.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των όρων 
του προς εξυγίανση Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Γλαύκου Πάτρας στα διοικητικά όρια του Δήμου Πάτρας του 
Νομού Αχαΐας και έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Υ.Α. Φ/Α/7.20/ΟΙΚ/22774/1888/20053.   (ΦΕΚ 1480/Β΄/27.10.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των 
ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Κατερίνης στα διοικητικά όρια του Δήμου Κατερίνης του Ν. Πιερίας 
και έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
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Υ.Α. Φ/Α/7.21/ΟΙΚ. 22773/1887/20054.   (ΦΕΚ 1466/Β΄/24.10.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των 
ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Καβάλας του Νομαρχιακού Διαμερίσματος Καβάλας για έγκριση του 
Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Υ.Α. Αριθ. Πρ. Φ/Α/7.19/ΟΙΚ/22771/1885/20055.   (ΦΕΚ 1464/Β΄/24.10.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτα-
σης και των ορίων του Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙΟΠΑ) Πτολεμαΐδας στα διοικητικά όρια του Δήμου Πτολεμαΐ-
δας του Ν. Κοζάνης και έγκριση του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Ν. 3325/20056.   (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. Α/7.7/4487/320/20037.   (ΦΕΚ 657/Β΄/6.5.2004) Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Βιοτεχνικού Πάρκου 
Θεσπρωτίας.

Έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126884/20071.   (ΦΕΚ 435/Β΄/29.3.2007) Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότη-
σης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφω-
να με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α).
Υ.Α. οικ. 82819/19972.   (ΦΕΚ 704/Β΄/19.8.1997) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (α’) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Πε-
ριφερειών της χώρας εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής.
Υ.Α. 34180/19963.   (ΦΕΚ 1112/Β΄/16.12.1996) Κατάταξη της δραστηριότητας «εμποτισμός ξυλείας με χημικά μέ-
σα συντήρησης» στην πρώτη (Α) κατηγορία δραστηριοτήτων του ν. 1650/86, και μεταβίβαση της αρμοδιότητας 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αυτή στους νομάρχες.
Υ.Α. οικ. 84229/19964.   (ΦΕΚ 906/Β΄/24.9.1996) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (α’) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Πε-
ριφερειών της χώρας εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής.
Υ.Α. οικ. 84230/19965.   (ΦΕΚ 906/Β΄/24.9.1996) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κ.υ.α 69269/5387/90 
(678/Β).
Κ.Υ.Α οικ. 82742/19956.   (ΦΕΚ 821/Β΄/25.9.1995) 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.
Κ.Υ.Α οικ. 82743/19957.   (ΦΕΚ 811/Β΄/20.9.1995) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα 
ή δραστηριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Πε-
ριφερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Αττικής.
Υ.Α. οικ. 24635/19958.   (ΦΕΚ 755/Β΄/31.8.1995) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένες δρα-
στηριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραμματείς των Περι-
φερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Αττικής.
Κ.Υ.Α 21631/19959.   (ΦΕΚ 541/Β΄/21.6.1995) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Πε-
ριφερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Αττικής.
Υ.Α. 95209/199410.   (ΦΕΚ 871/Β΄/23.11.1994) 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.
Υ.Α. 69269/5387/199011.   (ΦΕΚ 678/Β΄/25.10.1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιε-
χόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών με-
λετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86.
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Επαγγελματικά εργαστήρια
Υ.Α. Φ15/οικ.5240/246/19981.   (ΦΕΚ 238/Β΄/13.3.1998) Καθορισμός εντύπου υπεύθυνης δήλωσης, για την απαλ-
λαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των επαγγελματικών εργαστηρί-
ων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2516/97.
Ν. 2516/19972.   (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
και άλλες διατάξεις.

Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών εγκαταστάσεων
Ν. 3325/20051.   (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.
Ν. 2965/20012.   (ΦΕΚ 270/Α΄/23.11.2001) Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 22303/788/19983.   (ΦΕΚ 691/Β΄/8.7.1998) Καθορισμός τεχνικών και οικονομικών προϋποθέσεων που θα 
πρέπει να πληροί ο φορέας ΒΕΠΕ, κλπ. δικαιολογητικών, εγγράφων και στοιχείων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 
3 του Ν. 2545/97.
Υ.Α. Φ15/οικ.5242/248/19984.   (ΦΕΚ 238/Β΄/13.3.1998) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης, των δραστηριοτήτων του ν. 2516/97.
Ν. 2545/19975.   (ΦΕΚ 254/Α΄/15.12.1997) Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις.
Ν. 2516/19976.   (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
και άλλες διατάξεις.
Ν. 2465/19977.   (ΦΕΚ 28/Α΄/26.2.1997) Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνι-
ών.
Π.Δ. 44/19878.   (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατα-
σκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επι-
χειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων.
Α.Ν. 207/19679.   (ΦΕΚ 216/Α΄/4.12.1967) Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων.
Ν.Δ. 4256/196210.   (ΦΕΚ 168/Α΄/19.10.1962) Περί ιδρύσεως και επεκτάσεως βιομηχανιών και βιοτεχνιών και άλ-
λων τινών διατάξεων.

Κατηγορίες βιομηχανικών δραστηριοτήτων
Υ.Α. 95209/19941.   (ΦΕΚ 871/Β΄/23.11.1994) 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.
Υ.Α. 10537/19932.   (ΦΕΚ 139/Β΄/11.3.1993) Καθορισμός αντιστοιχίας της κατάταξης βιομηχανικών - βιοτεχνι-
κών δραστηριοτήτων της κ.υ.α 69269/90 με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές ή και σε άλλες διατάξεις διά-
κριση των δραστηριοτήτων σε χαμηλή μέση και υψηλή όχληση.
Υ.Α. 69269/5387/19903.   (ΦΕΚ 678/Β΄/25.10.1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιε-
χόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών με-
λετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86.
Ν. 1650/19864.   (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος.

Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126884/20071.   (ΦΕΚ 435/Β΄/29.3.2007) Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότη-
σης και Περιεχόμενο Περιβαλλοντικών Μελετών για τις Εγκαταστάσεις Κεραιών Σταθμών στην Ξηρά, σύμφω-
να με το άρθρο 31, παρ. 18 του ν. 3431/2006 (ΦΕΚ 13/Α).
Υ.Α. Φ/Α/6.4/3270/324/20052.   (ΦΕΚ 255/Β΄/25.2.2005) Καθορισμός της θέσης, της έκτασης και των ορίων Βι-
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ομηχανικού Πάρκου (ΒΙΠΑ) Φαρκαδόνας στα διοικητικά όρια του Δήμου Φαρκαδόνας του Ν. Τρικάλων και 
έγκρισης του Φορέα ΒΕΠΕ και της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
Υ.Α. 75308/5512/19903.   (ΦΕΚ 691/Β΄/2.11.1990) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκ-
προσώπησης τους για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτή-
των σύμφωνα με την § 2 του άρθ. 5 του ν.1650/86.
Υ.Α. 69269/5387/19904.   (ΦΕΚ 678/Β΄/25.10.1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιε-
χόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών με-
λετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86.
Ν. 1650/19865.   (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος.
Π.Δ. 1180/19816.   (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λει-
τουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τού-
των διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.

Οικοδομική άδεια
Ν. 3212/20031.   (ΦΕΚ 308/Α΄/31.12.2003) Άδεια δόμησης, πολεοδομικές και άλλες διατάξεις θεμάτων αρμοδιό-
τητας Υπουργείου Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων.
Πολ.Διατ. της 8-7/19932.   (ΦΕΚ 795/Δ΄/13.7.1993) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανε-
γειρομένων οικοδομών.
Υ.Α. 26979/1300/19883.   (ΦΕΚ 301/Δ΄/19.4.1988) Προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας κτιρίων και 
εγκατάστασης δικτύων αερίων καυσίμων για νέες οικοδομές και τα απαραίτητα σχέδια για την έκδοση οικοδομικών αδει-
ών καθώς και καθορισμός ποσοστού της συμβατικής δαπάνης έργων για τον υπολογισμό των αμοιβών των τεχνικών.
Πολ.Διατ. της 3-9/19834.   (ΦΕΚ 394/Δ΄/8.9.1983) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγει-
ρομένων οικοδομών.

Παραβάσεις για άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας
Υ.Α. Φ15/οικ. 5245/251/19981.   (ΦΕΚ 336/Β΄/9.4.1998) Παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Ν. 2516/97.

Χορήγηση άδειας ειδικής εγκατάστασης
Υ.Α. Φ15/οικ.5241/247/19981.   (ΦΕΚ 238/Β΄/13.3.1998) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής 
άδειας εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 2516/97.
Ν. 2516/19972.   (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
και άλλες διατάξεις.

Χρήση γης και προέγκριση χωροθέτησης
Υ.Α. Φ 15/2439/77/20011.   (ΦΕΚ 154/Β΄/15.2.2001) Τροποποιήσεις των δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 2516/97.
Ν. 2545/19972.   (ΦΕΚ 254/Α΄/15.12.1997) Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές και άλλες διατάξεις.
Ν. 2516/19973.   (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων 
και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 69269/5387/19904.   (ΦΕΚ 678/Β΄/25.10.1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιε-
χόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών με-
λετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86.
Πολ.Διατ. της 25-4/19895.   (ΦΕΚ 293/Δ΄/16.5.1989) Τροποποίηση του από 24.4.1985 π.δ/τος «τρόπος καθορι-
σμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών 
δόμησης τους» (Δ/181).
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Πολ.Διατ. της 23-2/19876.   (ΦΕΚ 166/Δ΄/6.3.1987) Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης.
Ν. 1650/19867.   (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος.
Π.Δ. της 24/31 Μαΐου/19858.   (ΦΕΚ 270/Δ΄/31.5.1985) Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης των 
γηπέδων των κειμένων εκτός των ρυμοτομικών σχεδίων των πόλεων και εκτός των ορίων των νομίμως υφιστα-
μένων προ του έτους 1923 οικισμών.
Π.Δ. της 24-4/19859.   (ΦΕΚ 181/Δ΄/3.5.1985) Τρόπος καθορισμού ορίων οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοί-
κους, κατηγορίες αυτών και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησής τους.
Π.Δ. 84/198410.   (ΦΕΚ 33/Α΄/21.3.1984) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση 
βιομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και νη-
σιών Σαλαμίνας και Αίγινας.
Υ.Α. 7746/354/198111.   (ΦΕΚ 118/Δ΄/2.3.1981) Περί τροποποιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών εις περι-
οχήν Κυνοσάργους.

Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (Β.Α.Μ.Ε.)
ΦΕΚ 2259/Β΄/27.11.20071.  Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. 12044/613/9.3.07 κοινή υπουργική απόφαση 
«Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστά-
σεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/
ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυ-
χημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δε-
κεμβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 κοινής υπουργικής απόφασης (405/Β/29.3.2000) 
(ΦΕΚ 376/Β/19.3.2007).
Κ.Υ.Α 12044/613/20072.   (ΦΕΚ 376/Β΄/19.3.2007) Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση κινδύνων 
από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες, λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών, σε συμ-
μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/105/ΕΚ «για τροποποίηση της οδηγίας 96/82/ΕΚ του Συμβουλίου 
για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζομένων με επικίνδυνες ουσίες» του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2003. Αντικατάσταση της υπ αριθμ. 5697/590/2000 
κοινής υπουργικής απόφασης (405/Β/29.3.2000).
Αποφ. 1299/20033.   (ΦΕΚ 423/Β΄/10.4.2003) Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδιασμού Πολιτικής Προστα-
σίας με τη συνθηματική λέξη «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».
Κ.Υ.Α οικ. 5697/590/20004.   (ΦΕΚ 405/Β΄/29.3.2000) Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσι-
ών.
Υ.Α. 77119/4607/19935.   (ΦΕΚ 532/Β΄/6.7.1993) Τροποποίηση και συμπλήρωση της κ.υ.α 18187/272/88 «καθο-
ρισμός μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλεί-
ουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες (126/Β)».
Υ.Α. 18187/272/19886.   (ΦΕΚ 126/Β΄/3.3.1988) Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κιν-
δύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές δραστηριότητες.

Βυρσοδεψεία
Β.Δ. 362/19681.   (ΦΕΚ 117/Α΄/27.5.1968) Περί κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας εργαζομένων εν τοις Βυρ-
σοδεψείοις απάσης της Χώρας.

Βυτιοφόρα οχήματα
Υ.Α. 56995/4820/20071.   (ΦΕΚ 2168/Β΄/9.11.2007) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων ιδι-
ωτικής χρήσης ιδιοκτησίας εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών κατηγορίας Α. 
Υ.Α. 11037/703/06/20072.   (ΦΕΚ 545/Β΄/18.4.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
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της οδηγίας 2006/20/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Φεβρουαρίου 2006, για την τροποποίηση με σκοπό την προ-
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο, της οδηγίας 70/221/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με τις δεξαμενές καυσίμων και 
τις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους. 
Ν. 3446/20063.   (ΦΕΚ 49/Α΄/10.3.2006) Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – 
Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. οικ. 39479/1851/20014.   (ΦΕΚ 870/Β΄/9.7.2001) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/8/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000 «για την τροποποίηση της οδηγίας 
70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στις δε-
ξαμενές υγρών καυσίμων και στις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλ-
κούμενων τους». 
Υ.Α. Φ/73903/6384/20005.   (ΦΕΚ 1442/Β΄/27.11.2000) Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης ADR οχη-
μάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. 3512/267/20006.   (ΦΕΚ 1351/Β΄/7.11.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/91/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 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 ρυμουλκου-
μενών τους.
Υ.Α. Β11 37762/4688/20007.   (ΦΕΚ 86/Β΄/2.2.2000) Κόμιστρα ΦΔΧ αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών 
καυσίμων.
Υ.Α. Α8/27746/3452/20008.   (ΦΕΚ 15/Β΄/14.1.2000) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης σε μεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση.
Υ.Α. Α8/31284/4774/19999.   (ΦΕΚ 259/Β΄/26.3.1999) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων.
Υ.Α. οικ. 35212/3028/199810.   (ΦΕΚ 1330/Β΄/31.12.1998) Ταξινόμηση βυτιοφόρων οχημάτων αναφορικά με την τεκ-
μηρίωση καταλληλότητας του 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.
Π.Δ. 77/199811.   (ΦΕΚ 71/Α΄/7.4.1998) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 «σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που 
κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές 
και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές.
Υ.Α. 17868/1364/199712.   (ΦΕΚ 933/Β΄/22.10.1997) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 
97/19/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1997 «για την προσαρμογή στην τε-
χνική πρόοδο της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τις δεξαμενές υγρού καυσίμου και την οπίσθια προφύλαξη έναντι ενσφηνώσεως των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους».
Υ.Α. Φ/101/61053/1411/199713.   (ΦΕΚ 395/Β΄/16.5.1997) Τροποποίηση της 88548/367/95 (995/Β) απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.
Υ.Α. 3131.2/16/199614.   (ΦΕΚ 453/Β΄/14.6.1996) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με αριθ. 
56 «περί παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήματα».
Υ.Α. 3131.2/49/95/199515.   (ΦΕΚ 1012/Β΄/11.12.1995) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κυλλήνης με 
αριθ. 8 «περί μέτρων ασφάλειας κατά τις διενεργούμενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύμα υγρών ουσι-
ών, υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/ σε βυτιοφόρα 
οχήματα».
Υ.Α. 88548/3675/199516.   (ΦΕΚ 995/Β΄/1.12.1995) Ορισμός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως φορέα ελέγ-
χου δεξαμενών (βυτίων) οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμ-
φωνία ADR.
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Υ.Α. 3131.2/09/1004/199417.   (ΦΕΚ 448/Β΄/14.6.1994) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά με αριθ. 
179 «περί παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήματα».
Υ.Α. 3131.2/01/94/199418.   (ΦΕΚ 119/Β΄/23.2.1994) 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 αε-
ρίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/ σε βυτιοφόρα οχήματα».
Υ.Α. Α2/29542/5347/199119.   (ΦΕΚ 707/Β΄/5.9.1991) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σύμφω-
να με τις διατάξεις του Ν. 1959/91.
Ν. 1959/199120.   (ΦΕΚ 123/Α΄/5.8.1991) Για τις οδικές μεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 74801/2069/199021.   (ΦΕΚ 349/Β΄/8.6.1990) Έκδοση πιστοποιητικού εγκρίσεως μεταφοράς επικινδύνων υλι-
κών ADR για βυτιοφόρα διεθνών μεταφορών.
Υ.Α. 11798/198422.   (ΦΕΚ 455/Β΄/9.7.1984) Τροποποίηση του π.δ 528/1983 (203/Α/83) «προσαρμογή της νομο-
θεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Μαρτίου 
1970 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών καυσί-
μων και των διατάξεων οπισθίας προφυλάξεως των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους» όπως 
αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την οδηγία 79/490/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των».
Π.Δ. 528/198323.   (ΦΕΚ 203/Α΄/31.12.1983) Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 70/221/ΒΟΚ 
του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20 Μαρτίου 1970, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
Κρατών-μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών καυσίμων και των διατάξεων οπίσθιας προφύλαξης των 
οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους», όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 
οδηγία 79/490/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Γ
Γενετικώς τροποποιημένοι μικροοργανισμοί

Υ.Α. 38639/2017/20051.   (ΦΕΚ 1334/Β΄/21.9.2005) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18 
«για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της 
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ» του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Υ.Α. Η.Π.: 11642/1943/20022.   (ΦΕΚ 831/Β΄/2.7.2002) Καθορισμός μέτρων και όρων για την περιορισμένη χρή-
ση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών (ΓΤΜ).
Υ.Α. οικ. 95267/1893/19953.   (ΦΕΚ 1030/Β΄/14.12.1995) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη περιορισμένη χρή-
ση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών.
Υ.Α. οικ. 88740/1883/19954.   (ΦΕΚ 1008/Β΄/11.12.1995) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέ-
ρωση των γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών στο περιβάλλον.

Γραπτή εκτίμηση κινδύνου
Π.Δ. 212/20061.  (ΦΕΚ 212/Α΄/9.10.2006) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την ερ-
γασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 
91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
Π.Δ. 338/20012.  (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την ερ-
γασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.
Π.Δ. 62/19983.  (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998) Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 94/33/ΕΚ.
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Π.Δ. 176/19974.  (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργα-
σία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.
Π.Δ. 175/19975.  (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Τροποποίηση του π.δ 70α/88 «προστασία εργαζομένων που εκτίθενται 
στον αμίαντο κατά την εργασία» (31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ.
Π.Δ. 17/19966.  (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) 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.
Π.Δ. 186/1995 (ΦΕΚ 97/Α΄/30.5.1995)7.  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.
Π.Δ. 399/19948.  (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) 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.
Π.Δ. 398/19949.  (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με 
οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK.

Γράσσα
Υ.Α. 322/2000/20011.  (ΦΕΚ 122/Β΄/7.2.2001) Γράσσα οχημάτων- Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.
Υ.Α. 201/20002.  (ΦΕΚ 872/Β΄/17.7.2000) Γράσσα βαμβακοσυλλεκτικών μηχανών, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου.

Δ
Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Ν. 3471/20061.   (ΦΕΚ 133/Α΄/28.6.2006) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής 
στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν. 2472/97.
Ν. 3144/20032.   (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοι-
νωνική προστασία και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 1122/20003.   (ΦΕΚ 1234/Β΄/9.10.2000) Οδηγία για τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης.
Ν. 2774/19994.   (ΦΕΚ 287/Α΄/22.12.1999) Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τηλεπικοινωνια-
κό τομέα.
Ν. 2472/19975.   (ΦΕΚ 50/Α΄/10.4.1997) Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χα-
ρακτήρα.

Δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών
Π.Δ. 101/20031.   (ΦΕΚ 95/Α΄/23.4.2003) Τροποποίηση του π.δ 346/98 (230/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 
18/00 (15/Α) σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13 Σεπτεμβρίου 2001.
Π.Δ. 18/20002.   (ΦΕΚ 15/Α΄/3.2.2000) Τροποποίηση του π.δ 346/98 (230/Α) «προσαρμογή της Ελληνικής νομο-
θεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50/ΕΟΚ της 18ης Ιουλίου 1992», 
σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/52/ΕΚ της 13ης Οκτωβρίου 1997.
Π.Δ. 346/19983.   (ΦΕΚ 230/Α΄/12.10.1998) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις 
υπηρεσιών προς τις διατάξεις της Οδηγίας 92/50/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 1992.

Δημόσιος τομέας
Υ.Α. ΔΑΔΑΔ/Φ.53/1222/οικ. 20561/20071.   (ΦΕΚ 1613/Β΄/17.8.2007) Χορήγηση διευκόλυνσης στους υπαλλή-
λους για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης των τέκνων τους.
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ΦΕΚ 135/Α΄/19.7.20042.  Διόρθωση σφάλματος στο π.δ 164/04 «ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα».
Π.Δ. 164/20043.   (ΦΕΚ 134/Β΄/19.7.2004) Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου στο 
δημόσιο τομέα (Διόρθωση σφάλματος στο 135/Β/19.7.04).
Ν. 3250/20044.   (ΦΕΚ 124/Α΄/7.7.2004) Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και στα νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου.
Ν. 2940/20015.   (ΦΕΚ 180/Α΄/6.8.2001) Αναπτυξιακά, φορολογικά και θεσμικά κίνητρα για τις επιχειρήσεις του 
κατασκευαστικού τομέα και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. Φ7/οικ.1624/19996.   (ΦΕΚ 2053/Β΄/24.11.1999) Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής που παρέχονται στους 
ασφαλισμένους του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
Ν. 2747/19997.   (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.1999) Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις.
Ν. 2683/19998.   (ΦΕΚ 19/Α΄/9.2.1999) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 2085724 12211 0022/19979.   (ΦΕΚ 1124/Β΄/18.12.1997) Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της ομάδας 
εργασίας για τη μελέτη θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Δημόσιο ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.
Υ.Α. 2075540/7772/0004/199710.   (ΦΕΚ 983/Β΄/7.11.1997) Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη μελέτη θεμάτων 
Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.
Π.Δ. 157/199211.   (ΦΕΚ 74/Α΄/12.5.1992) Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργι-
κών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομέ-
νων» (177/Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α».
Ν. 1876/199012.   (ΦΕΚ 27/Α΄/8.3.1990) Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 130558/198913.   (ΦΕΚ 471/Β΄/16.6.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέ-
ντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Π.Δ. 531/198914.   (ΦΕΚ 223/Α΄/6.10.1989) Έκταση ισχύος του Π.Δ/τος 71/88 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτι-
ρίων για κτίρια του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού».
Ν. 1836/198915.   (ΦΕΚ 79/Α΄/14.3.1989) Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλ-
λες διατάξεις.
Υ.Α. 88555/3293/198816.   (ΦΕΚ 721/Β΄/4.10.1988) Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 
Π.Δ. 193/198817.   (ΦΕΚ 84/Α΄/6.5.1988) Επέκταση διατάξεων του Ν. 1483/84 (ΦΕΚ 153/Α) στο δημόσιο τα 
Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. 
Π.Δ. 289/198618.   (ΦΕΚ 129/Α΄/22.8.1986) Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους εργασίας που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Ν. 1483/198419.   (ΦΕΚ 153/Α΄/8.10.1984) Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υπο-
χρεώσεις- Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων.
Ν. 1057/198020.   (ΦΕΚ 152/Α΄/30.6.1980) Περί του ωραρίου των απασχολουμένων εις υπηρεσίας του Δημοσίου 
κλπ. λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την μορφήν εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου, ή εις εργα-
σίας υπαίθρου και άλλων τινών διατάξεων.
Α.Ν. 649/193721.   (ΦΕΚ 155/Α΄/27.4.1937) Περί των υποχρέων προς αποζημίωσιν δι εργατικά ατυχήματα, εις έρ-
γα εκτελούμενα απολογιστικώς δια λογαριασμόν του δημοσίου.

Διεθνείς κώδικες
Υ.Α. 4113.213/01/2007/20071.   (ΦΕΚ 859/Β΄/1.6.2007) Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 2000 (MSC 103(73)) και 
2004 (MSC 177(79)) του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγρο-
ποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας IGC).
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Υ.Α. 2431.02.1/02/07/20072.   (ΦΕΚ 197/Α΄/23.8.2007) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλ-
λου 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις στο 
κανονισμό 1, προσθήκη κανονισμού 12 Α, επακόλουθες τροποποιήσεις στο Πιστοποιητικό IOPPC και τροποποι-
ήσεις στο κανονισμό 21 του αναθεωρημένου Παραρτήματος Ι της Δ.Σ. MARPOL 73/78− Προσθήκη του κανο-
νισμού 13 στο Παράρτημα IV της Δ.Σ.MARPOL 73/78).
Π.Δ. 27/20073.   (ΦΕΚ 19/Α΄/30.1.2007) Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου του 1978 
αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένα Παραρτή-
ματα Ι και II της Δ.Σ. MARPOL 73/78).
Υ.Α. 4113.223/01/2006/20064.   (ΦΕΚ 1446/Β΄/3.10.2006) Αποδοχή οδηγιών σχετικά με την εναρμόνιση των απαι-
τήσεων για τις εγκαταστάσεις ραδιοεξοπλισμού GMDSS σε πλοία που υπάγονται στη Δ.Σ. Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ., 1974 
όπως αυτές εγκρίθηκαν από την 77η Σύνοδο της Επιτροπής ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Safety Committee) 
του Διεθνή ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization), σύμφωνα με την COMSAR/
Circ.32/16.8.2004».
Υ.Α. 4113.220/01/2006/20065.   (ΦΕΚ 498/Β΄/19.4.2006) Τροποποίηση της υπ αριθ 1218.38/1/98 υπουργικής από-
φασης «Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά 
πλοία με ελληνική σημαία» (704/Β).
Π.Δ. 114/20066.   (ΦΕΚ 112/Α΄/8.6.2006) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 
αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παραρτή-
ματος IV της Δ.Σ. MARPOL 73/78).
Υ.Α. 2431.06.1/13/05/20057.   (ΦΕΚ 644/Β΄/13.5.2005) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλ-
λου του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις 
στο Προσάρτημα του Παραρτήματος V της MARPOL, 73/78).
Υ.Α. 4113.202/01/2005/20058.   (ΦΕΚ 556/Β΄/25.4.2005) Τροποποίηση της αριθ. 1218.38/1/1998 Υ.Α «Εισαγωγή 
του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική 
σημαία (704/Β/10-7-1998)».
Υ.Α. 2431.02/02/05/20059.   (ΦΕΚ 331/Β΄/15.3.2005) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλ-
λου του 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις 
στον Κανονισμό 13Ζ, προσθήκη νέου Κανονισμού 13Η και συνεπαγόμενες μεταβολές στο Συμπλήρωμα στο Πι-
στοποιητικό IOPP του Παραρτήματος Ι στη MARPOL, 73/78).
Υ.Α. 4113.198/01/2005/200510.   (ΦΕΚ 244/Β΄/24.2.2005) Τροποποίηση της υπ αριθ 1218.38/1/98 υπουργικής από-
φασης «Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά 
πλοία με ελληνική σημαία» (704/Β).
Υ.Α. 4113.169/01/200211.   (ΦΕΚ 1398/Β΄/1.11.2002) Αποδοχή των τροποποιήσεων στο Πρωτόκολλο του 1988 της 
Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη θάλασσα (SOLAS), 1974, όπως αυτές υιοθε-
τήθηκαν από τον ΙΜΟ, σύμφωνα με τις αποφάσεις MSC 92(72)/26-5-2000 και 100(73)/5-12-2000.
Υ.Α. 4113.166/01/200212.   (ΦΕΚ 1201/Β΄/16.9.2002) Αποδοχή τροποποιήσεων του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς 
Διαχείρισης (ISM CODE) καθώς και αναθεωρημένων οδηγιών για την εφαρμογή του ΔΚΑΔ που υιοθετήθηκαν 
από τον ΙΜΟ, σύμφωνα με τις αποφάσεις MSC 104 (73)/5-12-00 και Α. 913(22)/29-11-01.
Υ.Α. 4113.163/01/2002/200213.   (ΦΕΚ 1002/Β΄/2.8.2002) Τροποποίηση της υ.α 1218.38/1/98 (704/Β) «Εισαγωγή 
του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική 
σημαία.
Π.Δ. 312/200214.   (ΦΕΚ 273/Α΄/13.11.2002) Αποδοχή τροποποιήσεων των Παραρτημάτων του Πρωτοκόλλου 1978 
του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78 -Παρ. Ι, 
ΙΙΙ, και V).
Π.Δ. 286/200215.   (ΦΕΚ 256/Α΄/22.10.2002) Κύρωση της 1 (82)/18-10-00 αποφάσεως της Νομικής Επιτροπής Του 
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) με τίτλο «αποδοχή τροποποιήσεων των περιοριστικών ποσών του 
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πρωτοκόλλου 1992 που τροποποιεί τη διεθνή Σύμβαση του 1969, αναφορικά με την αστική ευθύνη για ζημιές 
ρύπανσης από πετρέλαιο».
Υ.Α. 4113.148/04/2001/200116.   (ΦΕΚ 1564/Β΄/23.11.2001) Τροποποίηση της υ.α 1218.38/1/98 (704/Β) «Εισαγω-
γή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνι-
κή σημαία.
Υ.Α. 4113.140/01/2001/200117.   (ΦΕΚ 534/Β΄/9.5.2001) Τροποποίηση της υ.α 1218.38/1/98 (704/Β) «Εισαγωγή 
του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική 
σημαία.
Υ.Α. 3521.1/6/200018.   (ΦΕΚ 690/Β΄/5.6.2000) Κανονισμός περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτωνΕ/Γ 
και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εμπίπτουν στην εφαρμογή του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών ΙΜΟ.
Π.Δ. 201/200019.   (ΦΕΚ 181/Α΄/9.8.2000) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1998, της Διεθνούς Σύμβασης για τη 
Ναυτική Έρευνα και Διάσωση, 1979 όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την Απόφαση 70(69) της Επιτροπής Ναυτικής 
Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.
Υ.Α. 1218.121.1/199920.   (ΦΕΚ 1357/Β΄/10.7.1999) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1996 MSC 50(66) και MSC 
58(67) του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά 
χύμα (Κώδικας IBC).
Υ.Α. 1218.38/1/199821.   (ΦΕΚ 704/Β΄/10.7.1998) Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου 
και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία.
Π.Δ. 160/199722.   (ΦΕΚ 141/Α΄/2.7.1997) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1995 Διεθνούς Σύμβασης για ασφάλει-
α της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την απόφαση MSC 46 65 Επιτροπής 
Ναυτικής Ασφάλειας MSC Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και με την απόφαση 1/95 Διάσκεψης Συμβαλλο-
μένων στη Διεθνή Σύμβαση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974 κρατών.
Υ.Α. 1218.65/1/199723.   (ΦΕΚ 101/Β΄/14.2.1997) Αποδοχή των κωδίκων για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοί-
ων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (BCH) και για την κατασκευή και εξοπλισμό των πλοίων που μετα-
φέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (EXISTING, GC, GC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Υ.Α. 1218.36/1/199624.   (ΦΕΚ 364/Β΄/22.5.1996) Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992, του Διεθνή Κώ-
δικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας IGC).
Π.Δ. 192/199625.   (ΦΕΚ 157/Α΄/11.7.1996) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1994 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, 1974 όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις MSC 31(63) 
και MSC 42(64) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ).
Υ.Α. 1218.34/199526.   (ΦΕΚ 1029/Β΄/14.12.1995) Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992 του Διεθνή Κώ-
δικα για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας ΙΒC).
Υ.Α. 1218.74/1/95/199527.   (ΦΕΚ 531/Β΄/20.6.1995) Αποδοχή του Διεθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Ει-
δών (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(IMO) (IMDG- IMO-CODE).
Π.Δ. 136/199528.   (ΦΕΚ 84/Α΄/12.5.1995) Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1992 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα όπως αυτές υιοθετήθηκαν από τις αποφάσεις MSC 24(60), MSC 
26(60) και MSC 27(61) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (MSC), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ).
Π.Δ. 419/199329.   (ΦΕΚ 178/Α΄/6.10.1993) Αποδοχή τροποποιήσεων 1987 της Διεθνούς Σύμβασης «για την ασφά-
λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC).
Ν. 559/197730.   (ΦΕΚ 78/Α΄/12.3.1977) Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης Συμ-
βάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (CMR) και του Πρωτοκόλλου υπο-
γραφής.
Υ.Α. 60307/8/72/197431.   (ΦΕΚ 854/Β΄/4.9.1974) Περί αποδοχής του υπό του IMCO εκπονηθέντος Διεθνούς Ναυ-
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τιλιακού Κώδικος Επικίνδυνων Αγαθών (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE).

Δονήσεις - Κραδασμοί
Βλέπ ε :  Ε  →  Επ ι κ ί ν δυ νο ι  παράγον τ ε ς  →  Φυσ ι κο ί  παράγον τ ε ς  →  Κραδασμο ί

Δοχεία πίεσης - συσκευές αερίων
Γενικά

Υ.Α. 17230/671/20051.   (ΦΕΚ 1218/Β΄/1.9.2005) Τροποποίηση της υπ αριθ. 618/43/05 (52/Β) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικα-
σίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.
Υ.Α. 618/43/20052.   (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες 
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης.
Υ.Α. 27120/1290/20033.   (ΦΕΚ 652/Β΄/27.5.2003) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/50/ΕΚ «για 
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 1999/36/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το μεταφερόμενο 
εξοπλισμό υπό πίεση.
Υ.Α. 14132/618/20014.   (ΦΕΚ 1626/Β΄/6.12.2001) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/36 του Συμ-
βουλίου 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.
Υ.Α. οικ. 16289/330/19995.   (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 
97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση.
Υ.Α. οικ. Β 3380/737/19956.   (ΦΕΚ 134/Β΄/1.3.1995) Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/91 (487/Β) κοινής από-
φασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά με τις συσκευές 
αερίου, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.
Υ.Α. οικ. Β 3312/705/19957.   (ΦΕΚ 130/Β΄/27.2.1995) Τροποποίηση της υπ αριθ. Β. 20683/2134/17.11.87 
(634/Β/26.11.87) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέρ-
γειας και Τεχνολογίας με την οποία εναρμονίστηκε η οδηγία 75/324/ΕΟΚ που αφορά στις συσκευές αερολυμά-
των (αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/1/ΕΚ της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υ.Α. 20769/6285/19948.   (ΦΕΚ 977/Β΄/30.12.1994) Τροποποίηση της 12479/Φ17/414/91 (431/Β), κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τα απλά 
δοχεία πίεσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 93/68/ΕΟΚ για 
τη χρήση της σήμανσης «CE» (EEL 220/30-8-93).
Υ.Α. 14165/Φ 17.4/373/19939.   (ΦΕΚ 673/Β΄/2.9.1993) Θέσπιση κανονισμού για την ασφαλή κατασκευή και κυ-
κλοφορία των δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.
Υ.Α. 15233/199110.   (ΦΕΚ 487/Β΄/4.7.1991) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 90/396/ΕΟΚ Οδη-
γία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις συσκευές αερίου.
Υ.Α. 12479 Φ17/414/199111.   (ΦΕΚ 431/Β΄/24.6.1991) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις 87/404/
ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με απλά δοχεία πίεσης.
Π.Δ. 70/199012.   (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.
Υ.Α. ΑΠ 12502/206/198913.   (ΦΕΚ 466/Β΄/13.6.1989) 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».
Υ.Α. οικ. 22223/4073/198814.   (ΦΕΚ 792/Β΄/1.11.1988) Συσκευές που χρησιμοποιούν αέρια καύσιμα, μηχανισμοί 
ασφαλείας και ρυθμίσεως των αερίων για τις συσκευές αυτές και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών.
ΦΕΚ 580/Β΄/23.8.198815.  Διορθώσεις σφαλμάτων στην ΑΠ. Β. 10451/929/5.5.1988 υπουργική απόφαση που δη-
μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 370/Β/9.6.1988.
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Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/198816.   (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμέ-
νων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συ-
σκευασίας τους.
Υ.Α. Β 11492/1590/198817.   (ΦΕΚ 363/Β΄/7.6.1988) Συσκευές πίεσης.
Υ.Α. Β 19340/1946/198718.   (ΦΕΚ 639/Β΄/27.11.1987) Συγκολλητές φιάλες αερίου από μη κεκραμένο χάλυβα σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 84/527/ΕΟΚ.
Υ.Α. Β. 20683/2134/198719.   (ΦΕΚ 634/Β΄/26.11.1987) Συσκευές αερολυμάτων (αεροζόλ) σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 75/324/ΕΟΚ. 
Υ.Α. Β 19338/1944/198720.   (ΦΕΚ 624/Β΄/24.11.1987) Χαλύβδινες φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση σε συμμόρ-
φωση προς την οδηγία 84/525/ΕΟΚ.
Υ.Α. Β 19339/1945/198721.   (ΦΕΚ 624/Β΄/24.11.1987) Φιάλες αερίου χωρίς συγκόλληση κατασκευασμένες από 
κεκραμένο ή μη αλουμίνιο σε συμμόρφωση προς την οδηγία 84/526/ΕΟΚ.
Υ.Α. της 6-5/198722.   (ΦΕΚ 291/Β΄/9.6.1987) Συσκευές πίεσης και μέθοδοι ελέγχου αυτών των συσκευών σε συμ-
μόρφωση προς την οδηγία 76/767/ΕΟΚ.
Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) 23. Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων.

Φορείς ελέγχου δοχείων πίεσης - συσκευών αερίου
Υ.Α. 5577/142/20001.   (ΦΕΚ 696/Β΄/6.6.2000) Αναγνώριση της ΑΕ Lloyds Register of Shipping and Industrial 
Services σαν φορέα ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και δοχείων πίεσης.
Υ.Α. 28992/627/20002.   (ΦΕΚ 142/Β΄/14.2.2000) Αναγνώριση της ΑΕ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστο-
ποιήσεων (EUROCERT), ως φορέα ικανού για τον περιοδικό επανέλεγχο σταθερών δοχείων πίεσης και ανυψω-
τικών μηχανημάτων.
Υ.Α. 9607/245/19993.   (ΦΕΚ 305/Β΄/5.4.1999) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΛΚΕΠΗΥ ως φορέα ελέγχου συσκευών αερίου.
Υ.Α. οικ. 25429/534/19984.   (ΦΕΚ 822/Β΄/6.8.1998) Αναγνώριση ΕΠΕ Γενικές Εφαρμογές Τεχνολογίας & Επι-
στήμης (ΓΕΤΕ) σαν φορέα ικανό για την εκτέλεση δοκιμών σε δοχεία πίεσης.
Υ.Α. 14296/Φ17.6/416/95/19975.   (ΦΕΚ 157/Β΄/6.3.1997) Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Επα-
νελέγχου φιαλών ασετυλίνης της Υ. ΦΑΡΩΝ (C2H2).
Υ.Α. 4302/Φ.17.4/130/19976.   (ΦΕΚ 48/Β΄/29.1.1997) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του κέντρου επανελέγ-
χου συγκολλητών φιαλών υγραερίου της «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών.
Υ.Α. 4303/Φ.17.4/129/19977.   (ΦΕΚ 48/Β΄/29.1.1997) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του κέντρου επανελέγ-
χου συγκολλητών φιαλών υγραερίου της «ΚΟΣΜΟΓΚΑΖ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στο Κοντάρι της Χίου.
Υ.Α. ΟΙΚ 12227/Φ.17.4/372/19978.   (ΦΕΚ 48/Β΄/29.1.1997) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του κέντρου επα-
νελέγχου συγκολλητών φιαλών υγραερίου της «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» στα Πάμφυλα Μυτιλήνης.
Υ.Α. 13659/Φ17.4/286/19949.   (ΦΕΚ 981/Β΄/30.12.1994) Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου δοχείων πίε-
σης σε Ελληνικές βιομηχανίες από την Εταιρεία Technishe Uberwachungw-Verein Osterreich (TUV Αυστρίας).
Υ.Α. 14761/Φ17.4/305/199410.   (ΦΕΚ 962/Β΄/23.12.1994) Αναγνώριση της BUREAU VERITAS GREECE ως φο-
ρέα ελέγχου δοχείων πίεσης.
Υ.Α. 6441/Φ17.4/148/199411.   (ΦΕΚ 962/Β΄/23.12.1994) Αναγνώριση της AE ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ ως 
φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης.
Υ.Α. 14362/Φ17.4/300/199412.   (ΦΕΚ 962/Β΄/23.12.1994) Αναγνώριση της TUV ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα ελέγχου 
δοχείων πίεσης.
Υ.Α. 15258/Φ17.4/326/199413.   (ΦΕΚ 962/Β΄/23.12.1994) Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου δοχείων πίε-
σης σε Ελληνικές βιομηχανίες από τις Εταιρείες BUREAU VERITAS, TUV RWDVκαι TUV BAYERN eV.
Υ.Α. 1737/Φ17.4/32/199414.   (ΦΕΚ 101/Β΄/16.2.1994) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου δοχείων 
πίεσης.
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Υ.Α. 15177/Φ.17.4/404/199315.   (ΦΕΚ 665/Β΄/1.9.1993) Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου 
δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου.

Χρωματισμός φιαλών
Υ.Α. ΑΠ 12502/206/19891.  (ΦΕΚ 466/Β΄/13.6.1989) 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».
Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/19882.  (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμέ-
νων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συ-
σκευασίας τους.
Π.Δ. 95/19783.  (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων.

Ε
Έγκυες- Λεχώνες- Γαλουχούσες

Βλέπε επίσης: Μητρότητα

Ν. 3174/20031.   (ΦΕΚ 205/Α΄/28.8.2003) Μερική απασχόληση & υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.
Π.Δ. 41/20032.   (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) Τροποποίηση του π.δ 176/97 «μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία κα-
τά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» 
(150/Α).
Αρ. Πρωτ. 130351/30.4.20033.  Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ 41/03 «Τροποποίηση του π.δ 176/97 «μέτρα για 
την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» (150/Α)».
Π.Δ. 176/19974.   (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργα-
σία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.
Π.Δ. 16/19965.   (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK.

Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2006-21. 007 Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2006- 2007: Ημερομηνία υπογραφής: 
12/04/2006 Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 14/13-04-2006.
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004-2002. 5 Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2004- 2005: Ημερομηνία υπογραφής: 
24/05/2004 Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 16/28-5-2004.
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2003. 3 Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2002 - 2003: Ημερομηνία υπογραφής: 
15/04/2002 Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 19/29-4-2002. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002-2004. 3 Ερμηνευτική δήλωση για το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003: Ημερομηνία υπογραφής: 
15/04/2002 Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 37/14-6-2002. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-205. 02 Εθνική Γενική Συλλογική σύμβαση εργασίας ετών 2000- 2002: Ημερομηνία υπογραφής: 
23/05/2000 Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 31/23-5-2000. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1998-1996. 9 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1998 και 1999. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997. 7 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1996 και 1997. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1994-1998. 5 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1994 και 1995: Αριθμός Πρακτικού 
Κατάθεσης: Π.Κ.Υ.Ε. 24/23-3-94.
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Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1999. 3 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1993: Αριθμός Πρακτικού Κατάθεσης: 
37/11-6-93.
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1991-19910. 2 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1991 και 1992: Αριθμός Πρακτικού 
Κατάθεσης: Π.Κ.Υ.Ε. 10/4-4-91. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19911. 0 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1990. 
Υ.Α. 12756/198912.   (ΦΕΚ 213/Β΄/23.3.1989) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 10.3.89 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) έτους 1989.
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19813. 9 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1989.
Υ.Α. 10855/19814. 8 (ΦΕΚ 40/Β΄/1.2.1988) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 26-1-88 ΕΓ-
ΣΣΕ περί κατώτατων ορίων μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών όλης της χώρας και ρύθμιση άλλων θεμά-
των.
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19815. 8 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1988. 
Υ.Α. 11601/19816. 7 (ΦΕΚ 122/Β΄/17.3.1987) Κήρυξη εκτελεστής της αριθ. 7/87 απόφασης του ΠΔΔΔ Αθηνών για 
τον καθορισμό των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων των εργαζομένων όλης της χώρας. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19817. 7 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1987. 
Υ.Α. 12440/19818. 6 (ΦΕΚ 123/Β΄/21.3.1986) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 13-3-86 ΕΓ-
ΣΣΕ περί καθορισμού συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών όλης της 
χώρας. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19819. 6 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1986. 
Υ.Α. 11117/19820. 5 (ΦΕΚ 50/Β΄/31.1.1985) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 19-1-85 ΕΓ-
ΣΣΕ περί καθορισμού συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών όλης της 
χώρας 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 198521.   Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1985. 
Υ.Α. 11770/198422.   (ΦΕΚ 81/Β΄/20.2.1984) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 14-2-84 ΕΓ-
ΣΣΕ για τον καθορισμό συνολικών γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών όλης της 
Χώρας και ρύθμιση άλλων θεμάτων. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19823. 3 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1983. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19824. 2 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1982.
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19825. 1 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1981. 
Υ.Α. 19955/19826. 0 (ΦΕΚ 1303/Β΄/24.12.1980) Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ αριθ. 120/80 αποφάσεως του 
ΔΔΔΔ Αθηνών περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων των μισθωτών απάσης 
της Χώρας ΔΔΔΑ. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19827. 0 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1980. 
Υ.Α. 11282/19728. 9 (ΦΕΚ 194/Β΄/24.2.1979) Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ αριθ. 6/79 αποφάσεως του ΔΔΔΔ 
Αθηνών περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως ετέρων τινών 
θεμάτων εργασίας των μισθωτών απάσης της χώρας. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19729. 9 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1979. 
Υ.Α. 9200/1721/19730. 8 (ΦΕΚ 183/Β΄/3.3.1978) Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ αριθ. 9/78 αποφάσεως του 
ΔΔΔΔ Αθηνών «περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως ετέρων 
τινών γενικών όρων αμοιβής των μισθωτών της χώρας. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19731. 8 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1978. 
Υ.Α. 4943/971/19732. 7 (ΦΕΚ 60/Β΄/1.2.1977) Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 
26-1-77 Εθνικής Γενικής Συμβάσεως Εργασίας, «περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημε-
ρομισθίων και ρυθμίσεως θεμάτων αναφερομένων εις την άδειαν μετ αποδοχών των μισθωτών κ.λ.π. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 197733.   Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1977. 
Υ.Α. 21378/4372/197634.   (ΦΕΚ 671/Β΄/20.5.1976) Περί κηρύξεως εκτελεστής της υπ αριθ. 10/76 αποφάσεως του 
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ΔΔΔΔ Αθηνών «περί αυξήσεως των γενικών κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων και ρυθμίσεως ετέρων 
τινών γενικών όρων αμοιβής των μισθωτών της Χώρας. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19735. 6 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1976. 
Υ.Α. 11399/1709/19736. 5 (ΦΕΚ 276/Β΄/4.3.1975) Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
από 26 Φεβρουαρίου 1975 Εθνικής Γ.Σ.Σ.Ε περί αναπροσαρμογής των γενικών κατωτάτων ορίων ημερομισθίων 
εργατοτεχνιτών εργατοτεχνιτριών και μαθητευομένων. 
Υ.Α. 11400/1710/19737. 5 (ΦΕΚ 276/Β΄/4.3.1975) Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
από 26 Φ/βρίου 1975 Εθνικής Γ.Σ.Σ.Ε. περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξή-
σεως των ημερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθω-
τών. 
Υ.Α. 11398/1708/19738. 5 (ΦΕΚ 276/Β΄/4.3.1975) Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
από 26 Φεβρουαρίου 1975 Εθνικής Γ.Σ.Σ.Ε. περί αναπροσαρμογής των κατωτάτων ορίων μισθών Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων. 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 19739. 5 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1975. 

Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης
Υ.Α. οικ. 12637/1180/20051.   (ΦΕΚ 817/Β΄/15.6.2005) Τροποποίηση της απόφασης για τον καθoρισμό πλαισίου 
για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα.
Υ.Α. 26294/1/20052.   (ΦΕΚ 263/Β΄/1.3.2005) Τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλί-
ου Διαπίστευσης.
Αποφ. 90/20023.   (ΦΕΚ 960/Β΄/26.7.2002) Τροποποίηση της απόφασης που καθιέρωσε τα κριτήρια διαπίστευ-
σης και τις διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και της απόφασης που καθόρισε τις 
οικονομικές υποχρεώσεις των διαπιστευομένων φορέων.
Αποφ. 141/20024.   (ΦΕΚ 960/Β΄/26.7.2002) Τροποποίηση της απόφασης που καθιέρωσε τα κριτήρια διαπίστευ-
σης και τις διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.
Υ.Α. 138/20025.   (ΦΕΚ 960/Β΄/26.7.2002) Τροποποίηση της απόφασης που καθιέρωσε τα κριτήρια διαπίστευσης 
και τις διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.
Υ.Α. 30295/1016/20026.   (ΦΕΚ 91/Β΄/31.1.2002) Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης.
Αποφ. 278/20017.   (ΦΕΚ 1614/Β΄/5.12.2001) Τροποποίηση της απόφασης που καθιέρωσε τα κριτήρια διαπίστευ-
σης και τις διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης.
Αποφ. 14872/1367/20018.   (ΦΕΚ 877/Β΄/9.7.2001) Έγκριση του χρονοδιαγράμματος της μεταβατικής περιόδου 
εφαρμογής του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025.
Υ.Α. 32591/3257/20019.   (ΦΕΚ 703/Β΄/6.6.2001) Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων με-
ταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR.
Αποφ. 190/200110.   (ΦΕΚ 555/Β΄/15.5.2001) Συμπλήρωση διαδικασίας για εποπτεία διαπιστευμένων περιβαλλο-
ντικών επαληθευτών της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Αποφ. 196/200111.   (ΦΕΚ 555/Β΄/15.5.2001) Έγκριση της διαδικασίας επιτήρησης των φορέων πιστοποίησης/ελέγ-
χου στον υποχρεωτικό τομέα.
Υ.Α. οικ. 3354/91/200112.   (ΦΕΚ 149/Β΄/8.2.2001) Καθoρισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και 
την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα.
Αποφ. 97/200113.   (ΦΕΚ 12/Β΄/11.1.2001) Υιοθέτηση από το ΕΣΥΔ του οδηγού ISO/IEC 66.
Αποφ. 137/200114.   (ΦΕΚ 12/Β΄/11.1.2001) Έγκριση της διαδικασίας για την εποπτεία διαπιστευμένων περιβαλ-
λοντικών επαληθευτών της αλλοδαπής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.
Υ.Α. 24476/475/200015.   (ΦΕΚ 1275/Β΄/19.10.2000) Τροποποίηση της απόφασης συγκρότηση Εθνικού Συμβου-
λίου Διαπίστευσης 
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ΦΕΚ 2247/Β΄/30.12.199916.  Καθορισμός οικονομικών υποχρεώσεων διαπιστευομένων φορέων.
Αποφ. 8/199917.   (ΦΕΚ 602/Β΄/10.5.1999) Κριτήρια διαπίστευσης και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συ-
στήματος Διαπίστευσης.
Υ.Α. 42949/931/199818.   (ΦΕΚ 1318/Β΄/31.12.1998) Συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης.
Υ.Α. οικ. 28489/2629/199819.   (ΦΕΚ 1177/Β΄/12.11.1998) Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Περιβαλλοντι-
κής Διαχείρισης και Ελέγχου.
Ν. 2642/199820.   (ΦΕΚ 216/Α΄/17.9.1998) Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντή-
ρησης πλοίων και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. οικ. Β 11708/199521.   (ΦΕΚ 574/Β΄/30.6.1995) Τροποποίηση απόφασης Συγκρότησης του Εθνικού Συμβου-
λίου Διαπίστευσης.
Υ.Α. 7891/199522.   (ΦΕΚ 402/Β΄/11.5.1995) Συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης.
Ν. 2231/199423.   (ΦΕΚ 139/Α΄/31.8.1994) Σύσταση και λειτουργία Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας, Εθνικού 
Συμβουλίου Διαπίστευσης και άλλες διατάξεις.

Εθνικό Σύστημα Υγείας
Ν. 3329/20051.   (ΦΕΚ 81/Α΄/4.4.2005) Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατά-
ξεις.
Ν. 2889/20012.   (ΦΕΚ 37/Α΄/2.3.2001) Βελτίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες 
διατάξεις.
Ν. 2071/19923.   (ΦΕΚ 123/Α΄/15.7.1992) Εκσυγχρονισμός και οργάνωση Συστήματος Υγείας.
Ν. 1579/19854.   (ΦΕΚ 217/Α΄/23.12.1985) Ρυθμίσεις για την εφαρμογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις.

Εισφορά επαγγελματικού κινδύνου
Π.Δ. 250/19881.   (ΦΕΚ 106/Α΄/1.6.1988) Μείωση της εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου που καταβάλλεται στο 
ΙΚΑ από την επιχείρηση «ΛΥΔΙΑ Α.Ε».
Β.Δ. 473/19612.   (ΦΕΚ 119/Α΄/26.7.1961) Περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου 
Εγκ. 158/12.8.19613.  Κοινοποίηση της υπ αριθ. 473 β.δ/τος, περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου.
Ν. 4104/19604.   (ΦΕΚ 147/Α΄/20.9.1960) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί κοινωνι-
κών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων.
Α.Ν. 1846/19515.   (ΦΕΚ 179/Α΄/1.8.1951) Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Ν. 2193/19206.   (ΦΕΚ 129/Α΄/13.6.1920) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων εργατικών τινών νόμων.

Εκρηκτικές ύλες
Γενικά

Π.Δ. 2/20061.   (ΦΕΚ 1/Α΄/4.1.2006) Τροποποίηση – συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 455/95 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την 
εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (268/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
2004/57/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων 
πυρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και προς την απόφαση Ε (2004) 
1332/15-4-2004 της Επιτροπής, σχετικά με το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών.
Υ.Α. 1013/9/3/20042.   (ΦΕΚ 1186/Β΄/3.8.2004) Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών αγοράς, μετα-
φοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, κατά το χρονικό διάστημα από 31-7-04 
μέχρι 31-8-04.
Υ.Α. Φ.28/18787/1032/20003.   (ΦΕΚ 1035/Β΄/23.8.2000) Τροποποίηση της κ.υ.α 3329/89 (132/Β) «κανονισμοί 
για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».
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Π.Δ. 455/19954.   (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορι-
κής χρήσεως.
Υ.Α. 3009/2/23α/19945.   (ΦΕΚ 696/Β΄/14.9.1994) Δικαιολογητικά και διαδικασία έκδοσης των προβλεπομένων 
από τις διατάξεις του ν. 2168/93 και 456/76 αδειών.
Υ.Α. 3009/2/26α/19946.   (ΦΕΚ 513/Β΄/4.7.1994) Τηρούμενα βιβλία και υποχρεώσεις φυσικών ή νομικών προσώ-
πων που απασχολούνται με την κατασκευή, μετασκευή, συναρμολόγηση, επεξεργασία ή επισκευή εκρηκτικών 
υλών, όπλων, πυρομαχικών κ.λπ αντικειμένων του Ν. 2168/1993.
Υ.Α. 3009/2/21-γ/19947.   (ΦΕΚ 301/Β΄/21.4.1994) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαμετα-
κόμισης όπλων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίη-
σης αυτής.
Ν. 2264/19948.   (ΦΕΚ 208/Α΄/5.12.1994) Κύρωση της Σύμβασης για τη σήμανση των πλαστικών εκρηκτικών με 
σκοπό τον εντοπισμό τους.
Ν. 2168/19939.   (ΦΕΚ 147/Α΄/3.9.1993) Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, 
εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 3329/198910.   (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989) Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανά-
λωση εκρηκτικών υλών. 
Ν. 413/197711.   (ΦΕΚ 128/Α΄/12.5.1977) Περί αγοράς μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών. 
Ν. 495/197612.   (ΦΕΚ 337/Α΄/18.12.1976) Περί όπλων, εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανημάτων και άλ-
λων τινών ποινικών διατάξεων. 
Ν. 456/197613.   (ΦΕΚ 277/Α΄/19.10.1976) Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων.

Άδεια γομωτή - πυροδότη
Υ.Α. Φ6.9/25068/1183/1996 (ΦΕΚ 1035/Β΄/15.11.1996)1.  Τροποποίηση της οικ. 2254/230/Φ6 9/94 (73/Β) Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης «προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας 
γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες».
Υ.Α. Φ.6.9/13370/1560/19952.  (ΦΕΚ 677/Β΄/31.7.1995) Συμπλήρωση και τροποποίηση της κ.υ.α οικ. 
2254/230/Φ.6.9/21.12.94, (73/Β) «προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση 
άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες».
Υ.Α. οικ. 2254/230/Φ 6.9/19943.  (ΦΕΚ 73/Β΄/3.2.1995) Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες.

Αποθήκευση εκρηκτικών υλών
Υ.Α. Φ.28/18787/1032/20001.  (ΦΕΚ 1035/Β΄/23.8.2000) Τροποποίηση της κ.υ.α 3329/89 (132/Β) «κανονισμοί 
για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών υλών».
Υ.Α. 5905/Φ15/839/1995 (ΦΕΚ 611/Β΄/12.7.1995)2.  Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτεχνι-
κές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών.
ΦΕΚ 778/Β΄/14.10.1994 3. Διόρθωση σφάλματος στην 3009/2/28-γ/16.6.94 απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
«Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.
Υ.Α. 3009/2/28γ/19944.  (ΦΕΚ 461/Β΄/21.6.1994) Όροι ασφαλούς φύλαξης πυροβόλων όπλων, πυρομαχικών, εκρη-
κτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών.
Κ.Υ.Α 263/1991 (ΦΕΚ 22/Β΄/28.1.1991)5.  Τροποποίηση της υ.α. 7755/160/88 «περί λήψεως μέτρων πυροπρο-
στασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες εύφλεκτων και 
εκρηκτικών υλών κατά το άρθ. 3.
Υ.Α. 3329/1989 (ΦΕΚ 132/Β΄/21.2.1989)6.  Κανονισμοί για την παραγωγή, αποθήκευση και διάθεση σε κατανά-
λωση εκρηκτικών υλών.
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Υ.Α. οικ. 7755/160/1988 (ΦΕΚ 241/Β΄/22.4.1988)7.  Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9465/1984 (ΦΕΚ 469/Β΄/16.7.1984)8.  Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση των 
αδειών κατασκευής & λειτουργίας αποθηκών εκρηκτικών υλών και καψυλίων σε λατομεία αδρανών υλικών.
Ν.Δ. 35/1968 (ΦΕΚ 284/Α΄/3.12.1968)9.  Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων, εργοστασίων και 
αποθηκών εκρηκτικών υλών.

Εκρήξιμες ατμόσφαιρες
Π.Δ. 42/2003 (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003)1.  Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμό-
σφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (E.E.L 23/57/28-1-2000).
Αρ. Πρωτ. 130353/30.4.20032.  Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ 42/03 «Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για 
τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν 
σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L 23/57/28-1-2000)».
Υ.Α. οικ. B.20775/1068/20003.  (ΦΕΚ 1139/Β΄/12.9.2000) Τροποποίηση της οικ. Β.13353/2696/90, (442/Β) κοι-
νής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί-
ας «ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια» όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/65/ΕΚ της Επιτροπής.
Υ.Α. Β 44203/2137/1999 (ΦΕΚ 290/Β΄/1.4.1999)4.  Τροποποίηση της κ.υ.α 2923/161/86 των Υπουργών Εσωτερι-
κών και Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «ηλεκτρολογικό υλι-
κό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 
1975 και 79/196/ΕΟΚτης 6 Φεβρουαρίου 1979, του Συμβουλίου των Ε.Κ (EE Ν. 43/20/20-2-79)» (176/Β), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/53/ΕΚ της 11ης Σεπτεμβρίου 1997.
Υ.Α. οικ. Β.45043/2077/19975.  (ΦΕΚ 1180/Β΄/30.12.1998) Τροποποίηση της οικ. Β.13353/2636/90, (442/Β) κοι-
νής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί-
ας «ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/44/ΕΚ της Επιτροπής.
Π.Δ. 177/1997 (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997)6.  Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφά-
λειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/91/ΕΟΚ.
Υ.Α. Β 17081/2964/19967.  (ΦΕΚ 157/Β΄/13.3.1996) Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για 
χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.
Υ.Α. 10328/2063/19958.  (ΦΕΚ 516/Β΄/14.6.1995) Τροποποίηση της 2923/161/21-2-86 (176/Β) Κοινής Απόφα-
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίας Τάξεως και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για το 
ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/26/ΕΚ της 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υ.Α. B 6606/1825/1993 (ΦΕΚ 453/Β΄/24.6.1993)9.  Τροποποίηση της αρ. 2923/161/86 (176/Β) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εσωτερικών και Δ. Τάξης και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για 
το ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 90/487/ΕΟΚ.
Υ.Α. οικ. Β. 19849/4370/199210.  (ΦΕΚ 599/Β΄/30.9.1992) Τροποποίηση της οικ. Β. 13353/2636/20.7.1990 (ΦΕΚ 
442/Β΄/20.7.90) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο-
γίας «Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια» σε συμ-
μόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 91/269/ΕΟΚ.

katalogos179s430.indd   215 5/19/08   10:25:38 AM



— 216 —

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υ.Α. 34458/1990 (ΦΕΚ 846/Β΄/31.12.1990)11.  Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, κα-
τασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών πε-
τρελαίου.
Υ.Α. οικ. Β 13353/2636/199012.  (ΦΕΚ 442/Β΄/20.7.1990) Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο 
περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια.
Π.Δ. 70/199013.  (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.
ΦΕΚ 527/Β΄/29.6.198914.  Διόρθωση Σφάλματος στην κοινή Υ.Α. 3232/41/89/24.4.1989 (ΦΕΚ 400/Β/26.5.89).
Υ.Α. 3232/41/89/1989 (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989)15.  Συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστι-
κή ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου -Περάματος-Σαλαμίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αε-
ρίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα.
Υ.Α. Β15090/1445/198716.  (ΦΕΚ 472/Β΄/28.8.1987) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 2923/161 «πε-
ρί ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ 
της 18 Δεκεμβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979» (ΦΕΚ 176/Β/14.4.1986) σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 84/47/ΕΟΚ.
Υ.Α. 2923/161/1986 (ΦΕΚ 176/Β΄/14.4.1986)17.  Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας 
σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 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).

Ελαιουργεία
Υ.Α. 50603/19591.  Περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις εργοστάσια Ελαιουργίας, Σπορελαιουργίας, Υδρογο-
νώσεως Ελαίων, Πυρηνελαιουργίας και Σαπωνοποιίας.

Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ)
Ν. 2224/19941.  (ΦΕΚ 112/Α΄/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις.
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1991/19922.  Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 1991 και 1992: Αριθμός Πρακτικού 
Κατάθεσης: Π.Κ.Υ.Ε. 10/4-4-91.

Εξοπλισμός υπό πίεση
Βλέπε: Δοχεία πίεσης - συσκευές αερίων.

Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞ.Υ.Π.Π.)
Υ.Α. 90826/2001 (ΦΕΚ 167/Β΄/19.2.2001)1.  Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας λει-
τουργίας των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης ΕΞ.Υ.Π.Π..
Ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286/Α΄/29.12.2000)2.  Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 95/1999 (ΦΕΚ 102/Α΄/26.5.1999)3.  Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.
Π.Δ. 17/1996 (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996)4.  Μέτρα 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.
Ν. 1568/19855.  (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Επαγγελματικές άδειες
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ 84148/1376/1402/20051.   (ΦΕΚ 1483/Β΄/27.10.2005) Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού 
της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης 
Π.Δ. 258/20032.   (ΦΕΚ 235/Α΄/10.10.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ 510/71 (ΦΕΚ 152/Α) περί 
χορηγήσεως αδειών άσκησης του επαγγέλματος του Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτη.
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Ν. 3185/20033.   (ΦΕΚ 229/Α΄/26.9.2003) Τροποποίηση του Ν. 2668/98 (282/Α), εναρμόνιση με την οδηγία 
2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 50/20034.   (ΦΕΚ 50/Α΄/3.3.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέ-
λεση του ν 6422/34, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του 
επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου. 
Υ.Α. Φ.Γ.Θ./Οικ. 4901/311/20025.   (ΦΕΚ 364/Β΄/21.3.2002) Καθορισμός και κατανομή εξετάστρων για τη χορή-
γηση επαγγελματικών αδειών του Ν. 6422/1934. 
Υ.Α. οικ. 3899/253/Φ.9.2/20026.   (ΦΕΚ 291/Β΄/8.3.2002) Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατά-
σταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. 
Π.Δ. 362/20017.   (ΦΕΚ 245/Α΄/22.10.2001) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων 
καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές ερ-
γασίες. 
Υ.Α. 25129/Φ.6.10/1410/20008.   (ΦΕΚ 1332/Β΄/6.11.2000) Καθορισμός εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελματι-
κή άδεια υδραυλικού σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθρου 9 του π.δ 38/91. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευ-
ή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ 48/95 (36/Α) και 55/00 (44/Α) 
Π.Δ. 289/20009.   (ΦΕΚ 235/Α΄/31.10.2000) Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Μεταδευτερο-
βάθμιας Επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Τεχνικός εγκαταστάσεως ψύξης, αερισμού και κλιματισμού 
των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). 
Π.Δ. 55/200010.   (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντή-
ρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των 
κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροπο-
ποιήθηκε με το π.δ 48/95 (Α/36). 
Π.Δ. 87/199611.   (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχρο-
στασιών) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδει-
ών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες. 
Υ.Α. οικ. 2254/230/Φ 6.9/199412.   (ΦΕΚ 73/Β΄/3.2.1995) Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιο-
λογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες.
Π.Δ. 48/199513.   (ΦΕΚ 36/Α΄/20.2.1995) Τροποποίηση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευ-
ή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και 
έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες».
Υ.Α. οικ. 11217/1699/199114.   (ΦΕΚ 339/Β΄/21.5.1991) Καθορισμός πλαισίου εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελ-
ματική άδεια σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθ. 9 του π.δ 38/91 (ΦΕΚ 21/Α/21.2.91) «περί εκτέλεσης, συντήρη-
σης και επισκευής θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.».
Π.Δ. 38/199115.   (ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.1991) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων 
και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για 
τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες.
Π.Δ. 31/199016.   (ΦΕΚ 11/Α΄/5.2.1990) Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέ-
λεσης Τεχνικών Έργων.
Π.Δ. 360/198917.   (ΦΕΚ 161/Α΄/16.6.1989) Επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων των τμημάτων α) Τεχνολόγων 
Χημικών Πετρελαίου β) Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών της Ανωτέρας Σχολής Τεχνολόγων Μηχανικών των Κέντρων 
Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως (ΚΑΤΕΕ).
Π.Δ. 420/198718.   (ΦΕΚ 187/Α΄/20.10.1987) Για εγκατάσταση δικτύων αερίων σε νέες οικοδομές.
Π.Δ. 437/198619.   (ΦΕΚ 214/Α΄/31.12.1986) Σύσταση διπλώματος ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά καθή-
κοντα και προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία. 
Ν. 1575/198520.   (ΦΕΚ 207/Α΄/11.12.1985) Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών. 
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Ν. 1404/198321.   (ΦΕΚ 173/Α΄/24.11.1983) Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 
Πυρ.Διατ. 3/198122.   (ΦΕΚ 20/Β΄/19.1.1981) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκε-
ντρώσεως κοινού. 
Π.Δ. 160/198023.   (ΦΕΚ 44/Α΄/22.2.1980) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του τεχνικού της βιομηχανίας κινη-
ματογράφου και τηλεοράσεως, των ειδικοτήτων του και των προϋποθέσεων χορηγήσεως και αφαιρέσεως των 
σχετικών αδειών.
Υ.Α. 34861/197924.   (ΦΕΚ 1081/Β΄/30.11.1979) Περί άδειας οδηγήσεως μηχανημάτων έργων.
Π.Δ. 649/197825.   (ΦΕΚ 141/Α΄/5.9.1978) Περί καθιερώσεως πτυχίου επισκευαστού αντλιών πετρελαιοκινητήρων 
αυτοκινήτων.
Π.Δ. 511/197726.   (ΦΕΚ 162/Α΄/10.6.1977) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσε-
ων καυστήρων υγρών καυσίμων.
Ν. 298/197627.   (ΦΕΚ 89/Α΄/17.4.1976) Περί της ισοτιμίας των πτυχίων Σχολών των Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής 
Εκπαιδεύσεως και άλλων Τεχνικών Σχολών ως και καθορισμού των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοί-
των, περί διοικήσεως της ΣΕΛΕΤΕ και ρυθμίσεως θεμάτων αρμοδιότητας Γενικών Διευθύνσεων Επαγγελματι-
κής και Γενικής Εκπαιδεύσεως.
Π.Δ. 349/197528.   (ΦΕΚ 101/Α΄/31.5.1975) Περί συμπληρώσεως των από 25 Μαΐου /14 Ιουνίου 1938 β. δ/τος «πε-
ρί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων δ’ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτρο-
κίνητων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» και του από 7 Ιουνίου/31 Ιουλίου 1946 β. δ/τος «περί χορη-
γήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων)».
Π.Δ. 477/197429.   (ΦΕΚ 186/Α΄/1.7.1974) Περί τροποποιήσεως του από 24.11.53 Β.Δ./τος «περί διαιρέσεως, κα-
τατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών».
Β.Δ. 699/197130.   (ΦΕΚ 233/Α΄/17.11.1971) Περί ασκήσεως επαγγέλματος υπό των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανι-
κών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.
Β.Δ. 657/197031.   (ΦΕΚ 227/Α΄/24.10.1970) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου παρά υπομηχα-
νικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.
Β.Δ. της 24-11/195332.   (ΦΕΚ 346/Α΄/17.12.1953) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.50 Β.Δ/
τος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσε-
ως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών».
Β.Δ. της 25-5/193833.   (ΦΕΚ 224/Α΄/25.5.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως 
(συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλε-
κτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς.
Ν. 6422/193434.   (ΦΕΚ 412/Α΄/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολό-
γου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού.

Επαγγελματικές ασθένειες
Υ.Α. Φ11321/27240/1941/20061.   (ΦΕΚ 1818/Β΄/12.12.2006) Συμπλήρωση Πίνακα Επαγγελματικών Παθήσεων.
ΦΕΚ 132/Β΄/12.2.19792.  Περί αντικατάστασης του άρθρου 40 του κανονισμού ασθενείας του ΙΚΑ.
Ν. 2080/19523.   (ΦΕΚ 108/Α΄/25.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 42 Διεθνούς Συμβάσεως «περί αποζημιώ-
σεως των επαγγελματικών ασθενειών 1934».

Επιδόματα
Ειδικά επιδόματα

Ν. 1284/19821.   (ΦΕΚ 114/Α΄/17.11.1982) Ρύθμιση ορισμένων μισθολογικών, φορολογικών, δασμολογικών και 
δημοσιολογιστικών θεμάτων.
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Υ.Α. 48993/5056/19512.   (ΦΕΚ 207/Β΄/16.10.1951) Περί χορηγήσεως επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας εις εργά-
τας βιομηχανίας τσιμέντων.

Ειδικά επιδόματα στο δημόσιο
Υ.Α. 2/1657/0022/20011.   (ΦΕΚ 118/Β΄/5.2.2001) Επίδομα ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας προσωπικού των 
πρώην Νομαρχιακών Ταμείων.
Υ.Α. 2/77635/0022/20002.   (ΦΕΚ 1407/Β΄/17.11.2000) Συγκρότηση και αποζημίωση των μελών και του γραμμα-
τέα της Ειδικής Επιτροπής για τη μελέτη των μέτρων προστασίας των εργαζομένων σε ανθυγιεινές και επικίνδυ-
νες απασχολήσεις στο Δημόσιο, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Υ.Α. 2085724 12211 0022/19973.   (ΦΕΚ 1124/Β΄/18.12.1997) Καθορισμός αποζημίωσης των μελών της ομάδας 
εργασίας για τη μελέτη θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων στο Δημόσιο ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ.
Υ.Α. 2039900/4374/0022/19954.   (ΦΕΚ 539/Β΄/21.6.1995) Χορήγηση επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας 
στο προσωπικό της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.).
Υ.Α. 2006402/481/0022/19955.   (ΦΕΚ 62/Β΄/31.1.1995) Χορήγηση ειδικού επιδόματος στο προσωπικό των κέ-
ντρων πληροφορικής του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ.
Υ.Α. 2037721/4314/0022/19946.   (ΦΕΚ 627/Β΄/16.8.1994) Αύξηση ειδικής οικονομικής παροχής υπαλλήλων του 
Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.).
Υ.Α. 2048404/5248/0022/19947.   (ΦΕΚ 569/Β΄/22.7.1994) Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό του ΥΕ-
ΘΑ.
Υ.Α. 2041120/4624/0022/19948.   (ΦΕΚ 481/Β΄/24.6.1994) Χορήγηση επιδόματος ειδικών συνθηκών εργασίας στο 
προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου.
Υ.Α. 2014056/1563/0022/19949.   (ΦΕΚ 473/Β΄/24.6.1994) Χορήγηση ειδικής οικονομικής παροχής σε υπαλλή-
λους του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.).
Υ.Α. 2013361/1499/0022/199410.   (ΦΕΚ 254/Β΄/8.4.1994) Χορήγηση ειδικής οικονομικής παροχής σε υπαλλήλους 
του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.).
Υ.Α. 2059037/6566/0022/199311.   (ΦΕΚ 761/Β΄/30.9.1993) Χορήγηση ειδικού επιδόματος στους εργαζόμενους 
στον οργανισμό αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.
Υ.Α. 2052381/4683/0022/199112.   (ΦΕΚ 679/Β΄/8.8.1991) Χορήγηση ειδικού επιδόματος στο Νοσηλευτικό Προ-
σωπικό των Κέντρων Υγείας και περιφερειακών Ιατρείων που ανήκουν στα Νοσοκομεία.
Υ.Α. 2052005/4637/0022/199113.   (ΦΕΚ 673/Β΄/7.8.1991) Χορήγηση επιδόματος ραδιενέργειας στους υπαλλήλους 
της Υ.Ε.Ε. Υπ. Οικονομικών που υπηρετούν στο ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Υ.Α. 2048842/6017/0022/198914.   (ΦΕΚ 455/Β΄/12.6.1989) Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό των Κέ-
ντρων Πληροφορικής του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

Επίδομα αδείας
Ν. 4504/19661.   (ΦΕΚ 57/Α΄/14.3.1966) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής 
νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων.

Επιθεώρηση Εργασίας
Υ.Α. 8149/773/20081.  (ΦΕΚ 202/Β΄/8.2.2008) Νυχτερινή απασχόληση των υπαλλήλων της κεντρικής Υπηρεσίας 
και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για το Α 
εξάμηνο του 2008.
Υ.Α. 160234/20072.   (ΦΕΚ 162/Β΄/7.2.2007) Νυχτερινή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης 
& Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ).
Υ.Α. 160236/20073.   (ΦΕΚ 162/Β΄/7.2.2007) Απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ).
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Υ.Α. 160235/20074.   (ΦΕΚ 162/Β΄/7.2.2007) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλη-
σης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ).
Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/26913/20065.   (ΦΕΚ 1860/Β΄/22.12.2006) Καθορισμός των ωρών εισόδου του κοινού 
των υπηρεσιών ΣΕΠΕ του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όλης της επικράτει-
ας.
Ν. 3518/20066.   (ΦΕΚ 272/Α΄/21.12.2006) Αναδιάρθρωση των κλάδων του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών Ερ-
γοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Απασχό-
λησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
Υ.Α. οικ. 160340/20067.   (ΦΕΚ 48/Β΄/20.1.2006) Καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ), για το Α εξάμηνο έτους 2006. 
Υ.Α. οικ. 160342/20068.   (ΦΕΚ 48/Β΄/20.1.2006) Καθιέρωση απασχόλησης τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των 
υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ), για το Α εξάμηνο έτους 
2006. 
Υ.Α. οικ. 160341/20069.   (ΦΕΚ 48/Β΄/20.1.2006) Καθιέρωση νυκτερινής απασχόλησης υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ), για το Α εξάμηνο έτους 2006. 
Υ.Α. 160523/200510.   (ΦΕΚ 134/Β΄/3.2.2005) Απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ).
Υ.Α. 160524/200511.   (ΦΕΚ 134/Β΄/3.2.2005) Νυχτερινή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης 
& Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ). 
Υ.Α. 160522/200512.   (ΦΕΚ 134/Β΄/3.2.2005) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλη-
σης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ). 
Υ.Α. 94838/200413.   (ΦΕΚ 1385/Β΄/9.9.2004) Συγκρότηση υπηρεσιακού συμβουλίου του Σώματος Επιθεώρησης 
Εργασίας. 
Υ.Α. 80025/200414.   (ΦΕΚ 845/Β΄/9.6.2004) Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων: α) Συνθηκών Ερ-
γασίας, β) Διαχείρισης της Πληροφόρησης, Επιμόρφωσης και Παρακολούθησης Πολιτικής Συνθηκών Εργα-
σίας για θέματα Ασφάλειας και Υγείας, και γ) Κέντρου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας.
Ν. 3227/200415.   (ΦΕΚ 31/Α΄/9.2.2004) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις.
Ν. 3144/200316.   (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοι-
νωνική προστασία και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 2/41272/0022/200217.   (ΦΕΚ 1139/Β΄/29.8.2002) Νυχτερινή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοιν. Ασφαλίσεων (Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας).
Υ.Α. 2/41273/0022/200218.   (ΦΕΚ 1139/Β΄/29.8.2002) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοιν. Ασφαλίσεων (Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας).
Υ.Α. 2/41274/0022/200219.   (ΦΕΚ 1139/Β΄/29.8.2002) Απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλή-
λων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας).
Υ.Α. 80092/200120.   (ΦΕΚ 1537/Β΄/16.11.2001) Ανακαθορισμός της κατά τόπον αρμοδιότητας των Υπηρεσιών του 
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.).
Υ.Α. 96783/200121.   (ΦΕΚ 1533/Β΄/15.11.2001) Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης Υπηρεσιακού Συμβουλίου Σώ-
ματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Ν. 2956/200122.   (ΦΕΚ 258/Α΄/6.11.2001) Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις.
Εγγρ. Ε 40/78/200123.  Έλεγχος τήρησης ειδικού βιβλίου Νεοπροσλαμβανομένου προσωπικού.
Ν. 2874/200024.   (ΦΕΚ 286/Α΄/29.12.2000) Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 2/11248/0022/200025.   (ΦΕΚ 218/Β΄/25.2.2000) Νυκτερινή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Εργα-
σίας & Κοιν. Ασφαλίσεων (Σ.ΕΠ.Ε.).
Υ.Α. 2/11249/0022/200026.   (ΦΕΚ 218/Β΄/25.2.2000) Απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλή-
λων του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων (Σ.ΕΠ.Ε.).
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Υ.Α. 2/6519/0022/200027.   (ΦΕΚ 218/Β΄/25.2.2000) Υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Εργα-
σίας & Κοιν. Ασφαλίσεων (Σ.ΕΠ.Ε.).
Υ.Α. 2/6324/0022/199928.   (ΦΕΚ 1967/Β΄/3.11.1999) Έγκριση ανωτάτου ορίου ημερών εκτός έδρας των υπαλλή-
λων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).
Ν. 2736/199929.   (ΦΕΚ 172/Α΄/26.8.1999) Στεγαστικά προγράμματα Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ) 
και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 136/199930.   (ΦΕΚ 134/Α΄/30.6.1999) Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.Ε.Π.Ε.).
Υ.Α. 93717/199931.   (ΦΕΚ 58/Β΄/1.2.1999) Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώ-
ρησης Εργασίας.
Υ.Α. 93718/199932.   (ΦΕΚ 58/Β΄/1.2.1999) Συγκρότηση Υπηρεσιακού Συμβουλίου Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας.
Υ.Α. 93719/199933.   (ΦΕΚ 58/Β΄/1.2.1999) Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας στο Υπουργείο Εργασίας 
και Κοιν. Ασφαλίσεων.
Υ.Α. 93720/199934.   (ΦΕΚ 58/Β΄/1.2.1999) Σύσταση θέσεων Επιθεωρητών Εργασίας, στο Σώμα Επιθεώρησης Ερ-
γασίας.
Υ.Α. 93721/199935.   (ΦΕΚ 58/Β΄/1.2.1999) Σύσταση θέσης μετακλητού Ειδικού Γραμματέα στο Υπουργείο Εργα-
σίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Υ.Α. 93722/199936.   (ΦΕΚ 58/Β΄/1.2.1999) Σύσταση Υπηρεσίας Επιθεωρητών Εργασίας στο Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας.
Υ.Α. 93716/199837.   (ΦΕΚ 1112/Β΄/23.10.1998) Συγκρότηση Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Ερ-
γασίας.
Ν. 2639/199838.   (ΦΕΚ 205/Α΄/2.9.1998) Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας και άλλες διατάξεις.
Αποφ. 120/199739.   (ΦΕΚ 111/Β΄/12.2.1998) Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουρ-
γίας των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δυτικής Αττικής.
Ν. 2336/199540.   (ΦΕΚ 189/Α΄/12.9.1995) Ρύθμιση θεμάτων εποπτευομένων οργανισμών του Υπουργείου Εργα-
σίας και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 95/199341.   (ΦΕΚ 40/Α΄/22.3.1993) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας.
Π.Δ. 436/199142.   (ΦΕΚ 159/Α΄/24.10.1991) Τροποποίηση και συμπλήρωση των Προεδρικών Διαταγμάτων 368/89 
«Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας» (163/Α) και 369/89 «Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των Νομαρχι-
ών» (164/Α).
Π.Δ. 369/198943.   (ΦΕΚ 164/Α΄/16.6.1989) Οργάνωση των Υπηρεσιών Εργασίας των Νομαρχιών.
Π.Δ. 368/198944.   (ΦΕΚ 163/Α΄/16.6.1989) Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας.
Ν. 3249/195545.   (ΦΕΚ 139/Α΄/2.6.1955) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 81 Διεθνούς Συμβάσεως «περί επιθεωρήσε-
ως εργασίας εις την Βιομηχανίαν και το Εμπόριον.
Ν.Δ. 2954/195446.   (ΦΕΚ 182/Α΄/14.8.1954) Περί Οργανώσεως Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας παρά το Υπουρ-
γείο Εργασίας και άλλων τινών διατάξεων.
Β.Δ. της 24-7/191247.   (ΦΕΚ 229/Α΄/28.7.1912) Περί καθηκόντων των αποτελούντων το σώμα της Επιθεωρήσε-
ως της Εργασίας Επιθεωρητών και Εποπτών Εργασίας.

Επικίνδυνοι παράγοντες
Χημικοί παράγοντες 

Γενικά
Π.Δ. 162/20071.   (ΦΕΚ 202/Α΄/23.8.2007) Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/86 όπως ισχύει, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/15/ΕΚ. 
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Αποφ. Δ2/Α/10416/2987/20052.   (ΦΕΚ 421/Β΄/1.4.2005) Υιοθέτηση της οδηγίας 2004/98/EC της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη χρήση της αιθέρας πενταβρωμοδιφαινυλίου στα συστήματα εγκατάλειψης αεροσκαφών επεί-
γουσας ανάγκης.
Π.Δ. 43/20033.   (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζο-
μένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01-06-1999).
ΦΕΚ 259/Α΄/7.11.20014.  Διόρθωση σφάλματος στο ΦΕΚ 227/Α/9-10-01 «προστασία της υγείας και ασφάλειας 
των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες».
Π.Δ. 339/20015.   (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) Τροποποίηση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Π.Δ. 338/20016.   (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την ερ-
γασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.
Π.Δ. 127/20007.   (ΦΕΚ 111/Α΄/6.4.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «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/ΕΟΚ (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του Συμβουλίου.
Π.Δ. 90/19998.   (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθε-
σης 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.δ 307/86 «προ-
στασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους (135/Α)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 77/93 (34/Α).
Υ.Α. 452/1997/19989.   (ΦΕΚ 294/Β΄/26.3.1998) Εφαρμογή των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ), 
έλεγχος συμμόρφωσης προς τις αρχές (ΟΕΠ) κατά τις μελέτες των χημικών ουσιών - χημικών προϊόντων και σύ-
στημα επιθεώρησης και διαπίστευσης των Πειραματικών Μονάδων ΟΕΠ.
Υ.Α. 127/199710.   (ΦΕΚ 731/Β΄/25.8.1997) Καθορισμός ανωτάτου ορίου μονομερούς βινυλοχλωριδίου στα ομο-
πολυμερή και συμπολυμερή του βινυλοχλωριδίου.
Π.Δ. 175/199711.   (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Τροποποίηση του π.δ 70α/88 «προστασία εργαζομένων που εκτίθενται 
στον αμίαντο κατά την εργασία» (31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 413/94/199412.   (ΦΕΚ 706/Β΄/20.9.1994) Ορισμός αρμόδιας Αρχής για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 
αριθ. 793/1993 του Συμβουλίου. 
Π.Δ. 399/199413.   (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) 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. 
Π.Δ. 77/199314.   (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιο-
λογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 131099/198915.   (ΦΕΚ 930/Β΄/29.12.1989) Προστασία των εργαζόμενων από τους κινδύνους που διατρέχει 
η υγεία τους με την απαγόρευση ορισμένων ειδικών παραγόντων και /ή ορισμένων δραστηριοτήτων.
Π.Δ. 70α/198816.   (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.1988) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την ερ-
γασία.
Υ.Α. 130879/198717.   (ΦΕΚ 341/Β΄/25.6.1987) Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισμό της 
συγκέντρωσης βενζολίου στην ατμόσφαιρα των χώρων εργασίας. 
Π.Δ. 94/198718.   (ΦΕΚ 54/Α΄/22.4.1987) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο 
και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.
Π.Δ. 307/198619.   (ΦΕΚ 135/Α΄/29.8.1986) Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμέ-
νους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
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Υ.Α. 193066/198520.   (ΦΕΚ 831/Β΄/31.12.1985) Εμποτιστικά ξύλου CCA και CCB. 
Ν. 1568/198521.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Υ.Α. 1179/198022.   (ΦΕΚ 302/Α΄/30.12.1980) 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). 
Ν. 492/197623.   (ΦΕΚ 332/Α΄/11.12.1976) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ αριθμ. 136 
Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλομένων εις το βεν-
ζόλιον». 
Ν. 61/197524.   (ΦΕΚ 132/Α΄/7.7.1975) Περί προστασίας των εργαζομένων εκ των κινδύνων των προερχομένων εκ 
της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιον.
Α.Ν. 1204/193825.   (ΦΕΚ 177/Α΄/29.4.1938) Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των μολυβδούχων χρωμάτων.
Ν. 2994/192226.   (ΦΕΚ 162/Α΄/31.8.1922) Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Γ Διεθνούς Συνδιασκέψε-
ως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού μολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρω-
ματισμοίς.
Ν. 2273/192027.   (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920) Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κιτρίνου) φωσφόρου εις την 
βιομηχανία των πυρείων.

Αζωχρωστικές ουσίες
Υ.Α. 123/2003/20031.   (ΦΕΚ 1045/Β΄/29.7.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2002/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 243/11-9-2002) «για τη δέκατη 
ένατη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά περιορισμούς της κυκλοφορίας στην 
αγορά και της χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αζωχρωστικές ουσίες).

Αμίαντος
Υ.Α. Φ11321/27240/1941/20061.   (ΦΕΚ 1818/Β΄/12.12.2006) Συμπλήρωση Πίνακα Επαγγελματικών Παθήσε-
ων.
Υ.Α. 92575/20062.   (ΦΕΚ 673/Β΄/31.5.2006) Τροποποίηση της υπ αριθ. 90846/14.2.2006 (ΦΕΚ 224/Β/14.2.2006) 
απόφασης «Συγκρότηση Επιτροπής για καταγραφή προβλημάτων υγείας που προέρχονται από τον αμίαντο».
Υ.Α. 90846/20063.   (ΦΕΚ 224/Β΄/14.2.2006) Συγκρότηση Επιτροπής για καταγραφή προβλημάτων υγείας που 
προέρχονται από τον αμίαντο.
Π.Δ. 212/20064.   (ΦΕΚ 212/Α΄/9.10.2006) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την ερ-
γασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 
91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλί-
ου.
Υ.Α. 82/2003/20035.   (ΦΕΚ 1045/Β΄/29.7.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 1999/77/Ε.Κ της Επιτροπής (EE L207/6-8-1999) «για την έκτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του 
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και 
χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αμίαντος).
Π.Δ. 43/20036.   (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζο-
μένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01-06-1999). 
Π.Δ. 339/20017.   (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) Τροποποίηση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 
Π.Δ. 127/20008.   (ΦΕΚ 111/Α΄/6.4.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργα-
ζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
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συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του 
Συμβουλίου. 
Π.Δ. 159/19999.   (ΦΕΚ 157/Α΄/3.8.1999) Τροποποίηση του π.δ 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.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 (150/Α). 
Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/4208/199810.   (ΦΕΚ 1070/Β΄/14.10.1998) Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 
του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο. 
Π.Δ. 62/199811.   (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998) Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 94/33/ΕΚ. 
Π.Δ. 175/199712.   (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Τροποποίηση του π.δ 70α/88 «προστασία εργαζομένων που εκτίθενται 
στον αμίαντο κατά την εργασία» (31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 17/199613.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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.
Π.Δ. 399/199414.   (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) 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.
Υ.Α. οικ. Υ1/2990/199315.   (ΦΕΚ 328/Β΄/6.5.1993) Περί απαγόρευσης της χρήσης πλακών ή άλλων υλικών που 
περιέχουν αμίαντο στους κλιβάνους έψησης άρτου κ.λπ τροφίμων.
Υ.Α. 1154/199316.   (ΦΕΚ 93/Β΄/23.2.1993) Τροποποίηση του παρ/τος Ι του π.δ 445/83 «περί περιορισμών θέσης 
σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με την Οδηγί-
α 91/659/ΕΟΚ».
Υ.Α. 776/92/199217.   (ΦΕΚ 713/Β΄/2.12.1992) Τροποποίηση των π.δ 329/83 και 445/83 και της απόφασης ΑΧΣ 
1197/89 για τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 67/548/
ΕΟΚ, 76/769/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ όσον αφορά την επιβολή προστίμων.
Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/16130/199218.   (ΦΕΚ 424/Β΄/3.7.1992) Τροποποίηση των διατάξεων του άρθ. 22 του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο.
Υ.Α. 8243/1113/199119.   (ΦΕΚ 138/Β΄/8.3.1991) Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου.
Π.Δ. 70/199020.   (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.
Π.Δ. 70α/198821.   (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.1988) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την ερ-
γασία.
Υ.Α. 1517/87/198722.   (ΦΕΚ 559/Β΄/23.10.1987) Συμπλήρωση του παραρτήματος 1 του π.δ 445/83 σε συμμόρφω-
ση προς την οδηγία του Συμβουλίου ΕΟΚ 85/610/ΕΟΚ 
Αποφ. 2592/84/198523.   (ΦΕΚ 230/Β΄/29.4.1985) Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου προς το Κοινοτικό. Τροπο-
ποίηση και συμπλήρωση του π.δ 445/83 (166/Α).
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/198424.   (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 
Π.Δ. 1180/198125.   (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λει-
τουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τού-
των διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.
ΦΕΚ 132/Β΄/12.2.197926.  Περί αντικατάστασης του άρθρου 40 του κανονισμού ασθενείας του ΙΚΑ. 

Αρσενικό
Υ.Α. 121/2003/20031.   (ΦΕΚ 1045/Β΄/29.7.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2003/2/ΕΚ της Επιτροπής (EE L4/9-1-2003) «σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρή-
σεως αρσενικού (δέκατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ. 
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Π.Δ. 90/19992.   (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθε-
σης 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.δ 307/86 «προ-
στασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους (135/Α)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 77/93 (34/Α). 

Βενζόλιο
Π.Δ. 43/20031.   (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζο-
μένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01-06-1999).
Π.Δ. 127/20002.   (ΦΕΚ 111/Α΄/6.4.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργα-
ζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του 
Συμβουλίου.
Υ.Α. 130879/19873.   (ΦΕΚ 341/Β΄/25.6.1987) Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισμό της 
συγκέντρωσης βενζολίου στην ατμόσφαιρα των χώρων εργασίας.
Ν. 492/19764.   (ΦΕΚ 332/Α΄/11.12.1976) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ αριθμ. 136 
Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλομένων εις το βεν-
ζόλιον».
Ν. 61/19755.   (ΦΕΚ 132/Α΄/7.7.1975) Περί προστασίας των εργαζομένων εκ των κινδύνων των προερχομένων εκ 
της χρήσεως βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιον.

Βινυλοχλωρίδιο
Π.Δ. 43/20031.   (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζο-
μένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01-06-1999). 
Π.Δ. 127/20002.   (ΦΕΚ 111/Α΄/6.4.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργα-
ζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του 
Συμβουλίου.
Υ.Α. 127/19973.   (ΦΕΚ 731/Β΄/25.8.1997) Καθορισμός ανωτάτου ορίου μονομερούς βινυλοχλωριδίου στα ομο-
πολυμερή και συμπολυμερή του βινυλοχλωριδίου.
Υ.Α. 1179/19804.   (ΦΕΚ 302/Α΄/30.12.1980) 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).

Δελτία δεδομένων ασφαλείας (MSDS)
Υ.Α. 265/2002/20021.  (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρα-
σκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (EE L200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ (EE L226 της 22.8.2001) της Επιτροπής της Ευρωπα-
ϊκής Κοινότητας.
Υ.Α. 195/2002/20022.  (ΦΕΚ 907/Β΄/17.7.2002) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 508/91, (886/Β) σε εναρμόνιση 
προς την οδηγία 2001/58/ΕΚ (ΕΕ L212/7-8-2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για τη δεύτερη τρο-
ποποίηση της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ της Επιτροπής περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερών κανόνων 
για το σύστημα της ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ εφαρμογή του άρθρου 
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14 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με τις επικίνδυνες ου-
σίες κατ εφαρμογή του άρθρου 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας).
Υ.Α. 47/1995/19953.  (ΦΕΚ 431/Β΄/17.5.1995) Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ 508/91 «περί προσδιορισμού 
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». 
Υ.Α. 378/94/19944.  (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυ-
τών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει. 
Αποφ. 508/91/1991 (ΦΕΚ 886/Β΄/30.10.1991)5.  Συμπλήρωση της απόφασης 1197/89 του ΓΚΧ, σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 91/155/ΕΟΚ που αφορά στα επικίνδυνα παρασκευάσματα και επικίνδυνες ουσίες. 
Ν. 1568/19856.  (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Μόλυβδος
Π.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001)1.  Τροποποίηση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Π.Δ. 338/2001 2. (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001) Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την ερ-
γασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.
Π.Υ.Σ. 98/19873.  (ΦΕΚ 135/Α΄/28.7.1987) Οριακή τιμή ποιότητας της ατμόσφαιρας σε μόλυβδο.
Π.Δ. 94/19874.  (ΦΕΚ 54/Α΄/22.4.1987) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και 
τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.
Ν. 1414/19845.  (ΦΕΚ 10/Α΄/2.2.1984) Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και 
άλλες διατάξεις.
Β.Δ. 590/1968 6. (ΦΕΚ 199/Α΄/11.9.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τα Εργοστάσια και 
Εργαστήρια κατασκευής Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζομένων.
Β.Δ. 464/1968 7. (ΦΕΚ 153/Α΄/12.6.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζομένων εις τα Τυ-
πογραφεία και γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου απάσης της Χώρας, είτε λει-
τουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτημάτων εργοστασιακών ή μεμονωμένων.
Α.Ν. 1204/1938 8. (ΦΕΚ 177/Α΄/29.4.1938) Περί απαγορεύσεως της χρήσεως των μολυβδούχων χρωμάτων.
Ν. της 7-1/1937 9. (ΦΕΚ 16/Α΄/20.1.1937) Περί απαγορεύσεως της χρήσεως του εκ συνθέσεως μολύβδου λευκού 
χρώματος, ως και οργανικών τινών χρωμάτων.
Ν. 2994/192210.  (ΦΕΚ 162/Α΄/31.8.1922) Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Γ Διεθνούς Συνδιασκέψε-
ως Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού μολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρω-
ματισμοίς.
Β.Δ. της 17-12/1921 11. (ΦΕΚ 243/Α΄/27.12.1921) Περί απαγορεύσεως της χρήσεως του ανθρακικού μολύβδου 
λευκού χρώματος (στουπετσίου), του οξειδίου του μολύβδου (μίνιου) και λιθαργύρου και πάσης άλλης συνθέσε-
ως των οξειδίων τούτων δια τον χρωματισμό οικοδομών πλοίων κ.λπ.
Ν. 2654/1921 12. (ΦΕΚ 143/Α΄/16.8.1921) Περί απαγορεύσεως της χρήσεως του ανθρακικού μολύβδου λευκού χρώ-
ματος (στουπετσιού), του οξειδίου του μολύβδου (μίνιου) και λιθάργυρου εις οικοδομικά και άλλα έργα.

Οργανοκασσιτερικές ενώσεις
Υ.Α. 475/2002/20031.  (ΦΕΚ 208/Β΄/25.2.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
οδηγία 2002/62/ΕΚ Της Επιτροπής (EEL 183/12-7-2002) «για την ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του 
Παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και χρή-
σης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (οργανοκασσιτερικές ενώσεις)». 

katalogos179s430.indd   226 5/19/08   10:25:42 AM



— 227 —

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Οριακές τιμές
Π.Δ. 162/20071.  (ΦΕΚ 202/Α΄/23.8.2007) Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/86 όπως ισχύει, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/15/ΕΚ. 
Π.Δ. 212/20062.  (ΦΕΚ 212/Α΄/9.10.2006) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την ερ-
γασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 
91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Π.Δ. 43/20033.  (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζο-
μένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01-06-1999). 
Π.Δ. 339/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001)4.  Τροποποίηση του π.δ 307/86 «προστασία της υγείας των εργαζομένων 
που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Π.Δ. 338/2001 (ΦΕΚ 227/Α΄/9.10.2001)5.  Προστασίας της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την ερ-
γασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες.
Π.Δ. 127/20006.  (ΦΕΚ 111/Α΄/6.4.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζο-
μένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του 
Συμβουλίου.
Π.Δ. 159/19997.  (ΦΕΚ 157/Α΄/3.8.1999) Τροποποίηση του π.δ 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.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 (150/Α). 
Π.Δ. 90/19998.  (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθε-
σης 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.δ 307/86 «προ-
στασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους (135/Α)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 77/93 (34/Α). 
Υ.Α. 127/19979.  (ΦΕΚ 731/Β΄/25.8.1997) Καθορισμός ανωτάτου ορίου μονομερούς βινυλοχλωριδίου στα ομοπο-
λυμερή και συμπολυμερή του βινυλοχλωριδίου. 
Π.Δ. 175/199710.  (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Τροποποίηση του π.δ 70α/88 «προστασία εργαζομένων που εκτίθενται 
στον αμίαντο κατά την εργασία» (31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 399/1994 (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) 11. 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 
Π.Δ. 77/1993 (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) 12. Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολο-
γικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την οδη-
γία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ.
Υ.Α. 8243/1113/199113.  (ΦΕΚ 138/Β΄/8.3.1991) Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου.
Π.Δ. 70α/198814.  (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.1988) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργα-
σία.
Υ.Α. 130879/198715.  (ΦΕΚ 341/Β΄/25.6.1987) Τρόπος διενεργείας περιοδικού ελέγχου για τον υπολογισμό της συ-
γκέντρωσης βενζολίου στην ατμόσφαιρα των χώρων εργασίας.
Π.Δ. 94/198716.  (ΦΕΚ 54/Α΄/22.4.1987) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και 
τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.
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Π.Δ. 307/198617.  (ΦΕΚ 135/Α΄/29.8.1986) Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους 
χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Υ.Α. 1179/198018.  (ΦΕΚ 302/Α΄/30.12.1980) 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).
Ν. 492/197619.  (ΦΕΚ 332/Α΄/11.12.1976) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ αριθμ. 136 Διε-
θνούς Συμβάσεως Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλομένων εις το βενζόλιον».

Περιορισμός κυκλοφορίας & χρήσης επικίνδυνων ουσιών & παρασκευασμάτων
Υ.Α. 536/2007/2008 (ΦΕΚ 224/Β΄/14.2.2008) 1. Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΑΧΣ 130/2000 (ΦΕΚ 760/Β/21.6.2000) 
απόφασης, όπως έχει τροποποιήθεί με τηνυπ αριθμ. ΑΧΣ 572/2004 (ΦΕΚ 466/Β/11.4.2005), απόφαση σε συμ-
μόρφωση με την ανακοίνωση της Επιτροπής 2007/C60/02 που δημοσιεύτηκε στο πλάισιο εφαρμογής της οδηγί-
ας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης οριοσμένων επικίν-
δυνων ουσιών  και παρασκευασμάτων, όπως τροποποιήθηκε και, όσον αφορά τους περιορισμούς σχετικά με την 
εμπορία και τη χρήση του νικελίου.
Υ.Α. 640/2007/2008 (ΦΕΚ 224/Β΄/14.2.2008) 2. Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α/17.11.1983) σε εναρ-
μόνιση προς την οδηγία 94/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 331/21.12.1994) 
«για τη δέκατη Τρίτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν τους περιορισμούς της διάθεσης στην αγορά και 
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων».
Υ.Α. 73/2007/20073.  (ΦΕΚ 1573/Β΄/17.8.2007) Τροποποίηση του π.δ 445/1983 (ΦΕΚ 166/Α/17.11.1983) σε εναρ-
μόνιση προς την οδηγία 2006/139/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 384/29.12.2006) «για την τροποποίηση της οδηγίας 
76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης ενώσεων αρ-
σενικού με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος Ι της οδηγίας στην τεχνική πρόοδο.
Υ.Α. 71/2007/20074.   (ΦΕΚ 697/Β΄/4.5.2007) Τροποποίηση του π.δ 445/1983 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
οδηγία 2006/122/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 372/27.12..2006) «σχετικά με 
την τριακοστή τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κα-
νονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά 
και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (σουλφονικών υπερφθοροοκτανίων).
Υ.Α. 194/2006/20065.   (ΦΕΚ 1373/Β΄/14.9.2006) Τροποποίηση του π.δ. 445/83 (ΦΕΚ 166/Α/17.11.83) σε εναρ-
μόνιση προς την Οδηγία 2005/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 33/4.2.2006) 
για την 29η τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κα-
νονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν στους περιορισμούς κυκλοφορίας στην 
αγορά και στη χρήση μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή – Κ/Μ/Τα).
Υ.Α. 40/2006/20066.   (ΦΕΚ 884/Β΄/12.7.2006) Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 σε εναρμόνιση της εθνικής Νο-
μοθεσίας προς την Οδηγία 2005/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την 28η 
τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης με-
ρικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (τολουόλιο και τριχλωροβενζόλιο).
Υ.Α. 43/2006/20067.   (ΦΕΚ 832/Β΄/6.7.2006) Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 σε εναρμόνιση της εθνικής Νομο-
θεσίας προς την Οδηγία 2005/69/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την 27η 
τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης με-
ρικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες στα έλαια αραί-
ωσης και στα ελαστικά επίσωτρα).
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Υ.Α. 44/20068.   (ΦΕΚ 832/Β΄/6.7.2006) Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 σε εναρμόνιση της εθνικής Νομοθεσίας 
προς την Οδηγία 2005/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την 22η τροπο-
ποίηση της Οδηγίας 76/769/ ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοι-
κητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερι-
κών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (φθαλικές ενώσεις στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντί-
δας).
Υ.Α. 74/20059.   (ΦΕΚ 734/Β΄/31.5.2005) Τροποποίηση του π.δ 445/1983 (166/Α/17.11.83) σε εναρμόνιση προς 
την οδηγία 2004/98/ΕΚ της Επιτροπής (EE L305/1.10.2004) «για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρα σε 
συστήματα εκκένωσης αεροσκαφών λόγω έκτακτης ανάγκης με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας στην τεχνική πρόοδο.
Υ.Α. 572/2004/2005 (ΦΕΚ 466/10. Β΄/11.4.05) Τροποποίηση του π.δ. 445/1983 ((ΦΕΚ 166/Α/17.11.1983) σε εναρ-
μόνιση προς την οδηγία 2004/96/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 301/28.9.2004) «σχετικά με περιορισμούς κυκλοφο-
ρίας στην αγορά και χρήσης του νικελίου σε συναρμολογούμενα στελέχη που εισάγονται σε διατρηθέντα μέρη 
του ανθρωπίνου σώματος, με σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος Ι στην τεχνική πρόοδο».
Υ.Α. 150/2004/200411.   (ΦΕΚ 1283/Β΄/23.8.2004) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α/17-11-83) σε εναρμόνιση 
προς την οδηγία 2004/21/ΕΚ της Επιτροπής (EE L57/25-2-2004) «σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην 
αγορά και χρήσης ορισμένων αζωχρωστικών ουσιών (δέκατη τρίτη προσαρμογή της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου στην τεχνική πρόοδο)».
Υ.Α. 509/2003/200412.   (ΦΕΚ 910/Β΄/18.6.2004) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α17-11-83) σε εναρμόνιση 
προς την οδηγία 2003/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 156/25-6-03) «σχετικά 
με την εικοστή πέμπτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστι-
κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά 
και της χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως καρκι-
νογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές στην αναπαραγωγή- ΚΜΤ).
Υ.Α. 510/2003/200413.   (ΦΕΚ 910/Β΄/18.6.2004) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α17-11-83) σε εναρμόνιση 
προς την οδηγία 2003/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 178/17-7-03) «για την 
τροποποίηση για εικοστή έκτη φορά της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με περιορισμούς κυκλο-
φορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (εννεϋλοφαινόλη, αιθοξυ-
λιωμένη εννεϋλοφαινόλη και κονία).
Υ.Α. 389/2003/200414.   (ΦΕΚ 216/Β΄/6.2.2004) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2003/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L156/25-6-2003) «σχετικά με την 
εικοστή τρίτη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, που αφορά περιορισμούς κυκλοφορίας 
στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές στην παραγωγή - ΚΜΤ)». 
Υ.Α. 319/2003/200315.   (ΦΕΚ 2003/Β΄/31.12.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2003/11/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με την εικοστή τέταρτη τρο-
ποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά-
ξεων των Κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης μερικών επι-
κίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (πενταβρωμοδιφαινυλαιθέρας, οκταβρωμοδιφαινυλαιθέρας)» (EE 
L42/15-2-2003 και EE L170/9-7-2003). 
Υ.Α. 82/2003/200316.   (ΦΕΚ 1045/Β΄/29.7.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 1999/77/Ε.Κ της Επιτροπής (EE L207/6-8-1999) «για την έκτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του 
Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και 
χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αμίαντος). 
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Υ.Α. 123/2003/200317.   (ΦΕΚ 1045/Β΄/29.7.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2002/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 243/11-9-2002) «για τη δέκατη 
ένατη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου που αφορά περιορισμούς της κυκλοφορίας στην 
αγορά και της χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (αζωχρωστικές ουσίες). 
Υ.Α. 121/2003/200318.   (ΦΕΚ 1045/Β΄/29.7.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2003/2/ΕΚ της Επιτροπής (EE L4/9-1-2003) «σχετικά με περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρή-
σεως αρσενικού (δέκατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 122/2003/200319.   (ΦΕΚ 1045/Β΄/29.7.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2003/3/Ε.Κ της Επιτροπής (EE L4/9-1-2003) «σχετικά με τους περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγο-
ρά και της χρήσης της «κυανής χρωστικής» (δωδέκατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 76/769/
ΕΟΚ. 
Υ.Α. 491/2002/200320.   (ΦΕΚ 446/Β΄/14.4.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83, (166/Α) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σε εναρμόνιση με την οδηγία 2001/90/ΕΚ της Επιτροπής (EE L283/27-10-2001) «για την έβδομη προ-
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγι-
ση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς 
της κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (κρεόζωτο)».
Υ.Α. 515/2002/200321.   (ΦΕΚ 446/Β΄/14.4.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83, (166/Α) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σε εναρμόνιση με την οδηγία 2002/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE 
L177/6-7-2002) «σχετικά με την εικοστή τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά 
τους περιορισμούς διάθεσης στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (χλω-
ριωμένες παραφίνες βραχείας αλύσου). 
Υ.Α. 516/2002/200322.   (ΦΕΚ 446/Β΄/14.4.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83, (166/Α) όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει σε εναρμόνιση με την οδηγία 2001/91/ΕΚ της Επιτροπής (EE L286/30-10-2002) «για την όγδοη προ-
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγγι-
ση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς 
της κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (εξαχλωροαιθά-
νιο). 
Υ.Α. 475/2002/200323.   (ΦΕΚ 208/Β΄/25.2.2003) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
οδηγία 2002/62/ΕΚ Της Επιτροπής (EEL 183/12-7-2002) «για την ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του 
Παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και χρή-
σης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (οργανοκασσιτερικές ενώσεις)».
Υ.Α. 201/2002/200224.   (ΦΕΚ 907/Β΄/17.7.2002) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α), σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2001/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L194/18-7-2001) «σχετικά με την 
εικοστή πρώτη 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 χρή-
σης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, όσον αφορά τις ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρ-
κινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές στην αναπαραγωγή.
Υ.Α. 651/2000/200125.   (ΦΕΚ 363/Β΄/5.4.2001) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 1999/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 166/1-7-1999) «σχετικά με τη δέ-
κατη έβδομη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και δι-
οικητικών διατάξεων των Κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρή-
σης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων».
Υ.Α. 553/2000/200126.   (ΦΕΚ 125/Β΄/8.2.2001) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 1999/51/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 142/5-6-99) «για την πέμπτη προσαρ-
μογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των 
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νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών οι οποίες αφορούν περιορισμούς στην 
εμπορία και χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (κασσίτερος πενταχλωροφαινόλη και 
κάδμιο).
ΦΕΚ 951/Β΄/31.7.200027.  Διόρθωση σφάλματος στην 130/00 απόφαση του ΑΧΣ (760/Β) «τροποποίηση του π.δ 
445/83 (166/Α)».
Υ.Α. 130/2000/200028.   (ΦΕΚ 760/Β΄/21.6.2000) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
οδηγία 94/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου (EE L 188/22-7-1994) «για τη δωδέκατη τρο-
ποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξε-
ων των Κρατών Μελών, που αφορούν περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης ορισμένων επικίνδυ-
νων ουσιών και παρασκευασμάτων.
Υ.Α. 93/1999/199929.   (ΦΕΚ 814/Β΄/21.5.1999) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α), σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 97/56/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 333 της 4-12-97) για τη δέκατη έκτη 
τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών δι-
ατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά και της χρήσης ορισμένων 
επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων.
Υ.Α. 537/98/199930.   (ΦΕΚ 156/Β΄/24.2.1999) Τροποποίηση του π.δ 445/83 «περί προσεγγίσεως των νομοθετι-
κών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν περιορισμούς της διάθεσης στην 
αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την οδηγί-
α 97/64/ΕΚ της Επιτροπής (EEL 315 της 19-11-1997).
Υ.Α. 54/1998/199831.   (ΦΕΚ 387/Β΄/29.4.1998) Τροποποιήσεις του π.δ 445/83, (166/Α) «περί προσεγγίσεως των 
Νομοθετικών, Κανονιστικών και Διοικητικών διατάξεων των κρατών – μελών που αφορούν περιορισμούς της 
διάθεσης στην αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, σε εναρμόνιση 
προς την οδηγία 96/55/ΕΚ της Επιτροπής (EEL 231 της 12-9-96), την οδηγία 97/10/ΕΚ της Επιτροπής (EEL 68 
της 8-3-97) και την οδηγία 97/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 116 της 6-5-97), 
και καθορισμός αρμόδιας αρχής. 
ΦΕΚ 116/Β΄/28.2.199632.  Διόρθωση σφάλματος στην 364/95 (1014/Β) απόφαση του ΑΧΣ «τροποποίηση του πα-
ραρτήματος Ι του π.δ 445/83». 
Υ.Α. 364/1995/199533.   (ΦΕΚ 1014/Β΄/11.12.1995) Τροποποίηση του παραρτήματος Ι του π.δ 445/83 «περί προ-
σεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των Κρατών- Μελών που αφορούν περι-
ορισμούς της διάθεσης στην αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων» σε 
εναρμόνιση προς την οδηγία 94/60/Ε.Κ (EE L 365 της 31-12-1994) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου. 
Υ.Α. 1154/199334.   (ΦΕΚ 93/Β΄/23.2.1993) Τροποποίηση του παρ/τος Ι του π.δ 445/83 «περί περιορισμών θέσης 
σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με την Οδηγί-
α 91/659/ΕΟΚ». 
Υ.Α. 1517/87/198735.   (ΦΕΚ 559/Β΄/23.10.1987) Συμπλήρωση του παραρτήματος 1 του π.δ 445/83 σε συμμόρφω-
ση προς την οδηγία του Συμβουλίου ΕΟΚ 85/610/ΕΟΚ 
Αποφ. 1310/86/198636.   (ΦΕΚ 605/Β΄/23.9.1986) Τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 2 της αποφάσεως 
Α.Χ.Σ. με την οποία τροποποιείται και συμπληρώνεται το Π.Δ. 445/83 (ΦΕΚ 166/Α/17.11.83) «περί του περιο-
ρισμού 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». 
Αποφ. Ε.Υ. 1998/85/198637.   (ΦΕΚ 513/Β΄/18.7.1986) Τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 329/1983, 
454/1983, 445/1983 για εναρμόνιση του Ελληνικού στο Κοινοτικό Δίκαιο. 
Αποφ. 2592/84/198538.   (ΦΕΚ 230/Β΄/29.4.1985) Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου προς το Κοινοτικό. Τροπο-
ποίηση και συμπλήρωση του π.δ 445/83 (166/Α). 
Π.Δ. 445/198339.   (ΦΕΚ 166/Α΄/17.11.1983) Περί του περιορισμού θέσης σε κυκλοφορία και χρήσης μερικών επι-
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κίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρ. Κοινοτήτων 
76/769/ΕΟΚ και 79/663/ΕΟΚ. 

Ταξινόμηση - Συσκευασία - Επισήμανση
Υ.Α. 87/2007/20071.   (ΦΕΚ 872/Β΄/4.6.2007) Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ. No 378/1994, (ΦΕΚ 705/Β/20.9.1994) 
σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2006/121/ΕΚ (ΕΕ L 396 της 30.12.2006) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της Οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομο-
θετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικίνδυνων ουσιών με σκοπό την προσαρμογή της στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006 για την κατα-
χώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την 
ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων». 
Υ.Α. 73/20062.   (ΦΕΚ 832/Β΄/6.7.2006) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 265/2002 σε εναρμόνιση της εθνικής 
Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/8/ΕΚ της Επιτροπής «για την τροποποίηση με σκοπό την προσαρμογή τους 
στην τεχνική πρόοδο, των παραρτημάτων II, III και V της Οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών, που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων. 
Υ.Α. 76/20063.   (ΦΕΚ 832/Β΄/6.7.2006) Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ. 776/1992, σχετικά με την «Τροπο-
ποίηση των π.δ. 329/1983 και 445/1983 και της απόφασης του Α.Χ.Σ. 1197/1989 για τον έλεγχο των επικίνδυ-
νων ουσιών και παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς τις οδηγίες 67/548/ΕΟΚ, 76/769/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ 
όσον αφορά την επιβολή προστίμων. 
Υ.Α. 270/20064.   (ΦΕΚ 100/Β΄/31.1.2006) Συμπλήρωση της υπ αριθ 265/2002 απόφασης ΑΧΣ (1214/Β/19-9-02) 
«για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ της Επι-
τροπής της ΕΚ. 
Υ.Α. 558/2004/20055.   (ΦΕΚ 605/Β΄/6.5.2005) Τροποποίηση της υπ. αριθ. απόφασης ΑΧΣ 378/94, (705/Β/20.9.94) 
σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2004/73/ΕΚ (EEL 152 της 30-4-2004) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότη-
τας «σχετικά με την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή ένατη φορά της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την 
ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών», το διορθωτικό της οδηγίας 2004/73/ΕΚ (EEL 
216 της 16-6-2004) και το διορθωτικό του διορθωτικού της οδηγίας 2004/73/ΕΚ (EEL 236 της 7-7-2004). 
Υ.Α. 108114/20036.   (ΦΕΚ 1121/Β΄/8.8.2003) Διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της κ.υ.α 265/02 ταξινό-
μηση, συσκευασία και σήμανση σε εναρμόνιση προς την οδηγία 1999/45/ΕΚ και της οδηγίας 2001/60/ΕΚ στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα.
Υ.Α. 265/2002/20027.   (ΦΕΚ 1214/Β΄/19.9.2002) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρα-
σκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 1999/45/ΕΚ (EE L200 της 30.7.1999) του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου και της Οδηγίας 2001/60/ΕΚ (EE L226 της 22.8.2001) της Επιτροπής της Ευρωπα-
ϊκής Κοινότητας. 
Υ.Α. 195/2002/20028.   (ΦΕΚ 907/Β΄/17.7.2002) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 508/91, (886/Β) σε εναρμόνι-
ση προς την οδηγία 2001/58/ΕΚ (ΕΕ L212/7-8-2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για τη δεύτε-
ρη τροποποίηση της οδηγίας 91/155/ΕΟΚ της Επιτροπής περί προσδιορισμού και καθορισμού των λεπτομερών 
κανόνων για το σύστημα της ειδικής πληροφόρησης σχετικά με τα επικίνδυνα παρασκευάσματα κατ εφαρμογή 
του άρθρου 14 της οδηγίας 1999/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και σχετικά με τις 
επικίνδυνες ουσίες κατ εφαρμογή του άρθρου 27 της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου (Δελτία Δεδομένων 
Ασφαλείας). 
Υ.Α. 41/2002/20029.   (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 378/94, (705/Β) σε εναρμόνιση 
προς την Οδηγία 2001/59/ΕΚ (EEL 225 της 21-8-2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «σχετικά με 
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την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συ-
σκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών. 
Υ.Α. 388/2001/200210.   (ΦΕΚ 170/Β΄/18.2.2002) Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς τις οδηγίες 2000/21/Ε.Κ, 
2000/32/Ε.Κ, 2000/33/Ε.Κ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Υ.Α. 652/2000/200111.   (ΦΕΚ 363/Β΄/5.4.2001) Τροποποίηση της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94, (705/Β) σε εναρμό-
νιση προς την Οδηγία 98/98/Ε.Κ. (EEL 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 επι-
σήμανση των επικίνδυνων ουσιών» και σε εναρμόνιση με τα Διορθωτικά της Οδηγίας 98/98/Ε.Κ. (EEL 293 της 
15-11-1999 και (EEL 136 της 8-6-2000). 
Υ.Α. 459/00/200012.   (ΦΕΚ 1453/Β΄/29.11.2000) Εφαρμογή της 1197/89 απόφασης Α.Χ.Σ. στα απορρυπαντικά και 
προϊόντα καθαρισμού. 
Υ.Α. 677/99/200013.   (ΦΕΚ 294/Β΄/10.3.2000) Τροποποίηση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 378/94 (705/Β) σε εναρμό-
νιση προς την οδηγία 98/73/ΕΚ (EEL 305 της 16-11-1998), της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή τέταρτη φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των 
Νομοθετικών, κανονιστικών και Διοικητικών Διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισή-
μανση των επικίνδυνων ουσιών» και σε εναρμόνιση με το Διορθωτικό της οδηγίας 98/73/ΕΚ, (EEL 285 της 
8-11-1999). 
Υ.Α. 690/99/200014.   (ΦΕΚ 294/Β΄/10.3.2000) Τροποποίηση του άρθ. 32 της απόφασης του Α.Χ.Σ. 378/94 (705/Β) 
«επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυτών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Υ.Α. 511/98/199915.   (ΦΕΚ 168/Β΄/26.2.1999) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 378/94 (705/Β) σε εναρμόνιση 
προς την οδηγία 96/54/ΕΚ (EEL 343 της 13-12-1997) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την προ-
σαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή τρίτη φορά της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των Νομο-
θετικών, Κανονιστικών και Διοικητικών Διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση 
των επικίνδυνων ουσιών». 
Υ.Α. 487/98/199816.   (ΦΕΚ 1327/Β΄/31.12.1998) 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 18-10-1996) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας «για τέταρτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/379/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την προσέγ-
γιση 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. 
Υ.Α. 482/98/199817.   (ΦΕΚ 1316/Β΄/31.12.1998) Τροποποίηση της απόφ. Α.Χ.Σ 378/94 (705/Β) σε εναρμόνιση 
προς την Οδηγία 96/56/ΕΚ (EEL 236 της 18-9-1996 ) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την τρο-
ποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατά-
ξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών». 
Υ.Α. 455/1998/199818.   (ΦΕΚ 1314/Β΄/31.12.1998) Τροποποίηση της αποφ. 378/94 (705/Β) σε εναρμόνιση προς 
την οδηγία 96/54/ΕΚ (EEL 248 της 30-9-1996) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την προσαρμο-
γή στην τεχνική πρόοδο για εικοστή δεύτερη φορά, της οδηγίας 67/548/Ε.Ε.Κ περί προσεγγίσεως των νομοθετι-
κών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών». 
Υ.Α. 590/1997/199819.   (ΦΕΚ 294/Β΄/26.3.1998) Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ πε-
ρί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συ-
σκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών, σε εναρμόνιση προς τα σημεία ΣΤ, Ζ, Θ, Ι, Κ και Μ του Πα-
ραρτήματος V, της οδηγίας 96/54/ΕΚ (EEL 248 της 30-9-96 σ.1) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. 
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Υ.Α. 995/199620.   (ΦΕΚ 1085/Β΄/3.12.1996) Εικοστή πρώτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/
ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των Νομοθετικών Κανονιστικών και Διοικητικών Διατάξεων που αφορούν την ταξινό-
μηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών, σε εναρμόνιση προς την οδηγία 94/69/Ε.Κ. (EE 
L381 της 31-12-1994, τόμοι Ι και ΙΙ) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Π.Δ. 146/1996/199621.   (ΦΕΚ 356/Β΄/16.5.1996) Τροποποίηση της απόφασης του ΑΧΣ 364/95 «τροποποίηση του 
παραρτήματος Ι του π.δ 445/83, περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων 
των Κρατών-Μελών που αφορούν περιορισμούς της διάθεσης στην αγορά και της χρήσεως ορισμένων επικινδύ-
νων ουσιών και παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 94/60/ΕΚ (EE L365 της 31.12.1994) του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», ως προς την ημερομηνία έναρ-
ξης ισχύος της. 
Υ.Α. 170/1995/199522.   (ΦΕΚ 846/Β΄/10.10.1995) Εικοστή προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/
ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινό-
μηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 93/101/ΕΚ (EE L13 
της 15.1.1994) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Αναδημοσίευση επειδή δημοσιεύτηκε εσφαλμένα 
στο 621/Β/4.7.95) 
Υ.Α. 170/199523.   (ΦΕΚ 621/Β΄/14.7.1995) Εικοστή 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 την Οδηγία 93/101/ΕΚ (EE L13 της 
15-1-1994) της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (αναδημοσιεύτηκε λόγω σφάλματος στο 846/Β/95).
ΦΕΚ 537/Β΄/21.6.1995 24. Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση του ΑΧΣ 47/95 (431/Β) «τροποποίηση της από-
φασης ΑΧΣ 508/91». 
Υ.Α. 47/1995/199525.   (ΦΕΚ 431/Β΄/17.5.1995) Τροποποίηση της απόφασης Α.Χ.Σ 508/91 «περί προσδιορισμού 
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». 
Υ.Α. 662/94/199526.   (ΦΕΚ 129/Β΄/27.2.1995) Τροποποίηση της απόφασης Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου 
1197/89 «περί ταξινόμησης και συσκευασίας των επικινδύνων παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση προς την Οδη-
γία του Συμβουλίου 93/18/ΕΟΚ. 
Υ.Α. Φ1-331/94, Αγορ. Διατ. 1/199527.   (ΦΕΚ 72/Β΄/3.2.1995) Επισήμανση ορυκτελαίων και λιπαντικών.
Υ.Α. 152/1994/199428.   (ΦΕΚ 956/Β΄/22.12.1994) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 1197/89 «περί ταξινόμησης 
επισήμανσης και συσκευασίας των επικίνδυνων παρασκευασμάτων» σε εναρμόνιση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 92/32/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 378/94/199429.   (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυ-
τών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει. 
Υ.Α. 532/93/199330.   (ΦΕΚ 550/Β΄/27.7.1993) Τροποποίηση του παραρτήματος Ι του π.δ 329/83 σε συμμόρφωση 
με την οδηγία της Επιτροπής 92/37/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 480/93/199331.   (ΦΕΚ 539/Β΄/21.7.1993) Τροποποίηση του παρ/τος Ι του π.δ 329/83 σε συμμόρφωση με την 
οδηγία της Επιτροπής 91/632/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 776/92/199232.   (ΦΕΚ 713/Β΄/2.12.1992) Τροποποίηση των π.δ 329/83 και 445/83 και της απόφασης ΑΧΣ 
1197/89 για τον έλεγχο των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 67/548/
ΕΟΚ, 76/769/ΕΟΚ και 88/379/ΕΟΚ όσον αφορά την επιβολή προστίμων. 
Υ.Α. 400/92/199233.   (ΦΕΚ 669/Β΄/13.11.1992) Τροποποίηση του Π.Δ 329/83 για την «ταξινόμηση, συσκευασία 
και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών σε εναρμόνιση προς την οδηγία της Επιτροπής 91/410/ΕΟΚ (αναδημο-
σίευση του 447/Β/92). 
Υ.Α. 400/92/199234.   (ΦΕΚ 447/Β΄/9.7.1992) Τροποποίηση του Π.Δ 329/83 για την «ταξινόμηση, συσκευασία και 
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επισήμανση των επικινδύνων ουσιών σε εναρμόνιση προς την οδηγία της Επιτροπής 91/410/ΕΟΚ (αναδημοσί-
ευση στο 669/Β/92). 
Υ.Α. 341/92/199235.   (ΦΕΚ 355/Β΄/2.6.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 
«Περί περιορισμού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων» 
σε εναρμόνιση προς την οδηγία του Συμβουλίου 91/173/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 399/92/199236.   (ΦΕΚ 355/Β΄/2.6.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 
«Περί περιορισμού κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων» 
σε εναρμόνιση προς την οδηγία του Συμβουλίου 91/338/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 401/92/199237.   (ΦΕΚ 355/Β΄/2.6.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 2592/84 
«Περί περιορισμού και κυκλοφορίας στην αγορά και τη χρήση μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμά-
των σε εναρμόνιση προς την οδηγία του Συμβουλίου 91/339/ΕΟΚ. 
Αποφ. 1384/91/199238.   (ΦΕΚ 88/Β΄/14.2.1992) Συμπλήρωση της απόφασης του Α.Χ.Σ. 1197/89 για εναρμόνιση 
προς την οδηγία της Επιτροπής των Ε.Κ. 91/442/ΕΟΚ που αφορά στα επικίνδυνα παρασκευάσματα των οποίων 
οι συσκευασίες πρέπει να φέρουν σφράγισμα ασφαλείας για παιδιά. 
Αποφ. 1280/199239.   (ΦΕΚ 80/Β΄/12.2.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 329/83 σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία της Επιτροπής 91/326/ΕΟΚ που αφορά στις επικίνδυνες ουσίες. 
Υ.Α. 1251/91/199240.   (ΦΕΚ 67/Β΄/24.1.1992) Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις π.δ 329/83 σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία της Επιτροπής 91/325/ΕΟΚ που αφορά επικίνδυνες ουσίες. 
Αποφ. 1100/91/199141.   (ΦΕΚ 1008/Β΄/12.12.1991) 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». 
Αποφ. 508/91/199142.   (ΦΕΚ 886/Β΄/30.10.1991) Συμπλήρωση της απόφασης 1197/89 του ΓΚΧ, σε συμμόρφω-
ση προς την οδηγία 91/155/ΕΟΚ που αφορά στα επικίνδυνα παρασκευάσματα και επικίνδυνες ουσίες. 
Αποφ. 509/91/199143.   (ΦΕΚ 885/Β΄/30.10.1991) Συμπλήρωση της 1197/89 σε συμμόρφωση με την 90/492/ΕΟΚ 
που αφορά ταξινόμηση συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευασμάτων. 
Αποφ. 1855/90/199144.   (ΦΕΚ 348/Β΄/24.5.1991) Τροποποίηση του π.δ 329/83 σε εναρμόνιση με την οδηγία 
90/517/ΕΟΚ. 
Αποφ. 1852/90/199145.   (ΦΕΚ 197/Β΄/1.4.1991) Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 90/35/ΕΟΚ 
(L 19/90). 
Υ.Α. Φ1-14/199146.   (ΦΕΚ 20/Β΄/28.1.1991) Ενδείξεις στη συσκευασία κάθε είδους προϊόντος πλην τροφίμων. 
Αποφ. 1197/89/199047.   (ΦΕΚ 567/Β΄/6.9.1990) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων πα-
ρασκευασμάτων σε εναρμόνιση με τις οδηγίες 88/379/ΕΟΚ και 89/178/ΕΟΚ. 
Υ.Α. Φ1/18/199048.   (ΦΕΚ 548/Β΄/30.8.1990) Ενδείξεις στη συσκευασία κάθε είδους προϊόντος πλην τροφίμων. 
Αποφ. 1196/89/199049.   (ΦΕΚ 51/Β΄/30.1.1990) Τροποποίηση της 1999/85 απόφασης του ΑΧΣ σχετικά με ταξι-
νόμηση, συσκευασία και επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών, τυπογραφικών μελανών, κολλών και συναφών 
προϊόντων σε εναρμόνιση με την οδηγία 89/451/ΕΟΚ. 
Αποφ. 1933/88/198950.   (ΦΕΚ 119/Β΄/20.2.1989) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 329/83. 
Υ.Α. 1228/88/198851.   (ΦΕΚ 753/Β΄/19.10.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 329/83 περί ταξινόμησης, 
συσκευασίας και επισήμανσης των επικίνδυνων ουσιών» σε συμμόρφωση με την οδηγία 88/302/ΕΟΚ για την 
ένατη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
Αποφ. 1110/88/198852.   (ΦΕΚ 733/Β΄/5.10.1988) Τροποποίηση της απόφασης του ΑΧΣ 1999/85 σχετικά με ταξι-
νόμηση, συσκευασία και επισήμανση των χρωμάτων κ.λ.π. 
Αποφ. 2459/87/198853.   (ΦΕΚ 77/Β΄/15.2.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 329/83. 
Αποφ. 1232/87/198754.   (ΦΕΚ 501/Β΄/16.9.1987) Τροποποίηση και συμπλήρωση των παραρτημάτων του π.δ 
329/83 με το οποίο έγινε η εναρμόνιση της Εθνικής μας Νομοθεσίας προς την Κοινοτική οδηγία 67/548/ΕΟΚ. 
ΦΕΚ 587/Β΄/17.9.198655.  Τοξικολογική κατάταξη, συσκευασία και σήμανση των γεωργικών φαρμάκων. 
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Αποφ. Ε.Υ. 1998/85/198656.   (ΦΕΚ 513/Β΄/18.7.1986) Τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ. 329/1983, 
454/1983, 445/1983 για εναρμόνιση του Ελληνικού στο Κοινοτικό Δίκαιο. 
Υ.Α. 1999/85/198657.   (ΦΕΚ 37/Β΄/13.2.1986) Αντικατάσταση του Π.Δ 522/83 και των Παραρτημάτων του από το 
κείμενο της παρούσας απόφασης και από τα Παραρτήματά της σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 83/265/ΕΟΚ και 
81/916/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 279/85/198558.   (ΦΕΚ 146/Β΄/18.3.1985) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 329/83, «ταξινόμηση, συ-
σκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών» σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των ΕΚ 
67/548/ΕΟΚ, 69/81/ΕΟΚ, 70/189/ΕΟΚ, 71/141/ΕΟΚ, 73/146/ΕΟΚ, 75/409/ΕΟΚ, 79/831/ΕΟΚ και της Επιτρο-
πής των ΕΚ 76/907/ΕΟΚ, 79/370/ΕΟΚ (118/Α). 
Π.Δ. 522/198359.   (ΦΕΚ 200/Α΄/31.12.1983) Ταξινόμηση, συσκευασία & επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών, 
τυπογραφικών μελάνων, κολλών και συναφών προϊόντων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 77/728/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Π.Δ. 454/198360.   (ΦΕΚ 171/Α΄/21.11.1983) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευα-
σμάτων (διαλυτών) σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ 
όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 80/781/ΕΟΚ και 80/1271/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 329/198361.   (ΦΕΚ 118/Α΄/8.9.1983) 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. 

Φράσεις R & S
Υ.Α. 41/2002/20021.  (ΦΕΚ 755/Β΄/19.6.2002) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 378/94, (705/Β) σε εναρμόνιση 
προς την Οδηγία 2001/59/ΕΚ (EEL 225 της 21-8-2001) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «σχετικά με 
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή όγδοη φορά της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί 
προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συ-
σκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών. 
Υ.Α. 652/2000/2001 (363/Β2. ΄/5.4.01) «Τροποποίηση της Απόφασης Α.Χ.Σ. 378/94, (705/Β) σε εναρμόνιση προς 
την Οδηγία 98/98/Ε.Κ. (EEL 355 της 30-12-1998) της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας «για την προσαρ-
μογή στην τεχνική πρόοδο, για εικοστή πέμπτη φορά, της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθε-
τικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των 
επικίνδυνων ουσιών» και σε εναρμόνιση με τα Διορθωτικά της Οδηγίας 98/98/ΕΚ (EEL 293 της 15-11-1999 και 
(EEL 136 της 8-6-2000)».
Υ.Α. 378/94/19943.  (ΦΕΚ 705/Β΄/20.9.1994) Επικίνδυνες ουσίες, ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση αυ-
τών σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 67/548/ΕΟΚ όπως έχει τρο-
ποποιηθεί και ισχύει. 

Φώσφορος
Π.Δ. 90/19991.   (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθε-
σης 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.δ 307/86 «προ-
στασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους (135/Α)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 77/93 (34/Α). 
Ν. 2273/19202.   (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920) Περί απαγορεύσεως χρήσεως του λευκού (κιτρίνου) φωσφόρου εις την 
βιομηχανία των πυρείων. 

Χρώματα - Βερνίκια
Υ.Α. 437/2005/20061.   (ΦΕΚ 1641/Β΄/8.11.2006) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 
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2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 όσον αφορά στον πε-
ριορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώ-
ματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα επαναβαφής (επισκευαστικής βαφής) αυτοκινήτων και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ. 
Αποφ. 1196/89/19902.   (ΦΕΚ 51/Β΄/30.1.1990) Τροποποίηση της 1999/85 απόφασης του ΑΧΣ σχετικά με ταξι-
νόμηση, συσκευασία και επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών, τυπογραφικών μελανών, κολλών και συναφών 
προϊόντων σε εναρμόνιση με την οδηγία 89/451/ΕΟΚ. 
Αποφ. 1110/88/19883.   (ΦΕΚ 733/Β΄/5.10.1988) Τροποποίηση της απόφασης του ΑΧΣ 1999/85 σχετικά με ταξι-
νόμηση, συσκευασία και επισήμανση των χρωμάτων κ.λ.π. 
Υ.Α. 1999/85/19864.   (ΦΕΚ 37/Β΄/13.2.1986) Αντικατάσταση του Π.Δ 522/83 και των Παραρτημάτων του από το 
κείμενο της παρούσας απόφασης και από τα Παραρτήματά της σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 83/265/ΕΟΚ και 
81/916/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 522/19835.   (ΦΕΚ 200/Α΄/31.12.1983) Ταξινόμηση, συσκευασία & επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών, 
τυπογραφικών μελάνων, κολλών και συναφών προϊόντων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 77/728/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Π.Δ. 454/19836.   (ΦΕΚ 171/Α΄/21.11.1983) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευα-
σμάτων (διαλυτών) σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ 
όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 80/781/ΕΟΚ και 80/1271/ΕΟΚ. 

Βιολογικοί παράγοντες
Π.Δ. 15/19991.   (ΦΕΚ 9/Α΄/2.2.1999) Τροποποίηση του π.δ 186/95 «προστασία των εργαζομένων από κινδύνους 
που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδη-
γίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 174/97 (150/Α), σε συμμόρφωση με τις 
οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής. 
Π.Δ. 174/19972.   (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Τροποποίηση του π.δ 186/95 «προστασία των εργαζομένων από κιν-
δύνους 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. 
Π.Δ. 186/19953.   (ΦΕΚ 97/Α΄/30.5.1995) 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. 
Π.Δ. 77/19934.   (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιο-
λογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 
Ν. 1568/19855.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Φυσικοί παράγοντες
Γενικά
Π.Δ. 77/19931.   (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιο-
λογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 
Ν. 1568/19852.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Θόρυβος
Υ.Α. Η.Π. 9272/471/20071.   (ΦΕΚ 286/Β΄/2.3.2007) Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ αριθμ. 37393/2028/2003 
κοινής υπουργικής απόφασης (1418/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2005/88/ΕΚ «για την τρο-
ποποίηση της οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκ-
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πομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», του Συμβουλίου της 14ης 
Δεκεμβρίου 2005. 
Αποφ. Τ/ΠΡΟΠΕ/21275/616/Φ.ΝΟΜ/20062.   (ΦΕΚ 815/Β΄/4.7.2006) Υιοθέτηση και Ενσωμάτωση στο Εθνικό 
Δίκαιο της Χώρας του Παραρτήματος 16 «Περιβαλλοντική Προστασία», Τόμος 1, της Σύμβασης του Σικάγου. 
Υ.Α. 13586/724/20063.   (ΦΕΚ 384/Β΄/28.3.2006) Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και 
τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά 
με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της 25-6-2002. 
Π.Δ. 149/20064.   (ΦΕΚ 159/Α΄/28.7.2006) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθε-
ση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την 
οδηγία 2003/10/ΕΚ.
Αρ. Πρωτ. οικ. 130238/8.9.20065.  Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ. 149/2006 «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας 
και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγο-
ντες (θόρυβος), σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ». 
Π.Δ. 80/20046.   (ΦΕΚ 63/Α΄/2.3.2004) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 
2002/30/ΕΚ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2002 «περί καθιέρωσης κα-
νόνων και διαδικασιών για τη θέσπιση περιορισμών λειτουργίας σε συνάρτηση με τον προκαλούμενο θόρυβο 
στους κοινοτικούς Αερολιμένες». 
Υ.Α. 37393/2028/20037.   (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον 
από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 
Υ.Α. 13727/724/20038.   (ΦΕΚ 1087/Β΄/5.8.2003) Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών & βιοτεχνι-
κών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.
Υ.Α. Υ2/οικ. 15438/20019.   (ΦΕΚ 1346/Β΄/17.10.2001) Τροποποίηση της υ.δ Α5/3010/85, (593/Β) «μέτρα προ-
στασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων». 
Υ.Α. 3263/131/200010.   (ΦΕΚ 935/Β΄/27.7.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 1999/101/ΕΚ της 
Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1999 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των κρατών μελών που αναφέρονται στο αποδεκτό ηχητικό επίπεδο και στη δι-
άταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα.
Υ.Α. 7034/1298/200011.   (ΦΕΚ 368/Β΄/24.3.2000) Ελάχιστες αποστάσεις ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. 
Αστυν.Διατ. 3Α/199812.   (ΦΕΚ 761/Β΄/24.7.1998) Τροποποίηση της 3 (Β-15/12-1-96) Αστυνομικής Διάταξης Αρ-
χηγού Ελληνικής Αστυνομίας «μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας». 
Υ.Α. οικ. 34325/2779/199713.   (ΦΕΚ 1050/Β΄/27.11.1997) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδη-
γία 96/20/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 1996 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 
70/157/ΕΟΚ του Συμβουλίου, σχετικά με την αποδεκτή ηχητική στάθμη και το σύστημα εξάτμισης των μηχανο-
κίνητων οχημάτων. 
Υ.Α. οικ. Β 11481/523/199714.   (ΦΕΚ 295/Β΄/11.4.1997) Τροποποίηση της 765/14-1-91 (81/Β) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργει-
ας και Τεχνολογίας και Εμπορίου για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προ-
ωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/27/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
Υ.Α. 29087/2295/199715.   (ΦΕΚ 79/Β΄/7.2.1997) Τροποποίηση της κ.υ.α οικ. 25006/2234/93, (523/Β/13.7.93) σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992 «για την τρο-
ποποίηση της οδηγίας 70/157/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται 
στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα». 
Υ.Α. 32198/2604/199616.   (ΦΕΚ 1176/Β΄/31.12.1996) Παράταση ταξινόμησης οχημάτων τέλους σειράς. 
Π.Δ. 38/199617.   (ΦΕΚ 26/Α΄/16.2.1996) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 78/88, «καθορισμού των όρων και 
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και 
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μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (34/Α), όπως αυ-
τό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το π.δ 416/91 (152/Α). 
Αποφ. 1023/2/37-ια, Αστυν. Διατ. 3/199618.   (ΦΕΚ 15/Β΄/12.1.1996) Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας. 
Υ.Α. οικ. 25006/2234/199319.   (ΦΕΚ 523/Β΄/13.7.1993) Αντικατάσταση των διατάξεων της απόφασης Γ-20/81567/898/88 
(403/Β) που αναφέρονται στην αποδεκτή ηχοστάθμη και στις διατάξεις εξατμίσεως των οχημάτων με κινητήρα, σε 
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/97/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 10ης Νοεμβρίου 1992. 
Υ.Α. 28340/2440/92/199220.   (ΦΕΚ 532/Β΄/18.8.1992) Μέτρα για τον περιορισμό της ηχορύπανσης που προέρχε-
ται από μοτοσυκλέττες σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις των οδηγιών 78/1015, 87/56 και 89/238/ΕΟΚ. 
Υ.Α. οικοθεν 17252/199221.   (ΦΕΚ 395/Β΄/19.6.1992) Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων 
θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα. 
Υ.Α. οικ. 11733/199122.   (ΦΕΚ 384/Β΄/10.6.1991) Μέτρα καταπολέμησης του θορύβου που εκπέμπεται κατά τις 
δοκιμές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστημάτων συναγερμού οχημάτων. 
Υ.Α. 10399 Φ 5.3/361/199123.   (ΦΕΚ 359/Β΄/28.5.1991) Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυρ-
γογερανών σε συμπλήρωση της υ.α 69001/1921/88. 
Υ.Α. 766/199124.   (ΦΕΚ 83/Β΄/21.2.1991) Καθορισμός οριακών τιμών στάθμης θορύβου των χαρτοκοπτικών μη-
χανών. 
Υ.Α. 765/199125.   (ΦΕΚ 81/Β΄/21.2.1991) Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύ-
ων, των πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών – εκσκαφέων. 
Π.Δ. 85/199126.   (ΦΕΚ 38/Α΄/18.3.1991) 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. 
Υ.Α. 69269/5387/199027.   (ΦΕΚ 678/Β΄/25.10.1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιε-
χόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών με-
λετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86. 
Υ.Α. 61371/199028.   (ΦΕΚ 603/Β΄/18.9.1990) Καθορισμός ωρών λειτουργίας και βαθμού έντασης των μεγαφωνι-
κών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων κλπ. των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά την προεκλογική 
περίοδο των δημοτικών και κοινοτικών εκλογών και άλλων λεπτομερειών. 
Υ.Α. οικ. Β 13352/2635/199029.   (ΦΕΚ 437/Β΄/16.7.1990) Αερόφερτος θόρυβος οικιακών συσκευών. 
Π.Δ. 330/199030.   (ΦΕΚ 131/Α΄/27.9.1990) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη-
γίας 89/629/ΕΟΚ/4.12.1989 για τον περιορισμό του θορύβου που προκαλείται από υποηχητικά αεριωθούμενα 
πολιτικά αεροπλάνα. 
Π.Δ. 225/198931.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Υ.Α. 3046/304/198932.   (ΦΕΚ 59/Δ΄/3.2.1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός. 
Υ.Α. 69001/1921/198833.   (ΦΕΚ 751/Β΄/18.10.1988) Για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύ-
βου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογε-
ρανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών 
συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών. 
Υ.Α. Γ/20/81567/898/198834.   (ΦΕΚ 403/Β΄/21.6.1988) Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη 
και τη διάταξη εξάτμισης των οχημάτων με κινητήρα και συναφείς διατάξεις. 
Υ.Α. Γ/20/81568/899/198835.   (ΦΕΚ 403/Β΄/21.6.1988) Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την αποδεκτή ηχητική στάθμη 
και τη διάταξη εξάτμισης των μοτοσυκλετών και συναφείς διατάξεις. 
Υ.Α. οικ. 56206/1613/198636.   (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986) Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων 
και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985. 
Ν. 1650/198637.   (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Υ.Α. Α5/3010/198538.   (ΦΕΚ 593/Β΄/2.10.1985) Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής 
των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. 
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Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/198439.   (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 
Π.Δ. 1180/198140.   (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λει-
τουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τού-
των διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει. 
Π.Δ. 1178/198141.   (ΦΕΚ 291/Α΄/5.10.1981) Περί της μετρήσεως και του ελέγχου του θορύβου των αεροσκα-
φών. 
Υ.Α. 32764/734/80/198042.   (ΦΕΚ 1093/Β΄/29.10.1980) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της με αριθ. 
1220/13/79 κ.υ.α «περί καθορισμού επιτρεπόμενων ορίων θορύβου, προκαλουμένου υπό των αυτοκινήτων οχη-
μάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. 
Υ.Α. 1220/13/79/197943.   (ΦΕΚ 75/Β΄/27.1.1979) Περί καθορισμού επιτρεπόμενων ορίων θορύβου, προκαλουμέ-
νου υπό των αυτοκινήτων οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και τρόπου μετρήσεως αυτού. 
Υ.Α. Α5/2375/197844.   (ΦΕΚ 689/Β΄/18.8.1978) Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών. 
Π.Δ. 455/197645.   (ΦΕΚ 169/Α΄/5.7.1976) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυ-
τοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων 
ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών. 

Κραδασμοί
Π.Δ. 176/20051.   (ΦΕΚ 227/Α΄/14.9.2005) Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθε-
ση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί), σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 2002/44/ΕΚ. 

Σκόνες
Π.Δ. 43/20031.   (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζο-
μένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01-06-1999). 
Π.Δ. 90/19992.   (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθε-
σης 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.δ 307/86 «προ-
στασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της 
εργασίας τους (135/Α)» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 77/93 (34/Α). 
Π.Δ. 77/19933.   (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιο-
λογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 225/19894.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Π.Υ.Σ. 99/19875.   (ΦΕΚ 135/Α΄/28.7.1987) Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε δι-
οξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια. 
Π.Δ. 307/19866.   (ΦΕΚ 135/Α΄/29.8.1986) Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμέ-
νους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/19847.   (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Π.Δ. 1180/19818.   (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λει-
τουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τού-
των διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει.

Καρκινογόνοι παράγοντες
Υ.Α. 194/2006/20061.   (ΦΕΚ 1373/Β΄/14.9.2006) Τροποποίηση του π.δ. 445/83 (ΦΕΚ 166/Α/17.11.83) σε εναρ-
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μόνιση προς την Οδηγία 2005/90/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L 33/4.2.2006) 
για την 29η τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κα-
νονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν στους περιορισμούς κυκλοφορίας στην 
αγορά και στη χρήση μερικών επικινδύνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή – Κ/Μ/Τα). 
Υ.Α. 509/2003/20042.   (ΦΕΚ 910/Β΄/18.6.2004) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α17-11-83) σε εναρμόνιση 
προς την οδηγία 2003/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕL 156/25-6-03) «σχετικά 
με την εικοστή πέμπτη τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστι-
κών και διοικητικών διατάξεων των κρατών Μελών που αφορούν περιορισμούς της κυκλοφορίας στην αγορά 
και της χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως καρκι-
νογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές στην αναπαραγωγή- ΚΜΤ). 
Υ.Α. 389/2003/20043.   (ΦΕΚ 216/Β΄/6.2.2004) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α) σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2003/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EE L156/25-6-2003) «σχετικά με την 
εικοστή τρίτη τροποποίηση της Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου, που αφορά περιορισμούς κυκλοφορίας 
στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (ουσιών που έχουν ταξινομηθεί ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιγόνες ή τοξικές στην παραγωγή - ΚΜΤ)». 
Π.Δ. 43/20034.   (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργαζο-
μένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ 
του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01-06-1999). 
Αρ. Πρωτ. 130352/30.4.20035.  Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ 43/03 «Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 
399/94 «προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους πα-
ράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ» (221/Α) σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 1999/38/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 (E.E.L 138/01-06-1999)». 
Υ.Α. 201/2002/20026.   (ΦΕΚ 907/Β΄/17.7.2002) Τροποποίηση του π.δ 445/83 (166/Α), σε εναρμόνιση προς την 
Οδηγία 2001/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L194/18-7-2001) «σχετικά με την 
εικοστή πρώτη 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 χρή-
σης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, όσον αφορά τις ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρ-
κινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές στην αναπαραγωγή. 
Π.Δ. 127/20007.   (ΦΕΚ 111/Α΄/6.4.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 399/94 «προστασία των εργα-
ζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε 
συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 97/42/ΕΚ του 
Συμβουλίου. 
ΦΕΚ 6/Α΄/25.1.1995 8. Διορθώσεις σφαλμάτων στα π.δ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 
(221/Α), 399/94 (221/Α). 
Εγκ. οικ. 130406/17.8.19959.  Εγκύκλιος εφαρμογής Π.Δ. 399/94 «Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύ-
νους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδη-
γία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ». 
Π.Δ. 399/199410.   (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) 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.

Επιμόρφωση εργοδοτών - τεχνικών ασφάλειας
Υ.Α. 5576/51/2008 (ΦΕΚ 184/Β΄/7.2.2008)1.  Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης κα-
θηκόντων τεχνικού ασφάλειας - Προγράμματα 2008. 
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Υ.Α. 5577/52/20082.  (ΦΕΚ 184/Β΄/7.2.2008) Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα καθηκόντων τεχνικού ασφάλει-
ας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ 294/1988 και απασχο-
λούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2008.
Υ.Α. 1222/20063.   (ΦΕΚ 1871/Β΄/27.12.2006) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης κα-
θηκόντων τεχνικού ασφάλειας - Προγράμματα 2007. 
Υ.Α. 1223/20064.   (ΦΕΚ 1871/Β΄/27.12.2006) Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνι-
κού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ. 294/88 και 
απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους - Προγράμματα 2007. 
Υ.Α. 260557/20055.   (ΦΕΚ 1775/Β΄/15.12.2005) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας - Προγράμματα 2006. 
Υ.Α. 260556/20056.   (ΦΕΚ 1775/Β΄/15.12.2005) Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τε-
χνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ 294/98 
και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2006. 
Υ.Α. 130197/20057.   (ΦΕΚ 196/Β΄/15.2.2005) Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Δ.Ε. 
Υ.Α. 133224/20048.   (ΦΕΚ 1919/Β΄/24.12.2004) Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τε-
χνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ 294/88 
και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους – Προγράμματα 2005. 
Υ.Α. 133225/20049.   (ΦΕΚ 1919/Β΄/24.12.2004) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας Προγράμματα 2005. 
Υ.Α. 130286/200410.   (ΦΕΚ 385/Β΄/25.2.2004) Τροποποίηση της υ.α 132458/03 «επιμόρφωση εργοδοτών επιχει-
ρήσεων Β κατηγορίας σύμφωνα με το π.δ 294/88 και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού 
ασφάλειας. – Προγράμματα 2004 (1901/Β). 
Υ.Α. 132458/200311.   (ΦΕΚ 1901/Β΄/22.12.2003) Επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρήσεων Β κατηγορίας σύμφωνα 
με το π.δ 294/88 και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας- προγράμματα 2004. 
Υ.Α. 132459/200312.   (ΦΕΚ 1901/Β΄/22.12.2003) Επιμόρφωση εργοδοτών επιχειρήσεων Γ κατηγορίας σύμφωνα 
με το π.δ 294/88 και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας- προγράμματα 2004.
Υ.Α. 131784/200313.   (ΦΕΚ 1624/Β΄/5.11.2003) Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
Υ.Α. 130975/200314.   (ΦΕΚ 1145/Β΄/11.8.2003) Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας - Προγράμματα 2003. 
Υ.Α. 130272/200315.   (ΦΕΚ 432/Β΄/11.4.2003) Επιμόρφωση εργοδοτών για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνι-
κού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία σύμφωνα με το π.δ 294/88 και 
απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους - Προγράμματα 2003. 
Π.Δ. 17/199616.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) 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. 
Ν. 2224/199417.   (ΦΕΚ 112/Α΄/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις. 
Ν. 1568/198518.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.)
Π.Δ. 17/19961.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) 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. 
Ν. 1767/19882.   (ΦΕΚ 63/Α΄/6.4.1988) Συμβούλια εργαζομένων και άλλες διατάξεις - Κύρωση της 135 διεθνούς 
σύμβασης εργασίας. 
Π.Δ. 315/19873.   (ΦΕΚ 149/Α΄/25.8.1987) Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε 
εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων. 
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Ν. 1568/19854.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
Ν. 1264/19825.   (ΦΕΚ 79/Α΄/1.7.1982) Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατο-
χύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων. 
Υ.Α. 1179/19806.   (ΦΕΚ 302/Α΄/30.12.1980) 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). 

Εργαστήρια σύκων
Π.Δ. της 30-10/19241.   (ΦΕΚ 275/Α΄/3.11.1924) Περί κανονισμού των όρων εργασίας εν τοις εργαστηρίοις και 
αποθήκες σύκων. 
Β.Δ. της 13-10/19232.   (ΦΕΚ 321/Α΄/6.11.1923) Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας των 
αποθηκών συσκευασίας σύκων. 

Εργαστήρια τροφίμων - ποτών
Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 139057/20071.   (ΦΕΚ 2204/Β΄/14.11.2007) Συμπλήρωση του άρθ. 47 της υπ αριθ. Α1β/8577/1983 
(526/Β/24.9.83) υγειονομικής διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκα-
ταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λει-
τουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα. 
Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.94643/20072.   (ΦΕΚ 1384/Β΄/3.8.2007) Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθ. 
Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/24.9.83) Υγειονομικής Διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου των αδειών ιδρύσε-
ως 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», όπως έχει 
τροποποιηθεί μεταγενέστερα. 
Υ.Α. Υ1β/6020/19933.   (ΦΕΚ 94/Β΄/23.2.1993) Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας κατα-
στημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων- Τρο-
ποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως. 
Υ.Α. Α1β/8577/19834.   (ΦΕΚ 526/Β΄/8.9.1983) 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. 

Εργατικές διατάξεις
Βλέπε επίσης: Απασχόληση

Ν. 3385/20051.   (ΦΕΚ 210/Α΄/19.8.2005) Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 
ΦΕΚ 135/Α΄/19.7.20042.  Διόρθωση σφάλματος στο π.δ 164/04 «ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου στο δημόσιο τομέα». 
Π.Δ. 164/20043.   (ΦΕΚ 134/Β΄/19.7.2004) Ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συμβάσεις αορίστου χρόνου στο 
δημόσιο τομέα (Διόρθωση σφάλματος στο 135/Β/19.7.04). 
Ν. 3144/20034.   (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοι-
νωνική προστασία και άλλες διατάξεις.
Ν. 2972/20015.   (ΦΕΚ 291/Α΄/27.12.2001) Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 80027/20006.   (ΦΕΚ 610/Β΄/9.5.2000) Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων. 
Ν. 2874/20007.   (ΦΕΚ 286/Α΄/29.12.2000) Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 
Ν. 2685/19998.   (ΦΕΚ 35/Α΄/18.2.1999) Κάλυψη δαπανών μετακινούμενων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικρά-
τειας και άλλες διατάξεις.
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Ν. 2643/19989.  (ΦΕΚ 220/Α΄/28.9.1998) Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλ-
λες διατάξεις.
Ν. 2434/199610.   (ΦΕΚ 188/Α΄/20.8.1996) Μέτρα πολιτικής για την απασχόληση και την επαγγελματική εκπαίδευ-
ση και κατάρτιση και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 88/199511.   (ΦΕΚ 53/Α΄/8.3.1995) Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρ. 1 του π.δ 296/91 «διαδικασία προώθη-
σης της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργασίας» (104/A). 
Ν. 2224/199412.   (ΦΕΚ 112/Α΄/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 156/199413.   (ΦΕΚ 102/Α΄/5.7.1994) Υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους 
που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας. 
Υ.Α. 94.227/199114.   (ΦΕΚ 378/Β΄/10.6.1991) Κανονισμός Οργάνωσης και λειτουργίας του Οργανισμού Μεσο-
λάβησης και Διαιτησίας. 
Ν. 1976/199115.   (ΦΕΚ 184/Α΄/4.12.1991) Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νο-
μοθεσίας, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και άλλες δια-
τάξεις. 
Π.Δ. 296/199116.   (ΦΕΚ 104/Α΄/4.7.1991) Διαδικασία προώθησης της εφαρμογής των Διεθνών κανόνων εργασί-
ας. 
Ν. 1876/199017.   (ΦΕΚ 27/Α΄/8.3.1990) Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 30/199018.   (ΦΕΚ 11/Α΄/5.2.1990) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 525/83 «είσοδος και δι-
αμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα...», (203/Α) και του π.δ 499/87, (238/Α) «Διακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα 
των εργαζομένων υπηκόων των Κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οικογενειών τους...» 
(238/Α/87). 
Ν. 1836/198919.   (ΦΕΚ 79/Α΄/14.3.1989) Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλ-
λες διατάξεις. 
Π.Δ. 499/198720.   (ΦΕΚ 238/Α΄/31.12.1987) Διακίνηση και διαμονή στην Ελλάδα των εργαζομένων υπηκόων των 
Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οικογενειών τους, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του 
Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 64/221/ΕΟΚ της 25-2-1964, 68/3306/ΕΟΚ της 15-10-1968 και 
72/194/ΕΟΚ της 18-5-72 και σε εκτέλεση των Κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 1612/68 του Συμβουλίου, της 15-10-1968 
και αριθ. 1251/70 της Επιτροπής της 29.6.1970. 
Ν. 1483/198421.   (ΦΕΚ 153/Α΄/8.10.1984) Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υπο-
χρεώσεις- Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων. 
Π.Δ. 525/198322.   (ΦΕΚ 203/Α΄/31.12.1983) Είσοδος και διαμονή αλλοδαπών στην Ελλάδα, σε συμμόρφωση προς 
τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υπ αριθ. 64/221 της 25.2.1964, 73/148 της 21.5.1973, 
75/34 της 17.12.1974 και 75/35 της 17.12.1974. 
Ν. 1346/198323.   (ΦΕΚ 46/Α΄/14.4.1983) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας και 
ρύθμιση διαφόρων θεμάτων. 
Ν. 1082/198024.   (ΦΕΚ 250/Α΄/29.10.1980) Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξε-
ων τινων ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. 
Ν. 1057/198025.   (ΦΕΚ 152/Α΄/30.6.1980) Περί του ωραρίου των απασχολουμένων εις υπηρεσίας του Δημοσίου 
κλπ. λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την μορφήν εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου, ή εις εργα-
σίας υπαίθρου και άλλων τινών διατάξεων. 
Ν. 549/197726.   (ΦΕΚ 55/Α΄/23.2.1977) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινων της εργατικής 
νομοθεσίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. 
Ν. 435/197627.   (ΦΕΚ 251/Α΄/20.9.1976) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατικών τι-
νών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. 
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Ν.Δ. 186/196928.   (ΦΕΚ 86/Α΄/10.5.1969) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν. 3239/55 ως ετροποποι-
ήθη και συνεπληρώθη δια του ν.δ 3755/57. 
Α.Ν. 173/196729.   (ΦΕΚ 189/Α΄/31.10.1967) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του α.ν 99/67, περί ελέγχου 
ομαδικών απολύσεων κλπ. 
Α.Ν. 99/196730.   (ΦΕΚ 140/Α΄/11.8.1967) Περί ελέγχου ομαδικών απολύσεων και τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως του ν. 2112/20 περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας. 
Ν. 4504/196631.   (ΦΕΚ 57/Α΄/14.3.1966) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της εργατικής 
νομοθεσίας και περί ετέρων τινών διατάξεων. 
Ν.Δ. 4020/195932.   (ΦΕΚ 248/Α΄/12.11.1959) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων εργατι-
κών τινων Νόμων. 
Ν.Δ. 3789/195733.   (ΦΕΚ 210/Α΄/12.10.1957) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων διατάξεων της Ερ-
γατικής Νομοθεσίας. 
Ν.Δ. 3755/195734.   (ΦΕΚ 182/Α΄/17.9.1957) Περί αυξήσεως αναδρομικώς των αποδοχών των μισθωτών, τροπο-
ποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 3239/55 και άλλων διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας. 
Ν. 3239/195535.   (ΦΕΚ 125/Α΄/20.5.1955) Περί τρόπου ρυθμίσεως των συλλογικών διαφορών εργασίας, συστά-
σεως Εθνικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατά-
ξεων ενίων εργατικών νόμων 
Ν. 2943/192236.   (ΦΕΚ 139/Α΄/8.8.1922) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων. 
Ν. 2868/192237.   (ΦΕΚ 119/Α΄/20.7.1922) Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και των ιδιωτικών υπαλ-
λήλων. 
Ν. 2193/192038.   (ΦΕΚ 129/Α΄/13.6.1920) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων εργατικών τινών 
νόμων. 
Ν. 2112/192039.   (ΦΕΚ 67/Α΄/18.3.1920) Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών Υπαλλήλων. 
Ν. 2111/192040.   (ΦΕΚ 67/Α΄/18.3.1920) Περί αδικημάτων κατά της ελευθερίας της εργασίας. 

Εργατικό ατύχημα
Εισφορές - Αποζημιώσεις

Π.Δ. 15/20001.   (ΦΕΚ 12/Α΄/1.2.2000) Έννοια, όργανα και διαδικασία διερεύνησης ατυχημάτων που προκαλού-
νται από πλωτά μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος. 
Π.Δ. 288/19992.   (ΦΕΚ 246/Α΄/15.11.1999) Έννοια ατυχημάτων που προκαλούνται από πλωτά μέσα του Λιμενι-
κού Σώματος, όργανα και διαδικασία διερεύνησης αυτών. 
Υ.Α. 12406/19983.   (ΦΕΚ 884/Β΄/19.8.1998) Αναπροσαρμογή κατωτάτων και ανωτάτων ορίων αποζημίωσης από 
εργατικά ατυχήματα 
Υ.Α. 5986/Γ-146/19984.   (ΦΕΚ 437/Β΄/8.5.1998) Έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των εργατικών 
ατυχημάτων. 
Εγγρ. 1970/30.9.19985.  Άδειες και εργατικό ατύχημα εργαζομένων. 
Υ.Α. Φ21/2361/19936.   (ΦΕΚ 819/Β΄/7.10.1993) Κανονισμός εκτίμησης βαθμού αναπηρίας. 
Π.Δ. 97/19827.   (ΦΕΚ 14/Α΄/11.2.1982) Σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος εξ εργατικού ατυχήματος σε ασφα-
λισμένους του ΤΕΒΕ. 
ΦΕΚ 132/Β΄/12.2.1979 8. Περί αντικατάστασης του άρθρου 40 του κανονισμού ασθενείας του ΙΚΑ. 
Β.Δ. 473/19619.   (ΦΕΚ 119/Α΄/26.7.1961) Περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου. 
Εγκ. 158/12.8.196110.   Κοινοποίηση της υπ αριθ. 473 β.δ/τος, περί εισφοράς επαγγελματικού κινδύνου. 
Ν. 4104/196011.   (ΦΕΚ 147/Α΄/20.9.1960) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί κοινωνι-
κών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων. 
Ν. 2078/195212.   (ΦΕΚ 116/Α΄/28.4.1952) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 17 διεθνούς συμβάσεως «περί αποζημιώ-
σεως των ατυχημάτων εργασίας». 
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Α.Ν. 1846/195113.   (ΦΕΚ 179/Α΄/1.8.1951) Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
Α.Ν. 649/193714.   (ΦΕΚ 155/Α΄/27.4.1937) Περί των υποχρέων προς αποζημίωσιν δι εργατικά ατυχήματα, εις έρ-
γα εκτελούμενα απολογιστικώς δια λογαριασμόν του δημοσίου. 
Β.Δ. της 25-10/193515.   (ΦΕΚ 503/Α΄/30.10.1935) Περί τροποποιήσεως των περί προστασίας των ασθενών ανέρ-
γων εργατών θαλάσσης εμπορικού ναυτικού διατάξεων. 
Π.Δ. της 12-1/193416.   (ΦΕΚ 20/Α΄/17.1.1934) Περί κανονισμού προβλέψεως ατυχημάτων εις υπαιθρίους εργα-
σίας. 
Β.Δ. της 24-7/192017.   (ΦΕΚ 191/Α΄/25.8.1920) Περί κωδικοποιήσεως των νόμων «περί ευθύνης προς αποζημίω-
σιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων». 
Ν. 551/191418.   (ΦΕΚ 11/Α΄/8.1.1915) Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθό-
ντων εργατών ή υπαλλήλων. 

Αναγγελία εργατικού ατυχήματος
Π.Δ. 159/1999 (ΦΕΚ 157/Α΄/3.8.1999) 1. Τροποποίηση του π.δ 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.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 (150/Α).
Υ.Α. Φ.34α/169/19982.  (ΦΕΚ 579/Β΄/11.6.1998) Διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης εργατικού ατυχήματος 
για τους ασφαλισμένους στον κλάδο κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ.
Π.Δ. 177/19973.  (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφά-
λειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/91/ΕΟΚ.
Π.Δ. 17/19964.  (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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.
Ν. 1568/19855.  (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/19846.  (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.
Π.Δ. 97/19827.  (ΦΕΚ 14/Α΄/11.2.1982) Σχετικά με τη χορήγηση επιδόματος εξ εργατικού ατυχήματος σε ασφα-
λισμένους του ΤΕΒΕ. 
Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981)8.  Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού..
Π.Δ. 447/1975 (ΦΕΚ 142/Α΄/17.7.1975)9.  Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μι-
σθωτών. 
Α.Ν. 366/196810.  (ΦΕΚ 88/Α΄/27.4.1968) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί των υποχρεώσεων του 
εφοπλιστού εν περιπτώσει ασθενείας ατυχήματος ή θανάτου των ναυτικών».
Ν.Δ. 2954/195411.  (ΦΕΚ 182/Α΄/14.8.1954) Περί Οργανώσεως Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας παρά το Υπουρ-
γείο Εργασίας και άλλων τινών διατάξεων. 
Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179/Α΄/1.8.1951)12.  Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Π.Δ. της 14-3/193413.  (ΦΕΚ 112/Α΄/22.3.1934) Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πά-
σης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ..
Β.Δ. της 24-7/1920 (ΦΕΚ 191/Α΄/25.8.1920) 14. Περί κωδικοποιήσεως των νόμων «περί ευθύνης προς αποζημίω-
σιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθόντων εργατών ή υπαλλήλων».
Ν. 551/1914 (ΦΕΚ 11/Α΄/8.1.1915) 15. Περί ευθύνης προς αποζημίωσιν των εξ ατυχήματος εν τη εργασία παθό-
ντων εργατών ή υπαλλήλων
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Εργοστάσια κατασκευής συσσωρευτών
Ν. 1414/19841.   (ΦΕΚ 10/Α΄/2.2.1984) Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και 
άλλες διατάξεις. 
Β.Δ. 590/19682.   (ΦΕΚ 199/Α΄/11.9.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τα Εργοστάσια και 
Εργαστήρια κατασκευής Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζομένων.

Εργοτάξια
Βλέπε: Οικοδομικά & τεχνικά έργα

Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.)
Π.Δ. 95/19991.   (ΦΕΚ 102/Α΄/26.5.1999) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Ν. 1568/19853.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Η
Ηλεκτρικές Στήλες - Συσσωρευτές

Υ.Α. οικ. 150237/2006 (ΦΕΚ 1398/Β΄/14.9.2006) 1. Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης Συσσωρευτών Μολύβδου – Οξέος Κρήτης «ΣΕΔΙΣ – Κ ΕΠΕ». 
Υ.Α. οικ. 106158/2004 (ΦΕΚ 1124/Β΄/23.7.2004) 2. Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης Συσσωρευτών «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.Α.Ε.». 
Υ.Α. οικ. 106155/2004 (ΦΕΚ 1056/Β΄/14.7.2004) 3. Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών «Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ.».
Π.Δ. 115/20044.  (ΦΕΚ 80/Α΄/5.3.2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/95 κ.υ.α «διαχείριση των ηλεκτρικών στη-
λών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β/781) και 19817/00 κ.υ.α «τροποποίηση 
της 73537/95 κ.υ.α κ.λ.π.» (Β/963) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησιμο-
ποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 
Υ.Α. 19817/1702/20005.  (ΦΕΚ 963/Β΄/1.8.2000) Τροποποίηση της κ.υ.α 73537/14398/95 «διαχείριση των ηλε-
κτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (781/Β). Πρόγραμμα δρά-
σης για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης αυτής. 
Υ.Α. 73537/1438/19956.  (ΦΕΚ 781/Β΄/12.9.1995) Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που 
περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες. 
Π.Δ. 94/19877.  (ΦΕΚ 54/Α΄/22.4.1987) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και 
τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.
Β.Δ. 590/19688.  (ΦΕΚ 199/Α΄/11.9.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εις τα Εργοστάσια και 
Εργαστήρια κατασκευής Συσσωρευτών Μολύβδου εργαζομένων.

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα
Υ.Α. 50268/5137/20071.   (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/
ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93. 
Υ.Α. 94649/8682/93/19942.   (ΦΕΚ 688/Β΄/13.9.1994) 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. 
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Θ
Θαλάσσιες μεταφορές

Ναυπηγικές εργασίες - Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
Γενικά
Υ.Α. 130134/20071.   (ΦΕΚ 1369/Β΄/2.8.2007) Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχό-
λησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών. 
Υ.Α. 2123/05/20012.   (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργα-
σιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλώ. 
Υ.Α. 3116.3/8/93/19933.   (ΦΕΚ 563/Β΄/28.7.1993) Απαιτούμενος ελάχιστος εξοπλισμός συνεργείων για ναυπηγο-
επισκευαστικές εργασίες σε πλοία επισκευαζόμενα στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά-Δραπετσώνας- Κε-
ρατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας. 
Υ.Α. 3011222/318/19924.   (ΦΕΚ 477/Β΄/7.7.1992) Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας Χημικού Ναυτι-
λίας. 
Π.Δ. 70/19905.   (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. 
Υ.Α. 131517/19886.   (ΦΕΚ 711/Β΄/28.9.1988) Τήρηση βιβλίου ημερήσιας παρουσίας απασχολούμενου προσωπι-
κού στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας- Κερατσινίου- Περάματος-Σαλαμίνας. 
Π.Δ. 190/19847.   (ΦΕΚ 64/Α΄/15.5.1984) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζόμενων σε ναυπηγικές εργασίες.
Υ.Α. 67288/19348.   (ΦΕΚ 119/Β΄/7.9.1934) Περί κανονισμού εργασίας υφαλοχρωματιστών, σφυροκόπων και λε-
βητοκαθαριστών. 

Επιτροπές ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
Υ.Α. 2/14590/0022/20021.   (ΦΕΚ 399/Β΄/2.4.2002) Τροποποίηση της απόφασης 2/73692/0022/00 (1475/Β) «κα-
θορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εκπροσώπων του τεχνικού επιμελητηρίου Ελλά-
δας που συμμετέχουν στις μικτές επιτροπές ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα και σε επιτροπές ελέγ-
χου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας– Κερατσινίου –Περάματος- Σαλαμίνας». 
Υ.Α. 2/73692/0022/20002.   (ΦΕΚ 1475/Β΄/4.12.2000) 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- Δραπε-
τσώνας - Κερατσινίου - Περάματος-Σαλαμίνας. 
Υ.Α. 2038176/6019/0022/19973.   (ΦΕΚ 526/Β΄/26.6.1997) Καθορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομέ-
νων και των Εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επιτροπές Ελέγ-
χου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάματος- Σαλαμίνας. 
Υ.Α. 2027302/2928/0022/19954.   (ΦΕΚ 532/Β΄/20.6.1995) Καθορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομέ-
νων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και ερ-
γοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά –Δραπετσώνας –Κερατσι-
νίου- Περάματος-Σαλαμίνας. 
Υ.Α. 2059729/6388/0022/19945.   (ΦΕΚ 798/Β΄/24.10.1994) Καθορισμός αμοιβής από 1.1.1991 των εκπροσώπων 
των εργαζομένων και των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επι-
τροπές Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώ-
νη Πειραιά- Δραπετσώνας- Kερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας. 
Υ.Α. 200937/972/0022/19946.   (ΦΕΚ 152/Β΄/4.3.1994) 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- Δραπε-
τσώνας- Κερατσινίου-Περάματος- Σαλαμίνας. 
Ν. 1892/19907.   (ΦΕΚ 101/Α΄/31.7.1990) Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 
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ΦΕΚ 527/Β΄/29.6.19898.  Διόρθωση Σφάλματος στην κοινή Υ.Α 3232/41/89/24.4.1989 (ΦΕΚ 400/Β/26.5.89). 
Υ.Α. 3232/41/89/19899.   (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) Συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστι-
κή ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου -Περάματος-Σαλαμίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αε-
ρίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα. 
Υ.Α. 69613/12296/198810.   (ΦΕΚ 587/Β΄/24.8.1988) Καθορισμός αποζημίωσης εκπροσώπων εργαζομένων και του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές επιτροπές ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξια-
κά έργα και σε επιτροπές ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου-
Περάματος- Σαλαμίνας.
Υ.Α. 131782/198711.   (ΦΕΚ 601/Β΄/10.11.1987) Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου στην ναυπηγοεπισκευαστι-
κή ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάματος- Σαλαμίνος.

Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης μετατροπής επισκευής και μετατροπής πλοίων
Ν. 3551/20071.   (ΦΕΚ 76/Α΄/2.4.2007) Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρη-
σης πλοίων. 
Αποφ. Τ.Τ. με οικ. 759/20062.   (ΦΕΚ 448/Β΄/12.4.2006) Ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρώτης εφαρμογής 
των διατάξεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 2642/98 (216/Α/17-9-98) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετα-
τροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 
Αποφ. οικ. 3244/20063.   (ΦΕΚ 350/Β΄/24.3.2006) Ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρώτης εφαρμογής των δι-
ατάξεων των άρθρων 4 και 5 του ν. 2642/98 (216/Α) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευ-
ής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 3450/20064.   (ΦΕΚ 64/Α΄/30.3.2006) Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις. 
Αποφ. 53/20055.   (ΦΕΚ 107/Β΄/28.1.2005) Ολοκλήρωση των διαδικασιών της πρώτης εφαρμογής των διατάξε-
ων των άρθρων 4 & 5 του ν. 2642/98 (216/Α) «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και 
συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 50/20046.   (ΦΕΚ 41/Α΄/11.2.2004) Διαδικασίες εγγραφής των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων και των 
ειδικών επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο μητρώο των επιχειρήσε-
ων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 2 του ν. 2642/98. 
Π.Δ. 4/20047.   (ΦΕΚ 2/Α΄/12.1.2004) Καθορισμός κατηγοριών κατάταξης των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχει-
ρήσεων και των ειδικών επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων 
Υ.Α. 12670/601/20018.   (ΦΕΚ 762/Β΄/18.6.2001) Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. 
Υ.Α. 8376/389/20019.   (ΦΕΚ 434/Β΄/17.4.2001) Σήματα χορηγούμενα στις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις, 
σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 6 του Ν. 2642/98.
Υ.Α. 28311/1488/200010.   (ΦΕΚ 1517/Β΄/14.12.2000) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας εγκα-
τάστασης και λειτουργίας επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, που εμπί-
πτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του ν. 2642/98.
Π.Δ. 245/199911.   (ΦΕΚ 202/Α΄/1.10.1999) Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και 
των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επι-
χειρήσεων ναυπήγησης μετατροπής επισκευής και μετατροπής πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο 6 παραγ. 2 του ν. 
2642/98. 
Π.Δ. 246/199912.   (ΦΕΚ 202/Α΄/1.10.1999) Καθορισμός εκτέλεσης εργασιών από τις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επι-
χειρήσεις και τις Ειδικές Επιχειρήσεις ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων ανάλογα με 
την Κατηγορία κατάταξης αυτών. 
Π.Δ. 187/199913.   (ΦΕΚ 175/Α΄/31.8.1999) Καθορισμός Κατηγοριών κατάταξης των Ναυπηγοεπισκευαστικών 
Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων. 
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Ν. 2642/199814.   (ΦΕΚ 216/Α΄/17.9.1998) Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντή-
ρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. 

Πλοία - Ναυτικοί
Γενικά
Ν. 3490/20061.   (ΦΕΚ 206/Α΄/2.10.2006) Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε» και άλλες διατάξεις. 
Ν. 3394/20052.   (ΦΕΚ 243/Α΄/4.10.2005) Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τον έλεγχο επιβλαβών συστημά-
των υφαλοχρωματισμού των πλοίων, 2001. 
Π.Δ. 3/20053.   (ΦΕΚ 2/Α΄/5.1.2005) Τροποποίηση διατάξεων με τις οποίες είχε προσαρμοστεί η Ελληνική Νομο-
θεσία με αντίστοιχες Οδηγίες της Ε.Ε που αφορούν την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης 
από τα πλοία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002. 
Π.Δ. 374/20024.   (ΦΕΚ 321/Α΄/19.12.2002) Συμμόρφωση πλοίων προς τις απαιτήσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 
2 του π.δ 400/96 (268/Α). 
Υ.Α. 507/2000/20015.   (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) Προδιαγραφές και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του 
πετρελαίου Ναυτιλίας. 
Υ.Α. 2123/05/20016.   (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργα-
σιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλώ. 
Υ.Α. 3231.7/1/19967.   (ΦΕΚ 1111/Β΄/13.12.1996) Καθιέρωση τύπου βιβλίου απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων. 
Π.Δ. 379/19968.   (ΦΕΚ 250/Α΄/4.11.1996) Κανονισμός πυροσβεστικών μέσων των πλοίων. 
Υ.Α. 2324.12/1/19969.   (ΦΕΚ 136/Β΄/6.3.1996) Κύρωση Συλλογικής Συμβάσεως Εργασίας Πληρωμάτων Ναυα-
γοσωστικών.
Υ.Α. 3312.20α/02/94/199410.   (ΦΕΚ 371/Β΄/19.5.1994) Υποχρεώσεις πλοιάρχων, ναυτικών πρακτόρων και πλοιο-
κτητών για έξοδα συντήρησης και επαναπατρισμού αλλοδαπών ναυτικών που εισέρχονται παράνομα στη χώρα.
Π.Δ. 169/199411.   (ΦΕΚ 106/Α΄/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων πλοηγών - μηχανικών πυροσβεστικών πλοιαρίων. 
Υ.Α. 3231.2/36/92/199212.   (ΦΕΚ 651/Β΄/9.11.1992) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου. 
Υ.Α. 3232 Β MARPOL/108/91/16-12-91/199213.   (ΦΕΚ 16/Β΄/16.12.1992) Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαι-
οειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. 
Υ.Α. 3231.8/1/198914.   (ΦΕΚ 573/Β΄/3.8.1989) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυ-
πηγήματα, που χρησιμοποιούνται σα πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων. 
Π.Δ. 437/198615.   (ΦΕΚ 214/Α΄/31.12.1986) Σύσταση διπλώματος ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά κα-
θήκοντα και προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα 
πλοία. 
Υ.Α. 181053/3214/198316.   (ΦΕΚ 695/Β΄/2.12.1983) Τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα παρακολούθησης και 
ελέγχου απόρριψης πετρελαίου για πετρελαιοφόρα. 
Υ.Α. 181053/3127/83/198317.   (ΦΕΚ 673/Β΄/21.11.1983) Τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών 
διαχωρισμού πετρελαίου/ νερού σύμφωνα με τη ΔΣ MARPOL 73/78. 
Π.Δ. 455/198318.   (ΦΕΚ 171/Α΄/21.11.1983) Χορήγηση κατ εξαίρεση άδειας ναυτολόγησης σε ναυτικούς που δεν 
κατέχουν κατάλληλο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας. 
Υ.Α. 181051/1090/82/198219.   (ΦΕΚ 266/Β΄/17.5.1982) Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων, ή φορτηγί-
δων ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών απορριμμάτων πλοί-
ων.
Ν. 948/197920.   (ΦΕΚ 167/Α΄/25.7.1979) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 147 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί 
ελαχίστων επιπέδων ασφάλειας των εμπορικών πλοίων». 
Α.Ν. 366/196821.   (ΦΕΚ 88/Α΄/27.4.1968) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί των υποχρεώσεων του 
εφοπλιστού εν περιπτώσει ασθενείας ατυχήματος ή θανάτου των ναυτικών». 
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Ν. 4674/193022.   (ΦΕΚ 156/Α΄/12.5.1930) Περί κυρώσεως του εν Γενεύη την 25 Οκτωβρίου 1921 υπογραφέντος 
σχεδίου διεθνούς συμβάσεως «περί υποχρεωτικής ιατρικής εκπαίδευσης παίδων και εφήβων εργαζομένων επί 
των πλοίων». 
Ν. 4505/193023.   (ΦΕΚ 102/Α΄/7.4.1930) Περί κυρώσεως του εν Γενεύη την 25 Οκτωβρίου 1921 υπογραφέντος 
σχεδίου Διεθνούς Συμβάσεως «περί καθορισμού ελαχίστου ορίου ηλικίας προς πρόσληψιν νέων υπό την ιδιότη-
τα θερμαστού ή ανθρακέως». 

Αλιευτικά σκάφη
Π.Δ. 407/20011.   (ΦΕΚ 289/Α΄/24.12.2001) 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. 
Π.Δ. 248/19992.   (ΦΕΚ 204/Α΄/6.10.1999) Τροποποίηση του π.δ 405/98 «για την θέσπιση εναρμονισμένου καθε-
στώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω σύμφωνα με την οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 11ης Δεκεμβρίου 1977 (285/Α) σύμφωνα με την οδηγία 99/19/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1999. 
Π.Δ. 405/19983.   (ΦΕΚ 285/Α΄/21.12.1998) Για την θέσπιση εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκά-
φη μήκους 24 μέτρων και άνω σύμφωνα με την οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1997. 
Π.Δ. 281/19964.   (ΦΕΚ 198/Α΄/27.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα 
αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993.

Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή & τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημι-
κά χύμα (Κώδικας IBC)
Υ.Α. 1218.121.1/19991.   (ΦΕΚ 1357/Β΄/10.7.1999) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1996 MSC 50(66) και MSC 
58(67) του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά 
χύμα (Κώδικας IBC). 
Υ.Α. 1218.34/19952.   (ΦΕΚ 1029/Β΄/14.12.1995) Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992 του Διεθνή Κώ-
δικα για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας ΙΒC). 
Π.Δ. 41/19943.   (ΦΕΚ 31/Α΄/10.3.1994) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1989 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και 
τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC). 
Π.Δ. 419/19934.   (ΦΕΚ 178/Α΄/6.10.1993) Αποδοχή τροποποιήσεων 1987 της Διεθνούς Σύμβασης «για την ασφά-
λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC). 

Διεθνής κώδικας για την κατασκευή & τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέ-
ρια χύμα (Κώδικας IGC)
Υ.Α. 4113.213/01/2007/20071.   (ΦΕΚ 859/Β΄/1.6.2007) Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 2000 (MSC 103(73)) και 
2004 (MSC 177(79)) του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγρο-
ποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας IGC). 
Υ.Α. 1218.36/1/19962.   (ΦΕΚ 364/Β΄/22.5.1996) Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992, του Διεθνή Κώ-
δικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας IGC).

Εκπαίδευση ναυτικών
Π.Δ. 241/20061.   (ΦΕΚ 252/Α΄/16.11.2006) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «για πρότυπα εκ-
παίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 
1314/1983 (2/Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε. 
Π.Δ. 89/20052.   (ΦΕΚ 127/Α΄/31.5.2005) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγί-
ας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001 «για το ελάχιστο 
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επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών» και της οδηγίας 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου, της 17ης Νοεμβρίου 2003 «περί τροποποιήσεως της οδηγίας 2001/25/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκ-
παίδευσης των ναυτικών. 
Π.Δ. 243/20043.   (ΦΕΚ 223/Α΄/17.11.2004) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκ-
παίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 
1314/1983 (2/Α), όπως αυτή τροποποιήθηκε. 
Π.Δ. 125/20044.   (ΦΕΚ 94/Α΄/3.5.2004) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαί-
δευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», όπως αυτή τροποποιήθηκε. 
Π.Δ. 295/19995.   (ΦΕΚ 266/Α΄/30.11.1999) Τροποποίηση του π.δ 210/96 (165/Α) σύμφωνα με την οδηγία 98/35/
ΕΚ του Συμβουλίου της 25-5-98 «για την τροποποίηση της οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο 
εκπαίδευσης των ναυτικών. 
Π.Δ. 268/19996.   (ΦΕΚ 220/Α΄/25.10.1999) Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαί-
δευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», όπως αυτή τροποποιήθηκε το 1995. 
Π.Δ. 132/19977.   (ΦΕΚ 116/Α΄/11.6.1997) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1995 της Διεθνούς Σύμβασης «για πρό-
τυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978». 
Π.Δ. 210/19968.   (ΦΕΚ 165/Α΄/22.7.1996) Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σύμφωνα με την οδηγί-
α 94/58/ΕΚ/22-11-94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ν. 1314/19839.   (ΦΕΚ 2/Α΄/11.1.1983) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδο-
ση πιστοποιητικών και τηρήσεως φυλακών των ναυτικών, 1978. 

Ενδιαίτηση πληρωμάτων πλοίων
Π.Δ. 221/20011.   (ΦΕΚ 171/Α΄/30.7.2001) Κανονισμός ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος των ταχύπλοων 
σκαφών (High Speed Craft). 
Π.Δ. 236/19962.   (ΦΕΚ 177/Α΄/31.7.1996) Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ 259/81 «περί κανονισμού ενδι-
αιτήσεως πλοιάρχου και πληρώματος των Ελληνικών εμπορικών πλοίων» (72/A). 
Π.Δ. 101/19953.   (ΦΕΚ 61/Α΄/31.3.1995) Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επι-
βατηγών πλοίων. 
Π.Δ. 254/19884.   (ΦΕΚ 106/Α΄/1.6.1988) Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ 644/67 «περί κυρώσεως Κανονισμού 
περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβολών των επιβατηγών πλοίων» (198/Α/67). 
Π.Δ. 155/19875.   (ΦΕΚ 80/Α΄/1.6.1987) Τροποποίηση - συμπλήρωση του Β.Δ. 644/67 «περί κυρώσεως Κανονι-
σμού «περί ενδιαιτήσεως καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων» (198/Α). 
Ν. 1637/19866.   (ΦΕΚ 107/Α΄/18.7.1986) Κύρωση της 92 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, για την ενδιαίτηση των 
πληρωμάτων των πλοίων (αναθεωρητική 1949).
Ν. 1594/19867.   (ΦΕΚ 65/Α΄/19.5.1986) Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των 
πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις).
Π.Δ. 259/19818.   (ΦΕΚ 72/Α΄/26.3.1981) Περί Κανονισμού ενδιαίτησης Πλοιάρχου και πληρώματος των Ελλη-
νικών εμπορικών πλοίων. 
Β.Δ. 334/19719.   (ΦΕΚ 94/Α΄/17.5.1971) Περί αντικαταστάσεως των άρθρων 26, 27, 28, 29, 31 και 32 του δια του 
υπ αριθ 644/67 Β. Διατάγματος εγκριθέντος κανονισμού «περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών 
επιβατηγών πλοίων». 
Β.Δ. 71/196910.   (ΦΕΚ 14/Α΄/3.2.1969) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν κανονισμού» περι αντικατα-
στάσεως του άρθ. 1 του δια του υπ αριθ 644/67 β.δ εγκριθέντος κανονισμού «περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού 
αριθμού επιβατών επιβατηγών πλοίων».
Β.Δ. 635/196811.   (ΦΕΚ 215/Α΄/25.9.1968) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν κανονισμού «περί τροπο-
ποιήσεως του δια του υπ αριθ 644/67 β.δ εγκριθέντος κανονισμού «περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού 
επιβατών επιβατηγών πλοίων».
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Β.Δ. 644/196712.   (ΦΕΚ 198/Α΄/11.11.1967) Έγκριση του Κανονισμού «περί ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθ-
μού επιβατών επιβατηγών πλοίων».

Εξοπλισμός πλοίων
Π.Δ. 294/20031.   (ΦΕΚ 251/Α΄/31.10.2003) Τροποποίηση του π.δ 347/98 (Α/231), όπως αυτό ισχύει μετά την τρο-
ποποίησή του με τα π.δ 158/99 (Α/156) και 137/02 (Α/112), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επι-
τροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002. 
Π.Δ. 137/20022.   (ΦΕΚ 112/Α΄/24.5.2002) Τροποποίηση του π.δ 347/98 «εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με 
την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 (231/Α)», όπως ισχύει μετά την τροποποίη-
σή του με το π.δ 158/99 (156/Α), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτροπής 10/07/2001. 
Π.Δ. 158/19993.   (ΦΕΚ 156/Α΄/2.8.1999) Τροποποίηση του π.δ 347/98 «εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την 
οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (231/Α) σύμφωνα με την οδηγία 98/85/ΕΚ της 
Επιτροπής της 11ης Νοεμβρίου 1998. 
Π.Δ. 347/19984.   (ΦΕΚ 231/Α΄/12.10.1998) Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμ-
βουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996. 
Υ.Α. 142510-11/3/19855.   (ΦΕΚ 92/Β΄/21.2.1985) Έγκριση Κανονισμού για την κατασκευή και τον εξοπλισμό δε-
ξαμενοπλοίων που μεταφέρουν χύμα υγροποιημένα αέρια και δεξαμενοπλοίων που μεταφέρουν χύμα επικίνδυ-
νες υγρές χημικές ουσίες .
Π.Δ. 325/19736.   (ΦΕΚ 254/Α΄/28.9.1973) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν κανονισμού περί επιθεω-
ρήσεως των τουριστικών πλοίων. 

Επιβολή διεθνών προτύπων στα πλοία για την ασφάλεια, την πρόληψη ρύπανσης και τις συνθή-
κες διαβίωσης και εργασίας
Π.Δ. 346/20031.   (ΦΕΚ 314/Α΄/31.12.2003) Τροποποίηση του π.δ 88/97, (90/Α), όπως αυτό ισχύει μετά την τρο-
ποποίηση του από τα π.δ 16/99 (9/Α) και 233/01 (175/Α), σύμφωνα με την οδηγία 2001/106/ΕΚ, αναφορικά με 
τον έλεγχο των υπό ξένη σημαία πλοίων από τις Αρμόδιες Αρχές της Χώρας μας, στα πλαίσια του μνημονίου συ-
νεννόησης που υπεγράφη στο Παρίσι την 26.1.82.
Π.Δ. 233/20012.   (ΦΕΚ 175/Α΄/1.8.2001) Τροποποίηση των π.δ 88/97, (90/Α) και 16/99 (9/Α) σύμφωνα με την 
Οδηγία 1999/97/ΕΚ της Επιτροπής της 13/1999, αναφορικά με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα ασφάλειας στα πλοί-
α τα οποία καταπλέουν σε λιμένες. 
Π.Δ. 16/19993.   (ΦΕΚ 9/Α΄/2.2.1999) Τροποποίηση του π.δ 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.
Π.Δ. 88/19974.   (ΦΕΚ 90/Α΄/16.5.1997) Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτι-
κούς 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». 

Ιατρική περίθαλψη στα πλοία
Π.Δ. 277/19971.   (ΦΕΚ 197/Α΄/2.10.1997) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 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» (206/Α).
Π.Δ. 376/19952.   (ΦΕΚ 206/Α΄/5.10.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την προώθηση βελτιωμέ-
νης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992. 
Π.Δ. 235/19853.   (ΦΕΚ 87/Α΄/10.5.1985) Τροποποίηση του Π.Δ. 81/1984 «Κανονισμός για τον εφοδιασμό των 
Εμπορικών πλοίων με φάρμακα και υγειονομικό υλικό». 
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Π.Δ. 81/19844.   (ΦΕΚ 25/Α΄/6.3.1984) Κανονισμός για τον εφοδιασμό των εμπορικών πλοίων με φάρμακα και 
υγειονομικό υλικό. 

Κανόνες και πρότυπα ασφάλειας επιβατηγών πλοίων
Π.Δ. 66/20051.   (ΦΕΚ 100/Α΄/27.4.2005) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 103/99 «Κανόνες και Πρότυπα ασφα-
λείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (110/Α) 
όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το π.δ 309/03 (261/Α), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2003/24 
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Απριλίου 2003 (L 123/18/17-5-03).
Υ.Α. 309/20032.   (ΦΕΚ 261/Α΄/18.11.2003) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 103/99 «κανόνες και πρότυπα ασφα-
λείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (110/Α), 
σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 2002/25/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2002 και 2003/75/ΕΚ της Επιτρο-
πής της 29ης Ιουλίου 2003.
Π.Δ. 103/19993.   (ΦΕΚ 110/Α΄/2.6.1999) Κανόνες και Πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με 
την οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998.

Κανόνες και πρότυπα επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων
Π.Δ. 223/20061.   (ΦΕΚ 222/Α΄/13.10.2006) Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ 345/2003 (314/Α).
Π.Δ. 345/20032.   (ΦΕΚ 314/Α΄/31.12.2003) Τροποποίηση του π.δ 32/97, (35/Α), όπως αυτό ισχύει μετά την τρο-
ποποίηση του από τα π.δ 90/98 (82/Α) και 330/01 (219/Α), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19-12-2001.
Π.Δ. 330/20013.   (ΦΕΚ 219/Α΄/2.10.2001) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 32/1997 «κοινοί 
κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριό-
τητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1994 
(35/Α)».
Π.Δ. 90/19984.   (ΦΕΚ 82/Α΄/16.4.1998) Τροποποίηση παραρτήματος άρθ. 13 π.δ 32/1997 (Α/35) σύμφωνα με 
την οδηγία 97/58/ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 94/57/
ΕΚ του Συμβουλίου της 22-11-94 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα επιθεώρησης και εξέτασης πλοί-
ων και των συναφών δραστηριοτήτων των ναυτικών αρχών.
Π.Δ. 32/19975.   (ΦΕΚ 35/Α΄/14.3.1997) Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγ-
χου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του συμ-
βουλίου της 22 Νοεμβρίου 1994.

Κανονισμός επιθεωρήσεως ανυψωτικών μέσων των πλοίων
Π.Δ. 316/20011.   (ΦΕΚ 212/Α΄/25.9.2001) Κανονισμός επιθεώρησης ανυψωτικών μέσων των πλοίων.
Π.Δ. 568/19822.   (ΦΕΚ 99/Α΄/24.8.1982) Τροποποίηση του αριθ. 131/81 προεδρικού διατάγματος «περί εγκρίσε-
ως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού «περί επιθεωρήσεως των ανυψωτικών μέσων των πλοίων».
Π.Δ. 131/19813.   (ΦΕΚ 40/Α΄/16.2.1981) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί επιθεωρή-
σεως των ανυψωτικών μέσων των πλοίων.

Κανονισμός καταλληλότητας οχηματαγωγών πλοίων
Π.Δ. 177/20001.   (ΦΕΚ 164/Α΄/14.7.2000) Κανονισμός καταλληλότητας οχηματαγωγών πλοίων και συμπληρω-
ματικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 98/18/ΕΚ (πρόσθετα και ισοδύναμα μέτρα και εξαιρέσεις Ε/Γ 
που εμπίπτουν στο πεδίο της οδηγίας 98/18/ΕΚ).
Π.Δ. 55/19902.   (ΦΕΚ 23/Α΄/28.2.1990) Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 256/88 «Κανονισμός Καταλληλότη-
τας Οχηματαγωγών Πλοίων» (Α 107).
Π.Δ. 256/19883.   (ΦΕΚ 107/Α΄/1.6.1988) Κανονισμός καταλληλότητας οχηματαγωγών πλοίων.
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Κανονισμός συναγερμού και γυμνασίων στα εμπορικά πλοία
Π.Δ. 279/20011.   (ΦΕΚ 196/Α΄/3.9.2001) Τροποποίηση του π.δ 363/84 (125/Α) «κανονισμός συναγερμού και γυ-
μνασίων στα εμπορικά πλοία».
Π.Δ. 363/19842.   (ΦΕΚ 125/Α΄/30.9.1984) Κανονισμός συναγερμού και γυμνασίων στα εμπορικά πλοία.

Κώδικες Ναυτικού Δικαίου
Π.Δ. 11/20001.   (ΦΕΚ 11/Α΄/27.1.2000) Τροποποίηση του αρθ. 5 του ν.δ 187/73 περί κώδικος δημοσίου ναυτικού 
δικαίου (261/Α).
Ν.Δ. 187/19732.   (ΦΕΚ 261/Α΄/3.10.1973) Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.
Ν. 3816/19583.   (ΦΕΚ 32/Α΄/28.2.1958) Περί κυρώσεως του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.
Ν. 6392/19524.   (ΦΕΚ 83/Α΄/3.4.1952) Περί κωδικοποιήσεως διατάξεων αφοροσών τον Ποινικόν και Πειθαρχι-
κόν Κώδικα του Εμπορικού Ναυτικού.

Παγκόσμιο ναυτιλιακό σύστημα κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS)
Υ.Α. 4113.223/01/2006/20061.   (ΦΕΚ 1446/Β΄/3.10.2006) Αποδοχή οδηγιών σχετικά με την εναρμόνιση των απαι-
τήσεων για τις εγκαταστάσεις ραδιοεξοπλισμού GMDSS σε πλοία που υπάγονται στη Δ.Σ. Π.Α.Α.Ζ.Ε.Θ., 1974 
όπως αυτές εγκρίθηκαν από την 77η Σύνοδο της Επιτροπής ναυτικής Ασφάλειας (Maritime Safety Committee) 
του Διεθνή ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organization), σύμφωνα με την COMSAR/
Circ.32/16.8.2004».
Υ.Α. 4113.220/01/2006/20062.   (ΦΕΚ 498/Β΄/19.4.2006) Τροποποίηση της υπ αριθ 1218.38/1/98 υπουργικής από-
φασης «Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά 
πλοία με ελληνική σημαία» (704/Β).
Υ.Α. 4113.202/01/2005/20053.   (ΦΕΚ 556/Β΄/25.4.2005) Τροποποίηση της αριθ. 1218.38/1/1998 Υ.Α «Εισαγωγή 
του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική 
σημαία (704/Β/10-7-1998)».
Υ.Α. 4113.198/01/2005/20054.   (ΦΕΚ 244/Β΄/24.2.2005) Τροποποίηση της υπ αριθ 1218.38/1/98 υπουργικής από-
φασης «Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά 
πλοία με ελληνική σημαία» (704/Β).
Υ.Α. 4113.163/01/2002/20025.   (ΦΕΚ 1002/Β΄/2.8.2002) Τροποποίηση της υ.α 1218.38/1/98 (704/Β) «Εισαγωγή 
του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική 
σημαία 
Υ.Α. 4113.148/04/2001/20016.   (ΦΕΚ 1564/Β΄/23.11.2001) Τροποποίηση της υ.α 1218.38/1/98 (704/Β) «Εισαγω-
γή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνι-
κή σημαία 
Υ.Α. 4113.140/01/2001/20017.   (ΦΕΚ 534/Β΄/9.5.2001) Τροποποίηση της υ.α 1218.38/1/98 (704/Β) «Εισαγωγή του 
παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου και ασφάλειας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία 
Υ.Α. 1218.38/1/19988.   (ΦΕΚ 704/Β΄/10.7.1998) Εισαγωγή του παγκόσμιου ναυτιλιακού συστήματος κινδύνου 
και ασφαλείας (GMDSS) στα εμπορικά πλοία με ελληνική σημαία. 

Πυρίμαχη προστασία πλοίων
Π.Δ. 61/19841.   (ΦΕΚ 19/Α΄/23.2.1984) Κανονισμός πυρίμαχης προστασίας επιβατηγών πλοίων που εκτελούν 
πλόες εσωτερικού.
Π.Δ. 185/19832.   (ΦΕΚ 71/Α΄/8.6.1983) Κανονισμός πυρίμαχης προστασίας επιβατηγών πλοίων που εκτελούν 
πλόες εσωτερικού.
Π.Δ. 488/19763.   (ΦΕΚ 176/Α΄/12.7.1976) Περί τροποποιήσεως του εγκριθέντος δια του β.δ 749/72 Κανονισμού 
«περί πυριμάχου προστασίας επιβατηγών πλοίων εκτελούντων πλόας εσωτερικού».
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Β.Δ. 749/19724.   (ΦΕΚ 216/Α΄/7.12.1972) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού περί πυριμά-
χου προστασίας επιβατηγών πλοίων εκτελούντων πλόας εσωτερικού.

Σωστικά μέσα πλοίων
Π.Δ. 265/19961.   (ΦΕΚ 191/Α΄/21.8.1996) Κανονισμός ειδικευμένων και εκπαιδευμένων ατόμων για το χειρισμό 
των σωστικών μέσων των επιβατηγών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού.
Β.Δ. 889/19682.   (ΦΕΚ 311/Α΄/31.12.1968) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού «περί τροπο-
ποιήσεως του δια του υπ αριθ. 36/1967 Β. Διατάγματος εγκριθέντος κανονισμού περί σωστικών μέσων των πλοί-
ων».
Β.Δ. 36/19673.   (ΦΕΚ 9/Α΄/25.1.1967) Περί εγκρίσεως Κανονισμού «περί σωστικών μέσων των πλοίων».

Τοπικά κλιμάκια επιθεώρησης πλοίων
Π.Δ. 317/20011.   (ΦΕΚ 212/Α΄/25.9.2001) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 345/00 «διατάξεις που αφο-
ρούν στα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων (298/Α)».
Π.Δ. 345/20002.   (ΦΕΚ 298/Α΄/29.12.2000) Διατάξεις που αφορούν τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων.
Π.Δ. 9/19963.   (ΦΕΚ 5/Α΄/16.1.1996) Διατάξεις που αφορούν τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Πλοίων.

Φορτώσεις- Εκφορτώσεις πλοίων
Π.Δ. 66/2004 (ΦΕΚ 56/Α΄/25.2.2004)1.  Καθορισμός, εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφα-
λή φόρτωση και εκφόρτωση των Φ/Γ πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
2001/96/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2002/84/ΕΚ. 
Υ.Α. 2122/06/2001 (ΦΕΚ 219/Β΄/6.3.2001)2.  Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (αριθμός 25) Αντικατάστα-
ση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του αριθ. 18 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (12/Β) με τίτλο «προϋποθέ-
σεις 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». 
Υ.Α. 3131.1/01/1999 (ΦΕΚ 12/Β΄/18.1.1999)3.  Έγκριση Γενικού Κανονισμού Λιμένα 18 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. 
Υ.Α. οικ. 35212/3028/1998 (ΦΕΚ 1330/Β΄/31.12.1998)4.  Ταξινόμηση βυτιοφόρων οχημάτων αναφορικά με την τεκ-
μηρίωση καταλληλότητας του 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.
Π.Δ. 405/1996 (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996)5.  Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επι-
κίνδυνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης.
Υ.Α. 3131.2/49/95/1995 (ΦΕΚ 1012/Β΄/11.12.1995)6.  Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κυλλήνης με 
αριθ. 8 «περί μέτρων ασφάλειας κατά τις διενεργούμενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύμα υγρών ουσι-
ών, υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/ σε βυτιοφόρα 
οχήματα».
Υ.Α. 3131.1/07/95/1995 (ΦΕΚ 153/Β΄/7.3.1995)7.  Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 8 «για 
τα μέτρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκαταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρε-
λαιοειδών, επικίνδυνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα που μεταφέρονται με δεξαμε-
νόπλοια». 
Υ.Α. 3131.2/01/94/1994 (ΦΕΚ 119/Β΄/23.2.1994)8.  Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με 
αριθ. 53 «περί τροποποίησης του άρθρου 8 §1 πρώτο εδάφιο του αριθ. 50 ΕΚΛΘ (334/Β) περί μέτρων ασφάλει-
ας κατά τις διενεργούμενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύμα υγρών ουσιών, υγροποιημένων αερίων που 
μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/ σε βυτιοφόρα οχήματα».
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Θέατρα - Κινηματογράφοι
Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ 84148/1376/1402/20051.   (ΦΕΚ 1483/Β΄/27.10.2005) Άσκηση του επαγγέλματος τεχνικού 
της Βιομηχανίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης.
Αποφ. 1023/2/37-ια, Αστυν. Διατ. 3/19962.   (ΦΕΚ 15/Β΄/12.1.1996) Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας.
Π.Δ. 306/19833.   (ΦΕΚ 110/Α΄/19.8.1983) Τροποποίηση του Β.Δ/τος 581/1968 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ/
γμα 1087/1981.
Π.Δ. 1087/19814.   (ΦΕΚ 264/Α΄/16.9.1981) Περί συμπληρώσεως του β.δ/τος 581/1968 «περί χορηγήσεως αδει-
ών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσεων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινημα-
τογραφικών ταινιών, και των βοηθών χειριστών κινηματογράφου».
Π.Δ. 160/19805.   (ΦΕΚ 44/Α΄/22.2.1980) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του τεχνικού της βιομηχανίας κινη-
ματογράφου και τηλεοράσεως, των ειδικοτήτων του και των προϋποθέσεων χορηγήσεως και αφαιρέσεως των 
σχετικών αδειών.
Π.Δ. 436/19736.   (ΦΕΚ 327/Α΄/14.12.1973) Περί χορηγήσεως άδειας ηλεκτροτεχνίτου εις αδειούχους χειριστάς 
μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών.
Β.Δ. 581/19687.   (ΦΕΚ 193/Α΄/5.9.1968) Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσε-
ων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών 
κινηματογράφου.
Β.Δ. της 15-5/19568.   (ΦΕΚ 123/Α΄/17.5.1956) Περί κανονισμού θεάτρων - Κινηματογράφων κ.λπ..
Ν. 2154/19529.   (ΦΕΚ 161/Α΄/12.6.1952) Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Α.Ν 446/37 «περί θεάτρων και 
άλλων λοιπών Δημοσίων θεαμάτων».
Α.Ν. 446/193710.   (ΦΕΚ 23/Α΄/25.1.1937) Περί θεάτρων.
Α.Ν. 445/193711.   (ΦΕΚ 22/Α΄/25.1.1937) Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των περί κι-
νηματογράφων διατάξεων.

Θερμική καταπόνηση
Εγκ. 130295/13.6.20011.  Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.
Εγκ. 130329/3.7.19952.  Αντιμετώπιση θερμικής καταπόνησης εργαζομένων κατά το θέρος.
Εγκ. 130427/26.6.19903.  Αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων κατά το θέρος.
Εγκ. 140120/24.7.19894.  Τεχνικές οδηγίες για τις μετρήσεις θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας στους χώρους 
εργασίας.
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/19845.  (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασι-
ών.

Θεσμικό πλαίσιο
Υ.Α. 130134/20071.   (ΦΕΚ 1369/Β΄/2.8.2007) Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχό-
λησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών.
Υ.Α. 120151/20052.   (ΦΕΚ 705/Β΄/25.5.2005) Τροποποίηση της υπ αριθ. 16909/19.12.2003 κοινής υπουργικής 
απόφασης «απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ).
Ν. 3227/20043.   (ΦΕΚ 31/Α΄/9.2.2004) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 16909/20034.   (ΦΕΚ 1892/Β΄/19.12.2003) Απόδοση μέρους εισπραττομένου προστίμου στο Ανώτατο Συμ-
βούλιο Εργασίας (ΑΣΕ).
Ν. 3144/20035.   (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοι-
νωνική προστασία και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 90826/20016.   (ΦΕΚ 167/Β΄/19.2.2001) Συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τη χορήγηση άδειας λει-
τουργίας των Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης ΕΞ.Υ.Π.Π. 
Ν. 2874/20007.   (ΦΕΚ 286/Α΄/29.12.2000) Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 
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Π.Δ. 219/20008.   (ΦΕΚ 190/Α΄/31.8.2000) Μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που αποσπώνται 
για την εκτέλεση προσωρινής εργασίας στο έδαφος της Ελλάδας, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρε-
σιών.
Π.Δ. 159/19999.   (ΦΕΚ 157/Α΄/3.8.1999) Τροποποίηση του π.δ 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.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 (150/Α).
Π.Δ. 95/199910.   (ΦΕΚ 102/Α΄/26.5.1999) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.
Υ.Α. Φ.34α/169/199811.   (ΦΕΚ 579/Β΄/11.6.1998) Διαδικασία αναγγελίας και διαπίστωσης εργατικού ατυχήματος 
για τους ασφαλισμένους στον κλάδο κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ. 
Ν. 2639/199812.   (ΦΕΚ 205/Α΄/2.9.1998) Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 277/199713.   (ΦΕΚ 197/Α΄/2.10.1997) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 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» (206/Α).
Π.Δ. 17/199614.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 16/199615.   (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK. 
Εγκ. 130297/15.7.199616.   Εγκύκλιος εφαρμογής του π.δ. 17/96 «Μέτρα 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».
Π.Δ. 376/199517.   (ΦΕΚ 206/Α΄/5.10.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για την προώθηση βελ-
τιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 31ης Μαρ-
τίου 1992. 
Ν. 2224/199418.   (ΦΕΚ 112/Α΄/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 157/199219.   (ΦΕΚ 74/Α΄/12.5.1992) Επέκταση των διατάξεων των Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργι-
κών Αποφάσεων που εκδόθηκαν με τις εξουσιοδοτήσεις του ν. 1568/85 «Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομέ-
νων» (177/Α) στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α». 
Υ.Α. 130558/198920.   (ΦΕΚ 471/Β΄/16.6.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέ-
ντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Ν. 1836/198921.   (ΦΕΚ 79/Α΄/14.3.1989) Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλ-
λες διατάξεις.
Υ.Α. 88555/3293/198822.   (ΦΕΚ 721/Β΄/4.10.1988) Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των 
Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 
Π.Δ. 294/198823.   (ΦΕΚ 138/Α΄/21.6.1988) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού ερ-
γασίας, 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».
Εγγρ. 131540/10.9.198724.  Εφαρμογή του Ν. 1568/85 Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Π.Δ. 289/198625.   (ΦΕΚ 129/Α΄/22.8.1986) Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους εργασίας που επο-
πτεύονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Ν. 1568/198526.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
Αρ. Πρωτ. 132445/30.12.198527.  Ανακοίνωση δημοσίευσης του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομέ-
νων».
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Π.Δ. 1349/198128.   (ΦΕΚ 336/Α΄/21.12.1981) Κανονισμός προλήψεως εργατικών ατυχημάτων εις τα πλοία.
Ν. 486/197629.   (ΦΕΚ 321/Α΄/3.12.1976) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 134 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί 
προλήψεως των εργατικών ατυχημάτων των ναυτικών».
Π.Δ. της 14-3/193430.   (ΦΕΚ 112/Α΄/22.3.1934) Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των 
πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.
Β.Δ. της 25-8/192031.   (ΦΕΚ 200/Α΄/5.9.1920) Περί κωδικοποιήσεως των περί υγιεινής και ασφαλείας των εργα-
τών διατάξεων.

Θόρυβος
Βλέπε: Επικίνδυνοι παράγοντες → Φυσικοί παράγοντες → Θόρυβος

Ι
Ιατρός εργασίας

Γενικά
Ν. 3227/20041.   (ΦΕΚ 31/Α΄/9.2.2004) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις.
Ν. 3144/20032.   (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοι-
νωνική προστασία και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. Α5/5658/19993.   (ΦΕΚ 1952/Β΄/27.10.1999) Πρακτική άσκηση των ειδικευομένων γιατρών στην ειδικότη-
τα της Ιατρικής της Εργασίας.
Υ.Α. Α5/2618/19994.   (ΦΕΚ 1033/Β΄/3.6.1999) Χαρακτηρισμός ιατρικών ειδικοτήτων ως αγόνων.
Π.Δ. 159/19995.   (ΦΕΚ 157/Α΄/3.8.1999) Τροποποίηση του π.δ 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.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 (150/Α).
Π.Δ. 95/19996.   (ΦΕΚ 102/Α΄/26.5.1999) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.
Υ.Α. Α5/4042/19987.   (ΦΕΚ 875/Β΄/19.8.1998) Αναγνώριση φορέων της θεωρητικής εκπαίδευσης της ειδικότη-
τας Ιατρικής της εργασίας.
Π.Δ. 17/19968.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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.
Π.Δ. 415/19949.   (ΦΕΚ 236/Α΄/29.12.1994) Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας.
Ν. 2224/199410.   (ΦΕΚ 112/Α΄/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. Υ7/5282/199311.   (ΦΕΚ 784/Β΄/6.10.1993) Χορήγηση της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας.
Υ.Α. Υ7/4248/199312.   (ΦΕΚ 649/Β΄/30.8.1993) Χορήγηση της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας.
Υ.Α. Υ7/397/199313.   (ΦΕΚ 201/Β΄/26.3.1993) Χορήγηση της ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας.
Υ.Α. Α4/6457/199314.   (ΦΕΚ 20/Β΄/22.1.1993) Χορήγηση της ειδικότητας ιατρικής της εργασίας.
Π.Δ. 294/198815.   (ΦΕΚ 138/Α΄/21.6.1988) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού ερ-
γασίας, 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».
Π.Δ. 132/198716.   (ΦΕΚ 73/Α΄/25.5.1987) Τροποποίηση του π.δ 213/86 για την ειδικότητα της ιατρικής εργασίας.
Π.Δ. 213/198617.   (ΦΕΚ 87/Α΄/7.7.1986) Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας.
Ν. 1568/198518.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
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Ιατρός εργασίας σε επιχειρήσεις κάτω των 50 εργαζομένων
Π.Δ. 212/06, (ΦΕΚ 212/Α/9.10.06)1.  «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργα-
σία, 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 του Συμβουλί-
ου».
Π.Δ. 175/19972.  (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Τροποποίηση του π.δ 70α/88 «προστασία εργαζομένων που εκτίθενται 
στον αμίαντο κατά την εργασία» (31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ.
Π.Δ. 186/19953.  (ΦΕΚ 97/Α΄/30.5.1995) 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.
Π.Δ. 399/1994 (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994)4.  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.
Π.Δ. 70α/19885.  (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.1988) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία.
Π.Δ. 94/19876.  (ΦΕΚ 54/Α΄/22.4.1987) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο και 
τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία.

Ιατροτεχνολογικά προϊόντα
Υ.Α. ΔΥ8δ/οικ. 3607/892/2001 (ΦΕΚ 1060/Β`/10.8.2001)1.  Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη-
γία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro δια-
γνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
ΦΕΚ 757/Β`/10.10.19942.  Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΔΥ7/οικ. 2480/94 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οι-
κονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
ΦΕΚ 755/Β`/7.10.19943.  Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΔΥ7/οικ. 2480/94 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οι-
κονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
ΦΕΚ 703/Β`/19.9.19944.  Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΔΥ7/οικ. 2480/94 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οι-
κονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
Υ.Α. ΔΥ7/οικ. 2480/19945.  (ΦΕΚ 679/Β`/13.9.1994) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 
93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.
Υ.Α. ΔΥ7/2351/19946.  (ΦΕΚ 639/Β`/24.8.1994) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 90/385/
ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ενεργά Εμφιτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα (Active Implantable Medical Devices).

Ισότητα 
Ν. 3488/20061.  (ΦΕΚ 191/Α΄/11.9.2006) Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον 
αφορά στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασί-
ας και άλλες συναφείς διατάξεις.
Ν. 3304/20052.  (ΦΕΚ 16/Α΄/27.1.2005) Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνο-
τικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Π.Δ. 87/20023.  (ΦΕΚ 66/Α΄/4.4.2002) Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα 
επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/97/ΕΚ και 86/378/ΕΟΚ.
Ν. 1414/19844.  (ΦΕΚ 10/Α΄/2.2.1984) Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και 
άλλες διατάξεις.
Ν. 46/19755.   (ΦΕΚ 105/Α΄/3.6.1975) Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ αριθ. 100 
Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι εργασί-
αν ίσης αξίας.
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Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας
Ν. 3144/20031.  (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινω-
νική προστασία και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 30342/20022.  (ΦΕΚ 337/Β΄/20.3.2002) Ρύθμιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την εφαρμογή των 
διατάξεων του Ν. 2956/01, που αφορούν τις Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης.
Π.Δ. 160/19993.  (ΦΕΚ 157/Α΄/3.8.1999) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των 
Ιδιωτικών Γραφείων Συμβούλων Εργασίας.

Κ
Κανονισμοί

Αντισεισμικός κανονισμός
Υ.Α. Δ17α/115/9/ΦΝ275/20031.   (ΦΕΚ 1154/Β΄/12.8.2003) Τροποποίηση διατάξεων του «Ελληνικού Αντισεισμι-
κού Κανονισμού ΕΑΚ-2000» λόγω αναθεώρησης του Χάρτη Σεισμικής Επικινδυνότητας.
Υ.Α. Δ17α/67/1/ΦΝ 275/20032.   (ΦΕΚ 781/Β΄/18.6.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης έγκρι-
σης του «Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού - ΕΑΚ – 2000».
Υ.Α. Δ17α/l60/5/ΦΝ 429/20003.   (ΦΕΚ 1564/Β΄/22.12.2000) Παράταση προθεσμίας για την έναρξη εφαρμογής 
του ΕΑΚ-2000 και του ΕΚΩΣ-2000.
Υ.Α. Δ17α/141/3/ΦΝ 275/19994.   (ΦΕΚ 2184/Β΄/20.12.1999) Έγκριση Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού.
Υ.Α. Δ17α/09/59/ΦΝ 275/19965.   (ΦΕΚ 611/Β΄/22.7.1996) Εφαρμογή διατάξεων «Νέου Κανονισμού για τη με-
λέτη και κατασκευή έργων από Σκυρόδεμα» και «Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» για κτίρια του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α..
Υ.Α. Δ17α/01/49/ΦΝ275/19956.   (ΦΕΚ 588/Β΄/6.7.1995) Συμπλήρωση της απόφασης αρ. Δ17α/04/46/
ΦΝ275/20-6-95 Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κα-
νονισμού (534/Β).
Υ.Α. Δ17α/04/46/ΦΝ275/19957.   (ΦΕΚ 534/Β΄/20.6.1995) Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης διατάξεων 
του Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού.
Υ.Α. Δ16γ/05/663/Γ/19948.   (ΦΕΚ 774/Β΄/12.10.1994) Τροποποίηση της αριθ. Δ17α/08/32/ΦΝ 275/30-9-92 από-
φασης έγκρισης Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού (ΝΕΑΚ).
Υ.Α. Δ17α/08/32/Φ.Ν. 275/19929.   (ΦΕΚ 613/Β΄/12.10.1992) Νέος Ελληνικός Αντισεισμικός Κανονισμός.

Γενικός οικοδομικός κανονισμός
Ν. 2831/20001.   (ΦΕΚ 140/Α΄/13.6.2000) Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κα-
νονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις.
ΦΕΚ 580/Δ΄/27.7.19992.  Κώδικας βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας.
Υ.Α. 4873/438/19893.   (ΦΕΚ 96/Β΄/10.2.1989) Παράταση ισχύος διατηρούμενων διατάξεων του Ν.Δ/τος 8/1973 
«περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού».
Ν. 1577/19854.   (ΦΕΚ 210/Α΄/18.12.1985) Γενικός οικοδομικός κανονισμός.
Ν.Δ. 8/19735.   (ΦΕΚ 124/Α΄/9.6.1973) Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού.
Υ.Α. 34428/19296.   (ΦΕΚ 51/Β΄/14.5.1929) Περί διευκρινίσεως του τρόπου εφαρμογής διατάξεων του Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους.

Κανονισμός για τη μελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεμα
Υ.Α. Δ11ε/0/30123/19911.   (ΦΕΚ 1068/Β΄/31.12.1991) Έγκριση Νέου Κανονισμού για τη Μελέτη και Κατασκευ-
ή Έργων από Σκυρόδεμα.
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Κανονισμός διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων
Υ.Α. Δ14/45004/20011.   (ΦΕΚ 793/Β΄/22.6.2001) Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης Κανονισμού διενέργειας 
ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων.
ΦΕΚ 724/Β΄/12.6.20012.  Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Έγκριση Κανονισμού διενέργει-
ας ελέγχου ποιότητας υλικών και έργων».
Υ.Α. Δ14/43309/20013.   (ΦΕΚ 332/Β΄/28.3.2001) Έγκριση Κανονισμού διενέργειας ελέγχου ποιότητας υλικών 
και έργων.

Κανονισμός εκτίμησης βαθμού αναπηρίας
Υ.Α. Φ11321/6111/397/20031.   (ΦΕΚ 379/Β΄/31.3.2003) Συμπλήρωση και τροποποίηση του Κανονισμού Εκτίμη-
σης Βαθμού Αναπηρίας.
Υ.Α. Φ21/2361/19932.   (ΦΕΚ 819/Β΄/7.10.1993) Κανονισμός εκτίμησης βαθμού αναπηρίας.

Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
Βλέπε επίσης: Φ → Φυσικό αέριο – Υγραέρια

Υ.Α. Δ3/Α/22560/20051.   (ΦΕΚ 1730/Β΄/9.12.2005) Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
του Κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1bar (κ.υ.α. Δ3/
Α/11346/30-6-2003 –ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003).
Υ.Α. Δ3/Α/11346/20032.   (ΦΕΚ 963/Β΄/15.7.2003) Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με 
πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.
Υ.Α. Δ3/Α/5286/19973.   (ΦΕΚ 236/Β΄/26.3.1997) Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πί-
εση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar.

Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Βλέπε επίσης: Κ → κτιριολογικές απαιτήσεις → ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/20061.   (ΦΕΚ 1222/Β΄/5.9.2006) Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκα-
ταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής 
θεμελιακής γείωσης. 
Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/20042.   (ΦΕΚ 470/Β΄/5.3.2004) Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλε-
κτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις. 
Ν. 2302/19953.   (ΦΕΚ 74/Α΄/17.4.1995) Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» 
και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 6242/185/19734.   (ΦΕΚ 1525/Β΄/31.12.1973) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Εσω-
τερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. 
Υ.Α. 83752/4165/19715.   (ΦΕΚ 687/Β΄/24.8.1971) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 136, 149 
και 153 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955.
Υ.Α. 18304/672/19666.   (ΦΕΚ 293/Β΄/11.5.1966) Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Κανο-
νισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955.
Υ.Α. 80225/19557.   (ΦΕΚ 59/Β΄/11.4.1955) Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων.

Κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων
Β.Δ. της 13-5/19361.  (ΦΕΚ 23.6.1936) Κανονισμός Εσωτερικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων.
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Κανονισμός θερμομόνωσης
Π.Δ. της 4-7-/19791.   (ΦΕΚ 362/Δ΄/4.7.1979) Περί εγκρίσεως κανονισμού δια την θερμομόνωσιν των κτιρίων.

Κανονισμός πυροπροστασίας
Βλέπε: Π → Πυροπροστασία

Κανονισμός τεχνολογίας σκυροδέματος
Βλέπε επίσης: Οικοδομικά και τεχνικά έργα → Προϊόντα δομικών κατασκευών και Σκυρόδεμα

Υ.Α. Δ17α/78/4/ΦΝ429/20051.   (ΦΕΚ 576/Β΄/28.4.2005) Τροποποίηση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού 
Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000.
Υ.Α. Δ17α/32/10/ΦΝ429/20042.   (ΦΕΚ 447/Β΄/5.3.2004) Συμπλήρωση της απόφασης έγκρισης του Ελληνικού 
Κανονισμού Ωπλισμένου Σκυροδέματος ΕΚΩΣ 2000. 
Υ.Α. Δ14/50504/20023.   (ΦΕΚ 537/Β΄/1.5.2002) Προσαρμογή του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ- 
97) προς τις απαιτήσεις του εναρμονισμένου Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 197-1 «Τσιμέντο – Μέρος 1: Σύνθεση, προ-
διαγραφές και κριτήρια συμμόρφωσης για τα κοινά τσιμέντα». 
Υ.Α. Δ17α/l60/5/ΦΝ 429/20004.   (ΦΕΚ 1564/Β΄/22.12.2000) Παράταση προθεσμίας για την έναρξη εφαρμογής 
του ΕΑΚ-2000 και του ΕΚΩΣ-2000. 
Υ.Α. Δ17α/116/4/ΦΝ 429/20005.   (ΦΕΚ 1329/Β΄/6.11.2000) Έγκριση Ελληνικού Κανονισμού για τη Μελέτη και 
Κατασκευή Έργων από Ωπλισμένο Σκυρόδεμα. 
Υ.Α. Δ14/20121/19976.   (ΦΕΚ 479/Β΄/11.6.1997) Παράταση έναρξης ισχύος του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυ-
ροδέματος –97. 
Υ.Α. Δ14/19164/19977.   (ΦΕΚ 315/Β΄/17.4.1997) Έγκριση του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος – 97. 
Υ.Α. Δ17α/09/59/ΦΝ 275/19968.   (ΦΕΚ 611/Β΄/22.7.1996) Εφαρμογή διατάξεων «Νέου Κανονισμού για τη με-
λέτη και κατασκευή έργων από Σκυρόδεμα» και «Νέου Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού» για κτίρια του 
Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. 
Υ.Α. Δ11β/13/19959.   (ΦΕΚ 227/Β΄/28.3.1995) Τροποποίηση του Νέου Κανονισμού Σκυροδέματος για τη Μελέ-
τη και Κατασκευή Έργων από Σκυρόδεμα.

Κανονισμός τεχνολογίας χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος
Υ.Α. Δ14/36010/20001.   (ΦΕΚ 381/Β΄/24.3.2000) Έγκριση Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλισμού Σκυρο-
δέματος (ΚΤΧ).

Κανονισμός τσιμέντου
Π.Δ. 244/19801.   (ΦΕΚ 69/Α΄/28.3.1980) Περί Κανονισμού Τσιμέντων για Έργα από Σκυρόδεμα (Προεντεταμέ-
νο, Οπλισμένο και Άοπλο).

Κτιριοδομικός κανονισμός
Υ.Α. οικ. 999/20071.   (ΦΕΚ 57/Β΄/24.1.2007) Τροποποίηση του άρθρου 30 της υπ αριθ. 3046/304/3.2.1989 (ΦΕΚ 
59/Δ/1989), απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. Περί Κτιριοδομικού Κανονισμού.
Υ.Α. οικ. 12472/20052.   (ΦΕΚ 366/Δ΄/5.4.2005) Συμπλήρωση της παρ. 3 του άρθρου 2 της Αποφ. 3046/304/89 
«Κτιριοδομικός Κανονισμός» (59/Δ). 
Υ.Α. οικ. 59283/20023.   (ΦΕΚ 558/Δ΄/4.7.2002) Συμπλήρωση της § 3 του αρθ. 2 της υ.α 3046/304/30-1-89 ΠΕ-
ΧΩΔΕ «κτιριοδομικός κανονισμός» 
Υ.Α. οικ. 52487/20024.   (ΦΕΚ 18/Β΄/15.1.2002) Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα 
κτίρια. 
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Υ.Α. οικ. 52701/19975.   (ΦΕΚ 380/Δ΄/16.5.1997) Τροποποίηση του άρθρου 25 της 3046/304/3-2-89 (ΦΕΚ 59Δ/89) 
Απόφασης περί Κτιριοδομικού Κανονισμού. 
Υ.Α. 10256/1926/19976.   (ΦΕΚ 329/Δ΄/21.4.1997) Τροποποίηση της υ.α 3046/304/30.1.89 «Κτιριοδομικός Κα-
νονισμός» (59/Δ). 
Υ.Α. 80798/5390/19937.   (ΦΕΚ 987/Δ΄/18.8.1993) Συμπλήρωση της 3046/304/89 απόφασης του Υπουργού ΠΕ-
ΧΩΔΕ «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (59/Δ). 
Υ.Α. 30189/38γ/19928.   (ΦΕΚ 146/Δ΄/12.2.1992) Προαιρετική εφαρμογή διατάξεων περί Αντισεισμικού Αρμού.
Υ.Α. οικ. 35622/19919.   (ΦΕΚ 918/Δ΄/18.12.1991) Αναστολή ισχύος διατάξεων περί Αντισεισμικού Αρμού. 
Υ.Α. οικ. 18738/199010.   (ΦΕΚ 160/Δ΄/27.3.1990) Τροποποίηση της παραγράφου 3.6 του άρθρου 5 του Κτιριοδο-
μικού Κανονισμού.
Υ.Α. 49977/3068/198911.   (ΦΕΚ 535/Β΄/30.6.1989) Τροποποίηση της υπ αριθ. 3046/304/30.1.1989 απόφασης «Κτι-
ριοδομικός Κανονισμός» (Β΄ 96/1989). 
Υ.Α. 3046/304/198912.   (ΦΕΚ 59/Δ΄/3.2.1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός. 
Ν. 1772/198813.   (ΦΕΚ 91/Α΄/17.5.1988) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανο-
νισμός» και άλλες σχετικές διατάξεις. 
Υ.Α. 20452/484/198614.   (ΦΕΚ 44/Β΄/19.2.1986) Κτιριοδομικός κανονισμός για το φωτισμό και αερισμό κτιρίων. 

Κανονισμός υπαιθρίων γραμμών ηλεκτρικής ενέργειας
Υ.Α. 104312/5094/19691.   (ΦΕΚ 829/Β΄/19.12.1969) Περί συμπληρώσεως του πίνακα Ι του άρθρου 232 των ισχυ-
όντων κανονισμών δια την εγκατάστασιν και συντήρησιν Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
Υ.Α. 2013/87/19692.   (ΦΕΚ 476/Β΄/25.7.1969) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων του τμήμα-
τος 23 και των άρθρων 283, 299 των κανονισμών δια την εγκατάστασιν και συντήρησιν Υπαιθρίων Γραμμών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας του 1967. 
Υ.Α. 70261/2874/19673.   (ΦΕΚ 608/Β΄/6.10.1967) Περί εγκρίσεως Κανονισμών δια την εγκατάστασιν και συντή-
ρησιν Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Κανονισμοί λιμένων
Υ.Α. 2122/02/05/20051.   (ΦΕΚ 220/Β΄/18.2.2005) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων με αριθ. 39 «συ-
μπλήρωση διατάξεων του αριθ. 17 Γενικού Κανονισμού Λιμένα/ Αντικατάσταση διατάξεων του αριθ. 20 Γενι-
κού Κανονισμού Λιμένα». 
Αποφ. 37/20042.   (ΦΕΚ 1389/Β΄/10.9.2004) Έγκριση του «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». 
Υ.Α. 2122/30/20033.   (ΦΕΚ 700/Β΄/4.6.2003) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμό 34 «προϋπο-
θέσεις και μέτρα ασφάλειας για την παραλαβή πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία». 
Υ.Α. 2122/07/03/20034.   (ΦΕΚ 301/Β΄/13.3.2003) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 31 «συμπλή-
ρωση διατάξεων του αριθ. 17 Γενικού Κανονισμού Λιμένα». 
Υ.Α. 2122/69/02/20025.   (ΦΕΚ 1622/Β΄/31.12.2002) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 30 «αντι-
κατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του αριθ. 17 Γενικού Κανονισμού Λιμένα». 
Υ.Α. 2122/06/20016.   (ΦΕΚ 219/Β΄/6.3.2001) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (αριθμός 25) Αντικατά-
σταση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του αριθ. 18 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (12/Β) με τίτλο «προ-
ϋποθέσεις και μέτρα ασφάλειας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύ-
μα υγρών χημικών (ή και των καταλοίπων τους) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμε-
νόπλοια». 
Υ.Α. 2122/01/2000/20007.   (ΦΕΚ 231/Β΄/1.3.2000) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 23 «Μι-
κρά σκάφη - Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών». 
Υ.Α. 3131.1/15/99/19998.   (ΦΕΚ 1721/Β΄/13.9.1999) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με 
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αριθ. 56 «Διάκριση των λεμβουχικών εργασιών στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσ-
σαλονίκης». 
Υ.Α. 3131.1/12/99/19999.   (ΦΕΚ 1170/Β΄/15.6.1999) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Ελευσίνας με αριθ-
μό 47 «Λεμβουχικές εργασίες στο λιμένα Ελευσίνας». 
Υ.Α. 3131.1/02/99/199910.   (ΦΕΚ 386/Β΄/15.4.1999) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 19 «αντι-
κατάσταση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 5 για τις υποβρύ-
χιες δραστηριότητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή». 
Υ.Α. 3131.1/02/99/199911.   (ΦΕΚ 331/Β΄/8.4.1999) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 19 «αντι-
κατάσταση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 5 για τις υποβρύ-
χιες δραστηριότητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή». 
Υ.Α. 3131.1/01/199912.   (ΦΕΚ 12/Β΄/18.1.1999) Έγκριση Γενικού Κανονισμού Λιμένα 18 προϋποθέσεις και μέ-
τρα 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.
Υ.Α. 3131.02/98/199813.   (ΦΕΚ 222/Β΄/9.3.1998) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πόρου με αριθ. 33 
«περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών λιμένα Πόρου». 
Υ.Α. 3131.1/07/97/199714.   (ΦΕΚ 1136/Β΄/22.12.1997) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθ. 17 «για 
τις λεμβουχικές εργασίες». 
Υ.Α. 3131.2/23/97/199715.   (ΦΕΚ 864/Β΄/29.9.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου με αριθ. 
38 «Συμπλήρωση διατάξεων Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Μυκόνου αριθ. 37 «περί των τεχνικών χαρακτηριστι-
κών των λαντζών λιμένα Μυκόνου». 
Υ.Α. 3131.2/20/97/199716.   (ΦΕΚ 675/Β΄/8.8.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πάτμου με αριθ. 5 
«Για τους Πλωτούς Γερανούς». 
Υ.Α. 3131.2/16/97/15.5.97/199717.   (ΦΕΚ 469/Β΄/9.6.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πάτμου με 
αριθ. 4 «περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών λιμένα Πάτμου». 
Υ.Α. 3131.2/06/97/199718.   (ΦΕΚ 354/Β΄/2.5.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Καρύστου με αριθ. 
3 «Περί ασφάλειας παροπλισμένων πλοίων». 
Υ.Α. 3131.2/07/97/199719.   (ΦΕΚ 346/Β΄/2.5.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πάτμου με αριθ. 2 
«Περί φυλάκων παροπλισμένων ή αργούντων πλοίων». 
Υ.Α. 3131.2/05/97/199720.   (ΦΕΚ 346/Β΄/2.5.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πάτμου με αριθ. 3 
«Περί ασφάλειας παροπλισμένων πλοίων». 
Υ.Α. 3131.2/03/97/199721.   (ΦΕΚ 246/Β΄/28.3.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Καρύστου με αριθ. 
02 «περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών λιμένα Καρύστου». 
Υ.Α. 3131.2/2/97/199722.   (ΦΕΚ 246/Β΄/28.3.1997) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Καρύστου με αριθ. 
1 «περί φυλάκων παροπλισμένων ή αργούντων πλοίων». 
Υ.Α. 3131.1/11/199623.   (ΦΕΚ 25/Β΄/21.1.1997) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 13 «αντικατά-
σταση άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με αυτόνομη 
καταδυτική συσκευή». 
Υ.Α. 3131.1.1/11/96/199724.   (ΦΕΚ 5/Β΄/14.1.1997) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 13 «αντι-
κατάσταση άρθρου 12 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με αυτό-
νομη καταδυτική συσκευή». 
Υ.Α. 3131.2/37/96/199625.   (ΦΕΚ 1137/Β΄/20.12.1996) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Χίου με αριθ. 41 
«τεχνικά χαρακτηριστικά των λαντζών λιμένα Χίου. 
Υ.Α. 3131.2/16/199626.   (ΦΕΚ 453/Β΄/14.6.1996) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με αριθ. 
56 «περί παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήματα». 
Υ.Α. 3131/1.22.95/199527.   (ΦΕΚ 1064/Β΄/22.12.1995) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθ. 11 «τρο-
ποποίηση ορισμένων διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένα με αριθ. 3 και 6 για τις λεμβουχικές εργασίες». 
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Υ.Α. 3131.2/49/95/199528.   (ΦΕΚ 1012/Β΄/11.12.1995) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κυλλήνης με 
αριθ. 8 «περί μέτρων ασφάλειας κατά τις διενεργούμενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύμα υγρών ουσι-
ών, υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/ σε βυτιοφόρα 
οχήματα». 
Υ.Α. 3131.1/20/95/199529.   (ΦΕΚ 978/Β΄/28.11.1995) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 10 «για 
τις καταδυτικές εργασίες». 
Υ.Α. 3131.2/15/95/199530.   (ΦΕΚ 422/Β΄/16.5.1995) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κυλλήνης με αριθ. 
4 «περί απαγορεύσεως του καπνίσματος στα επιβατηγά πλοία». 
Υ.Α. 3131.2/16/95/199531.   (ΦΕΚ 422/Β΄/16.5.1995) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κυλλήνης με αριθ. 
5 «περί ασφάλειας παροπλισμένων πλοίων». 
Υ.Α. 3131.2/17/95/199532.   (ΦΕΚ 422/Β΄/16.5.1995) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Καλαμάτας με αριθ. 
22 «περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών Λιμένα Καλαμάτας». 
Υ.Α. 3131.1/07/95/199533.   (ΦΕΚ 153/Β΄/7.3.1995) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 8 «για τα μέ-
τρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκαταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
επικίνδυνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια». 
Υ.Α. 3131.1/4/95/199534.   (ΦΕΚ 95/Β΄/13.2.1995) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 8 «τροπο-
ποίηση ορισμένων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 5 για τις υποβρύχιες δραστηριότητες με 
αυτόνομη καταδυτική συσκευή». 
Υ.Α. 3131.2/36/94/199435.   (ΦΕΚ 883/Β΄/28.11.1994) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά με αριθμ. 
180 «Περί των τεχνικών χαρακτηριστικών των λαντζών Λιμένα Πειραιά». 
Υ.Α. 3131.1/9/94/199436.   (ΦΕΚ 858/Β΄/18.11.1994) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 5 «για τις 
υποβρύχιες δραστηριότητες με αυτόνομη καταδυτική συσκευή». 
Υ.Α. 3131.1/10/94/199437.   (ΦΕΚ 858/Β΄/18.11.1994) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 6 «τρο-
ποποίηση ορισμένων διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 3 για τις λεμβουχικές εργασίες». 
Υ.Α. 3131.1/05/94/199438.   (ΦΕΚ 577/Β΄/26.7.1994) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένος με αριθ. 3 «περί 
λεμβουχικών εργασιών». 
Υ.Α. 3131.2/09/1004/199439.   (ΦΕΚ 448/Β΄/14.6.1994) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά με αριθ. 
179 «περί παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήματα». 
Υ.Α. 3131.2/01/94/199440.   (ΦΕΚ 119/Β΄/23.2.1994) 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 αε-
ρίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/ σε βυτιοφόρα οχήματα». 
Υ.Α. 1911/198441.   (ΦΕΚ 271/Β΄/3.5.1984) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Ελευσίνας αρ.18.

Κάπνισμα
Υ.Α. Υ1/Γ.Π./ΟΙΚ. 82942/20031.   (ΦΕΚ 1292/Β΄/12.9.2003) Συμπλήρωση της υ.δ Υ1/Γ.Π./76017/02 (1001/B) 
«περί απαγόρευσης του καπνίσματος σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους, μεταφορικά μέσα και μονάδες παρο-
χής Υπηρεσιών Υγείας».
Υ.Α. ΥΙ/Γ.Π./οικ. 76017/20022.   (ΦΕΚ 1001/Β΄/29.8.2002) Απαγόρευση του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, 
μεταφορικά μέσα και μονάδες παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
Π.Δ. 221/20013.   (ΦΕΚ 171/Α΄/30.7.2001) Κανονισμός ενδιαίτησης επιβατών και πληρώματος των ταχύπλοων 
σκαφών (High Speed Craft).
Ν. 2683/19994.   (ΦΕΚ 19/Α΄/9.2.1999) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 3131.2/15/95/19955.   (ΦΕΚ 422/Β΄/16.5.1995) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κυλλήνης με αριθ. 
4 «περί απαγορεύσεως του καπνίσματος στα επιβατηγά πλοία».
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Υ.Α. Υ3δ/οικ. 4322/19936.   (ΦΕΚ 802/Β΄/6.10.1993) Απαγόρευση του καπνίσματος στους χώρους παροχής Υπη-
ρεσιών Υγείας.
Υ.Α. Γ.Υ. οικ 4508/19907.   (ΦΕΚ 327/Β΄/21.5.1990) Απαγόρευση καπνίσματος στις πτήσεις των εσωτερικών αε-
ρογραμμών.
Π.Δ. 70/19908.   (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες.
Υ.Α. Α2γ/οικ. 3051/19809.   (ΦΕΚ 475/Β΄/9.5.1980) Περί απαγορεύσεως του καπνίσματος σε κοινούς κλειστούς 
χώρους.
Υ.Α. Α2/οικ. 1989/197910.   (ΦΕΚ 416/Β΄/3.5.1979) Περί απαγορεύσεως του καπνίσματος στα Νοσηλευτικά Ιδρύ-
ματα και στις ιδιωτικές Κλινικές.
Υ.Α. 389966/195211.   (ΦΕΚ 235/Β΄/12.11.1952) Περί υγειονομικών μέτρων επί των πάσης φύσεως μεταφορικών 
μέσων.
Π.Δ. της 14-3/193412.   (ΦΕΚ 112/Α΄/22.3.1934) Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των 
πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.
Β.Δ. της 31-7/185613.   (ΦΕΚ 31.7.1856) Περί απαγορεύσεως του καπνίζειν εντός των δημοσίων γραφείων και κα-
ταστημάτων.

Καύσιμα
Υ.Α. 510/2004/20071.   (ΦΕΚ 872/Β΄/4.6.2007) Καύσιμα Αυτοκινήτων − Αμόλυβδη Βενζίνη − Απαιτήσεις και Μέ-
θοδοι Δοκιμών.
Υ.Α. 2431.02/09/07/20072.   (ΦΕΚ 263/Β΄/28.2.2007) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου.
Υ.Α. 351/20033.   (ΦΕΚ 1383/Β΄/9.9.2004) Τροποποίηση της ΑΧΣ 340/00 απόφασης (ΦΕΚ 222/Β/6.3.01) «Εναρ-
μόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 99/32/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά 
με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 
93/12/ΕΟΚ».
Υ.Α. 291/2003/20044.   (ΦΕΚ 332/Β΄/11.2.2004) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/
ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 όσον αφορά την ποιότητα 
των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Υ.Α. 467/2002/20035.   (ΦΕΚ 1531/Β΄/16.10.2003) Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου του πετρελαίου θέρμαν-
σης. 
Υ.Α. 469/2002/20036.   (ΦΕΚ 1273/Β΄/5.9.2003) Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κηροζίνης θέρμανσης. 
Υ.Α. 468/2002/20037.   (ΦΕΚ 1273/Β΄/5.9.2003) Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμαν-
σης.
Υ.Α. 237/2001/20018.   (ΦΕΚ 1284/Β΄/5.10.2001) Τροποποίηση της απόφασης 2/2000 του ΑΧΣ (426/Β/00) 
σε εναρμόνιση προς την οδηγία 2000/71/ΕΚ (L287/46/14-11-2000) της Επιτροπής «για την προσαρμογή 
στην Τεχνική Πρόοδο των μεθόδων μέτρησης που καθορίζονται στα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, και ΙV της οδη-
γίας 98/70/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 10 της οδη-
γίας. 
Υ.Α. 507/2000/20019.   (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) Προδιαγραφές και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του 
πετρελαίου Ναυτιλίας. 
Υ.Α. 354/2000/200110.   (ΦΕΚ 410/Β΄/11.4.2001) Αμόλυβδη βενζίνη, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου. 
Υ.Α. 356/2000/200111.   (ΦΕΚ 410/Β΄/11.4.2001) Τροποποίηση της 985/96 απόφασης ΑΧΣ «Προδιαγραφές και μέ-
θοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης 98 RON». 
Υ.Α. 355/2000/200112.   (ΦΕΚ 410/Β΄/11.4.2001) Πετρέλαιο κίνησης, προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου. 
Αποφ. 340/2000/200113.   (ΦΕΚ 222/Β΄/6.3.2001) Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 1999/32/
ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυ-
σίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ. 
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Υ.Α. Φ.258/162/200014.   (ΦΕΚ 439/Β΄/3.4.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ.429/252/97, (684/Β) από-
φασης Υπουργού Οικονομικών «καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης της νόμιμης χρησιμοποί-
ησης των υγραερίων και του μεθανίου, που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων». 
Υ.Α. 2/2000/200015.   (ΦΕΚ 426/Β΄/31.3.2000) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 98/70/Ε.Κ. 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998, σχετικά με την ποιότητα των 
καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και την τροποποίηση της Οδηγίας 93/12/ΕΟΚ του Συμβουλίου 
Υ.Α. 4241/769/200016.   (ΦΕΚ 239/Β΄/1.3.2000) Επιβολή περιορισμών στο είδος των χρησιμοποιούμενων καυσί-
μων στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνα. 
Υ.Α. 572/1999/199917.   (ΦΕΚ 2181/Β΄/17.12.1999) Χρωματισμός και ιχνηθέτηση κηροζίνης θέρμανσης. 
Υ.Α. 510/98/199918.   (ΦΕΚ 133/Β΄/18.2.1999) Προδιαγραφές και διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης του 
Πετρελαίου Ναυτιλίας. 
Υ.Α. 526/1995/199619.   (ΦΕΚ 887/Β΄/19.9.1996) Μείωση θείου στο μαζούτ. 
Υ.Α. 105/1996/199620.   (ΦΕΚ 570/Β΄/16.7.1996) Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης. 
Υ.Α. 652/1995/199621.   (ΦΕΚ 17/Β΄/15.1.1996) Πετρέλαιο Ναυτιλίας προδιαγραφές και διαδικασίες χρωματισμού 
και ιχνηθέτησης. 
Υ.Α. 285/95/199522.   (ΦΕΚ 919/Β΄/9.11.1995) Εξέταση των καυσίμων με τη διαδικασία των ευαλλοίωτων ειδών. 
Υ.Α. 597/199423.   (ΦΕΚ 944/Β΄/21.12.1994) Συμπλήρωση του πίνακα 1 της αποφάσεως Α.Χ.Σ. 470/93 που αφο-
ρά προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως. 
Υ.Α. 483/199424.   (ΦΕΚ 774/Β΄/12.10.1994) Χρωματισμός και ιχνηθέτηση πετρελαίου Diesel εφοδιασμού πλοίων.
Υ.Α. 485/199425.   (ΦΕΚ 774/Β΄/12.10.1994) Τροποποίηση της απόφασης ΑΧΣ 434/91. 
Υ.Α. 1166/93/199426.   (ΦΕΚ 336/Β΄/5.5.1994) Προδιαγραφές & μέθοδοι ελέγχου, πετρελαίου κίνησης.
Υ.Α. 41/94/199427.   (ΦΕΚ 320/Β΄/26.4.1994) Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου υγραερίων κίνησης.
Υ.Α. 42/94/199428.   (ΦΕΚ 320/Β΄/26.4.1994) Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου Μαζούτ.
Υ.Α. 1150/93/199429.   (ΦΕΚ 127/Β΄/24.2.1994) Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου αμόλυβδης βενζίνης. 
Υ.Α. 470/93/199330.   (ΦΕΚ 496/Β΄/7.7.1993) Προδιαγραφές πετρελαίου θερμάνσεως. 
Υ.Α. Φ1-1767/199331.   (ΦΕΚ 338/Β΄/10.5.1993) Συμπλήρωση διατάξεων για τη διακίνηση καυσίμων. 
Υ.Α. 3231.2/36/92/199232.   (ΦΕΚ 651/Β΄/9.11.1992) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου 
Υ.Α. 412/92/199233.   (ΦΕΚ 403/Β΄/9.6.1992) Ιχνηθέτηση αμόλυβδης βενζίνης. 
Υ.Α. οικoθεν 15541/199234.   (ΦΕΚ 108/Β΄/19.2.1992) Μέτρα πρόληψης του κινδύνου αλλοίωσης των νομίμων 
προδιαγραφών αμόλυβδης βενζίνης κατά τη διάθεσή της από πρατήρια υγρών καυσίμων, λόγω αλλαγής χρήσης 
των υπόγειων δεξαμενών τους. 
Υ.Α. 11082/198935.   (ΦΕΚ 44/Β΄/23.1.1989) Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίμων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Υ.Α. Οικ. 392541/1010/198836.   (ΦΕΚ 366/Β΄/8.6.1988) Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας 
και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. 
Αποφ. 534/198837.   (ΦΕΚ 312/Β΄/24.5.1988) Προδιαγραφές καυσίμου ελαφρού πετρελαίου εσωτερικής καύσεως 
για την κίνηση οχημάτων λεωφορείων. 
Αποφ. 93/87/198738.   (ΦΕΚ 40/Β΄/2.2.1987) Προδιαγραφές Βενζίνης χωρίς μόλυβδο 
Υ.Α. 181053/434/83/198339.   (ΦΕΚ 159/Β΄/7.4.1983) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου. 
Υγειον.Διατ. Α5/2911/197740.   (ΦΕΚ 965/Β΄/1.10.1977) Περί απαγορεύσεως καύσεως μαζούτ κατά την παραγω-
γικήν διαδικασίαν, δι αντιμετώπισιν εκτάκτων περιστατικών ρυπάνσεως. 
Π.Δ. 922/197741.   (ΦΕΚ 315/Α΄/12.10.1977) Περί απαγορεύσεως της χρήσης πετρελαίου τύπου μαζούτ σε κτιρι-
ακές εγκαταστάσεις καύσεως.
Υ.Α. 59084/3465/197642.   (ΦΕΚ 1291/Β΄/20.10.1976) Περί συγκροτήσεως συνεργείων ελέγχου του είδους καυσί-
μου των εγκαταστάσεων κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων και βιομηχανιών και βιοτεχνιών ωρισμένης περιοχής 
Αθηνών. 
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Υ.Α. 8376/197643.   (ΦΕΚ 1256/Β΄/11.10.1976) Περί κανονιστικών διατάξεων αφορωσών την χρήσιν του πετρε-
λαίου εξωτερικής καύσεως Μαζούτ. 

Κοινωνική ασφάλιση
Ν. 3232/20041.   (ΦΕΚ 48/Α΄/12.2.2004) Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.
Ν. 3029/20022.   (ΦΕΚ 160/Α΄/11.7.2002) Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ν. 2972/20013.   (ΦΕΚ 291/Α΄/27.12.2001) Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. Φ7/οικ.1624/19994.   (ΦΕΚ 2053/Β΄/24.11.1999) Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής που παρέχονται στους 
ασφαλισμένους του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Οργανισμών.
Ν. 2676/19995.   (ΦΕΚ 1/Α΄/5.1.1999) Οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση των φορέων κοινωνικής ασφά-
λισης και άλλες διατάξεις.
Ν. 2556/19976.   (ΦΕΚ 270/Α΄/24.12.1997) Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα 
θέματα.
Ν. 2084/19927.   (ΦΕΚ 165/Α΄/7.10.1992) Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 
Ν. 1902/19908.   (ΦΕΚ 138/Α΄/17.10.1990) Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων. 
ΦΕΚ 132/Β΄/12.2.19799.  Περί αντικατάστασης του άρθρου 40 του κανονισμού ασθενείας του ΙΚΑ. 
Ν. 4104/196010.   (ΦΕΚ 147/Α΄/20.9.1960) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της νομοθεσίας περί κοινωνι-
κών ασφαλίσεων και άλλων τινών οργανωτικών και διοικητικών διατάξεων.
Ν.Δ. 2698/195311.   (ΦΕΚ 315/Α΄/10.11.1953) Περί διοικήσεως του ΙΚΑ, μεταρρυθμίσεως της περί αυτού νομοθε-
σίας, ως και άλλων τινών διατάξεων.
Α.Ν. 1846/195112.   (ΦΕΚ 179/Α΄/1.8.1951) Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Κολυμβητικές δεξαμενές
Υ.Α. ΔΥΓ2/80825/05/20061.   (ΦΕΚ 120/Β΄/2.2.2006) Τροποποίηση της υπ αριθ Γ1/443/73 (87/Β) Υγ. Διάταξης, 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ αριθ Γ4/1150/76 (937/Β) όμοια περί λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών (Υγει-
ονομική Διάταξη).
Υ.Α. Γ4/1150/1976 (ΦΕΚ 937/Β΄/1976)2.  Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της υπ’ αριθ.Γ1/443/73 Υγει-
ονομικής διατάξεως (ΦΕΚ 87/Β).
Υ.Α. Γ1/443/19733.   (ΦΕΚ 87/Β΄/24.1.1973) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λει-
τουργίας αυτών.

Κουρεία -Κομμωτήρια
ΦΕΚ 215/Α΄/25.8.20051.  Διόρθωση σφάλματος στο π.δ 133/05 (193/Α) «προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος 
Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αυ-
τών καθώς και όροι ίδρυσης και λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων». 
Π.Δ. 133/20052.   (ΦΕΚ 193/Α΄/2.8.2005) Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη 
περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι ίδρυσης και 
λειτευργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων. 
Π.Δ. 148/19943.   (ΦΕΚ 99/Α΄/4.7.1994) Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή και τεχνίτη πε-
ριποίησης χεριών και ποδιών και όροι ίδρυσης και λειτουργίας κουρείων και κομμωτηρίων.
Π.Δ. 169/19924.   (ΦΕΚ 78/Α΄/18.5.1992) Προϋποθέσεις άσκησης του Επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή, Κομ-
μώτριας και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των κουρείων - κομμωτηρίων και άλλες διατάξεις. 

Κρεοπωλεία
Π.Δ. 121/20061.   (ΦΕΚ 122/Α΄/16.6.2006) Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ 126/00 «Όροι 
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και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων» (Α 111).
Π.Δ. 126/20002.   (ΦΕΚ 111/Α΄/6.4.2000) Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων 
κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. 
Π.Δ. 203/19983.   (ΦΕΚ 162/Α΄/15.7.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος 410/94 
«Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος (231/Α) σε συμμόρφωση προς την οδη-
γία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/96 (162/Α), 291/96 (201/Α) 
και 11/95 (5/Α). 
Π.Δ. 468/19904.   (ΦΕΚ 180/Α΄/20.12.1990) Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφί-
ων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.
Π.Δ. 306/19805.   (ΦΕΚ 86/Α΄/16.4.1980) Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων 
τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού.

Κτιριολογικές απαιτήσεις
Γενικά

Υ.Α. οικ. 52487/20021.   (ΦΕΚ 18/Β΄/15.1.2002) Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ σε υφιστάμενα 
κτίρια. 
Ν. 2831/20002.   (ΦΕΚ 140/Α΄/13.6.2000) Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός Κα-
νονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις. 
Υ.Α. οικ. 52701/19973.   (ΦΕΚ 380/Δ΄/16.5.1997) Τροποποίηση του άρθρου 25 της 3046/304/3-2-89 (ΦΕΚ 59Δ/89) 
Απόφασης περί Κτιριοδομικού Κανονισμού. 
Π.Δ. 16/19964.   (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK. 
Υ.Α. οικ. 10315/19935.   (ΦΕΚ 369/Β΄/24.5.1993) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών 
εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού. 
Υ.Α. 4873/438/19896.   (ΦΕΚ 96/Β΄/10.2.1989) Παράταση ισχύος διατηρούμενων διατάξεων του Ν.Δ/τος 8/1973 
«περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού». 
Υ.Α. 3046/304/19897.   (ΦΕΚ 59/Δ΄/3.2.1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός. 
Υ.Α. Δ13/403/19888.   (ΦΕΚ 665/Β΄/9.9.1988) Έγκριση Τεχνικής Οδηγίας που αφορά «Εγκαταστάσεις σε κτίρια 
– Δίκτυα διανομής και αποθήκευσης ιατρικών αερίων» ΤΟΤΕΕ 2491/86. 
Υ.Α. ΕΗ1/0/119/19889.   (ΦΕΚ 177/Β΄/31.3.1988) Έγκριση τεχνικής οδηγίας που αφορά «εγκαταστάσεις σε κτί-
ρια – κλιματισμός κτιριακών χώρων» ΤΟΤΕΕ 2423/1986.
Π.Δ. 321/198810.   (ΦΕΚ 150/Α΄/8.8.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 420/1987 «Για εγκατάστα-
ση δικτύων αερίων σε νέες οικοδομές» (187/Α).
Ν. 1772/198811.   (ΦΕΚ 91/Α΄/17.5.1988) Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανο-
νισμός» και άλλες σχετικές διατάξεις. 
Π.Δ. 420/198712.   (ΦΕΚ 187/Α΄/20.10.1987) Για εγκατάσταση δικτύων αερίων σε νέες οικοδομές. 
Ν. 1577/198513.   (ΦΕΚ 210/Α΄/18.12.1985) Γενικός οικοδομικός κανονισμός. 
Πολ.Διατ. της 13-2/198114.   (ΦΕΚ 118/Δ΄/2.3.1981) Περί τροποποιήσεως του από 4.8.1978 Π. Δ/τος «περί εφαρ-
μογής μελετών των αναπλάσεων ελευθέρων κοινοχρήστων χώρων οικισμών ή περιοχών αυτών και καθορισμού 
των υποχρεώσεων των παροδίων ιδιοκτητών». 
Υ.Α. Αιβ/2055/198015.   (ΦΕΚ 338/Β΄/2.4.1980) Τροποποίηση της Γ1/9900/74 Υγειονομικής Διατάξεως για τα απο-
χωρητήρια. 
Π.Δ. της 4-7-/197916.   (ΦΕΚ 362/Δ΄/4.7.1979) Περί εγκρίσεως κανονισμού δια την θερμομόνωσιν των κτιρίων.
Υ.Α. Γ1/2.400/197517.   (ΦΕΚ 371/Β΄/4.4.1975) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. Γ1/9.900/74 Υγειονομικής Διά-
ταξης «περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων».
Υ.Α. Γ1/9900/197418.   (ΦΕΚ 1266/Β΄/3.12.1974) Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων.
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Β.Δ. 464/196819.   (ΦΕΚ 153/Α΄/12.6.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζομένων εις τα Τυ-
πογραφεία και γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου απάσης της Χώρας, είτε λει-
τουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτημάτων εργοστασιακών ή μεμονωμένων.
Β.Δ. 95/196520.   (ΦΕΚ 25/Α΄/16.2.1965) Περί καθορισμού των προσόντων και των επαγγελματικών δικαιωμάτων 
των πτυχιούχων των Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών, ειδικότητος Δομικών έργων και σχεδιαστών.
Π.Δ. της 14-3/193421.   (ΦΕΚ 112/Α΄/22.3.1934) Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των 
πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.

Αδειούχοι εγκαταστάτες
Υ.Α. 25129/Φ.6.10/1410/20001.   (ΦΕΚ 1332/Β΄/6.11.2000) Καθορισμός εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελματι-
κή άδεια υδραυλικού σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθρου 9 του π.δ 38/91. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευ-
ή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ 48/95 (36/Α) και 55/00 (44/Α).
Π.Δ. 289/20002.   (ΦΕΚ 235/Α΄/31.10.2000) Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Μεταδευτερο-
βάθμιας Επαγγελματικής κατάρτισης της ειδικότητας Τεχνικός εγκαταστάσεως ψύξης, αερισμού και κλιματισμού 
των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ).
Π.Δ. 55/20003.   (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντή-
ρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των 
κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροπο-
ποιήθηκε με το π.δ 48/95 (Α/36).
Π.Δ. 87/19964.   (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχρο-
στασιών) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδει-
ών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες.
Ν. 2302/19955.   (ΦΕΚ 74/Α΄/17.4.1995) Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» 
και άλλες διατάξεις 
Π.Δ. 48/19956.   (ΦΕΚ 36/Α΄/20.2.1995) Τροποποίηση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευ-
ή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και 
έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες».
Υ.Α. οικ. 11217/1699/19917.   (ΦΕΚ 339/Β΄/21.5.1991) Καθορισμός πλαισίου εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελ-
ματική άδεια σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθ. 9 του π.δ 38/91 (ΦΕΚ 21/Α/21.2.91) «περί εκτέλεσης, συντήρη-
σης και επισκευής θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.».
Π.Δ. 38/19918.   (ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.1991) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων 
και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για 
τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες.

Ανελκυστήρες
Γενικά
Υ.Α. ΦΑ΄ 9.2 οικ. 14143/720/20071.   (ΦΕΚ 1111/Β΄/4.7.2007) Τροποποίηση διατάξεων της κοινής υπουργικής 
απόφασης οικ. ΦΑ΄ 9.2/29362/1957/8.12.2005 (1797/Β), όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφα-
ση ΦΑ΄ 9.2/7543/403/3.5.2007 (696/Β) περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων. 
Υ.Α. ΦΑ΄9.2/7543/403/20072.   (ΦΕΚ 696/Β΄/3.5.2007) Τροποποίηση διατάξεων της υπ αριθμ. Οικ. 
Φ9.2/29362/1957/9.12.2005 (1797/Β) κοινής υπουργικής απόφασης περί εγκατάστασης, λειτουργίας και ασφά-
λειας των ανελκυστήρων. 
Υ.Α. οικ. Φ9.2/29362/1957/20053.   (ΦΕΚ 1797/Β΄/21.12.2005) Αντικατάσταση της υπ αριθ οικ. 3899/253/Φ9.2 
(291/Β/02) κοινής υπουργικής απόφασης με την οποία συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της υπ αριθ Φ9.2/οικ. 
32803/1308 (815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια 
ανελκυστήρων. 

katalogos179s430.indd   271 5/19/08   10:25:57 AM



— 272 —

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Π.Δ. 12/20044.   (ΦΕΚ 7/Α΄/16.1.2004) Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: Εναρμό-
νιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L 
106/3-5-2000 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 
ΦΕΚ 781/Β΄/25.6.2002 5. Διόρθωση σφάλματος στην οικ. 3899/253/Φ.9.2/02, (291/B) «συμπλήρωση των διατά-
ξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων». 
ΦΕΚ 510/Β΄/25.4.20026.  Διόρθωση σφαλμάτων στην 3899/253/Φ9.2/27-2-02 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων. 
ΦΕΚ 372/Β΄/26.3.20027.  Διόρθωση σφάλματος στην 3899/253/Φ9.2/27-2-02 κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημ. Έργων. 
Υ.Α. οικ. 3899/253/Φ.9.2/20028.   (ΦΕΚ 291/Β΄/8.3.2002) Συμπλήρωση των διατάξεων σχετικά με την εγκατά-
σταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. 
Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/19979.   (ΦΕΚ 815/Β΄/11.9.1997) Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων. 
Υ.Α. Οικ. 6895/1241/Φ9.2/199310.   (ΦΕΚ 325/Β΄/6.5.1993) Τροποποίηση της κ.υ.α 18173/88, (664/Β) σε συμμόρ-
φωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 17ης Σεπτεμβρίου 1990, που τροποποιεί την Οδηγία 
84/529/ΕΟΚ, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ηλεκτροκίνητους ανελκυ-
στήρες.
Υ.Α. 18173/198811.   (ΦΕΚ 664/Β΄/9.9.1988) Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυ-
στήρων. 
Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/198812.   (ΦΕΚ 514/Β΄/22.7.1988) Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά μηχανήματα ή τα 
μηχανήματα διακινήσεως φορτίων. 
Υ.Α. 508/198513.   (ΦΕΚ 316/Β΄/23.5.1985) Υποχρεωτική εφαρμογή του Ε.Ν. 81.1 προτύπου ΕΛΟΤ «κανόνες ασφά-
λειας για την κατασκευή και εγκατάσταση ανελκυστήρων προσώπων, φορτίων ή μικρών φορτίων Μέρος 1: ηλε-
κτροκίνητοι ανελκυστήρες. 
Π.Δ. 349/197514.   (ΦΕΚ 101/Α΄/31.5.1975) Περί συμπληρώσεως των από 25 Μαΐου /14 Ιουνίου 1938 β. δ/τος «πε-
ρί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων δ’ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτρο-
κίνητων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» και του από 7 ιουνιου/31 Ιουλίου 1946 β. δ/τος «περί χορη-
γήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων)». 
Β.Δ. 890/196815.   (ΦΕΚ 311/Α΄/31.12.1968) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των υπ αριθ. 37/1965 και 
310/67 Βασιλικών Διαταγμάτων «περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκινήτων ανελκυστήρων». 
Β.Δ. 407/196616.   (ΦΕΚ 105/Α΄/11.5.1966) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13-2-36 «περί συ-
μπληρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 
19-3-38 «περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψε-
ως 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 αδει-
ών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικό-
τητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημά-
των ανυψώσεως και μεταφοράς. 
Β.Δ. 37/196517.   (ΦΕΚ 10/Α΄/17.1.1966) Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. 
Β.Δ. 349/196018.   (ΦΕΚ 76/Α΄/9.6.1960) Περί καταργήσεως και αντικαταστάσεως του από 11.11.58 β.δ/τος «περί 
τροποποιήσεως του άρθρ. 10 του από 25.5.38 β.δτος «περί χορηγήσεως αδειών και πτυχίων ηλ/κών εγκαταστά-
σεων Δ’ Ειδικότητος (ανελκυστήρων)». 
Β.Δ. της 20-11/195819.   (ΦΕΚ 218/Α΄/6.12.1958) Περί τροποποιήσεως του άρθ. 10 του από 25.5.38 Β.Δ. «περί χο-
ρηγήσεως αδειών και πτυχίων επιβλέψεως και υπηρεσίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος, ανελκυ-
στήρων κ.λπ.». 
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Β.Δ. της 25-5/193820.   (ΦΕΚ 224/Α΄/25.5.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως 
(συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλε-
κτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς. 

Φορείς ελέγχου ανελκυστήρων
Υ.Α. οικ. 3354/91/20011.   (ΦΕΚ 149/Β΄/8.2.2001) Καθoρισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και 
την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα. 
Υ.Α. 5387/132/20002.   (ΦΕΚ 346/Β΄/17.3.2000) Αναγνώριση της TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα ελέγ-
χου ανελκυστήρων. 
Υ.Α. 5388/133/20003.   (ΦΕΚ 346/Β΄/17.3.2000) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΛΟΤ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων. 
Υ.Α. 5389/134/20004.   (ΦΕΚ 346/Β΄/17.3.2000) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου ανελκυστή-
ρων. 
Υ.Α. 30190/654/19995.   (ΦΕΚ 1936/Β΄/27.10.1999) Τροποποίηση της απόφασης για την αναγνώριση της δυνα-
τότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων. 
Υ.Α. 39579/649/19976.  (ΦΕΚ 1021/Β΄/20.11.1997) Αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου 
ανελκυστήρων. 

Αντλιοστάσια
Π.Δ. 435/19731.  (ΦΕΚ 327/Α΄/14.12.1973) Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων. 

Αποχωρητήρια
Π.Δ. 177/19971.  (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφά-
λειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/91/ΕΟΚ.
Π.Δ. 305/19962.  (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 16/1996 (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996)3.  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK. 
Υ.Α. Αιβ/2055/19804.  (ΦΕΚ 338/Β΄/2.4.1980) Τροποποίηση της Γ1/9900/74 Υγειονομικής Διατάξεως για τα απο-
χωρητήρια. 
Υ.Α. Γ1/2.400/1975 (ΦΕΚ 371/Β΄/4.4.1975)5.  Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. Γ1/9.900/74 Υγειονομικής Διά-
ταξης «περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων». 
Υ.Α. Γ1/9900/1974 (ΦΕΚ 1266/Β΄/3.12.1974)6.  Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων.

Ατμολέβητες
Υ.Α. οικ. 25428/533/19981.   (ΦΕΚ 822/Β΄/6.8.1998) Αναγνώριση της ΑΕ C3Τ, σαν φορέα ελέγχου της απόδοσης 
λεβήτων ζεστού νερού. 
Π.Δ. 59/19952.   (ΦΕΚ 46/Α΄/27.2.1995) Τροποποίηση διατάξεων π.δ 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. 
Υ.Α. οικοθεν 11294/19933.   (ΦΕΚ 264/Β΄/15.4.1993) Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων 
αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσι-
μο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο. 
Π.Δ. 335/19934.   (ΦΕΚ 143/Α΄/2.9.1993) Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφο-
δοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαϊου 1992 (L 167/92). 
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Υ.Α. 10086/169/19785.   (ΦΕΚ 180/Β΄/1.3.1978) Περί συμπληρώσεως της υπ αριθ. 49073/14-10-75 κοινής απο-
φάσεως των Υπουργών Συντονισμού και Προγραμματισμού, Δημοσίας Τάξεως και Βιομηχανίας «περί συγκρο-
τήσεως Συνεργείων Ελέγχου καυστήρων πετρελαίου Κεντρικών Θερμάνσεων κτιρίων». 
Π.Δ. 922/19776.   (ΦΕΚ 315/Α΄/12.10.1977) Περί απαγορεύσεως της χρήσης πετρελαίου τύπου μαζούτ σε κτιρι-
ακές εγκαταστάσεις καύσεως. 
Υ.Α. 49073/19757.   (ΦΕΚ 1162/Β΄/14.10.1975) Περί συγκροτήσεως Συνεργείων Ελέγχου καυστήρων πετρελαίου 
Κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων. 
Β.Δ. 657/19708.   (ΦΕΚ 227/Α΄/24.10.1970) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου παρά υπομηχα-
νικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. 
Β.Δ. 277/19639.   (ΦΕΚ 65/Α΄/22.5.1963) Περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεων και λειτουργίας αυτών. 
Β.Δ. της 11-3/195510.   (ΦΕΚ 82/Α΄/4.4.1955) Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων. 
Β.Δ. της 7-4/195411.   (ΦΕΚ 61/Α΄/7.4.1954) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 4/5.10.1951 Β.Δ/
τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων», 
ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά των από 26.9.1952 και συνεπληρώθη διά τών από 26.9.1952 καί 
από 12.6.1953 Β.Δ/τος, ως και του από 30/1/5.2.1937 Β.Δ/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας καί συντηρή-
σεως κινητηρίων μηχανημάτων και ατμολεβήτων, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως» 
Υ.Α. 51949/195112.   (ΦΕΚ 174/Β΄/13.9.1951) Περί μέτρων ασφαλείας λειτουργίας λεβήτων και λεβητοστασίων 
σταθερών εγκαταστάσεων. 
Β.Δ. της 12-8/194813.   (ΦΕΚ 203/Α΄/12.8.1948) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 30/1/37 διατάγ-
ματος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων». 
Β.Δ. της 30/1/193714.   (ΦΕΚ 37/Α΄/5.2.1937) Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μη-
χανών και ατμολεβήτων. 
Ν. 6422/193415.   (ΦΕΚ 412/Α΄/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολό-
γου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού. 

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Βλέπε επίσης: Κ → Κανονισμοί → Κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Υ.Α. Φ Α΄50/12081/642/20061.   (ΦΕΚ 1222/Β΄/5.9.2006) Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκα-
ταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής 
θεμελιακής γείωσης.
Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/20042.   (ΦΕΚ 470/Β΄/5.3.2004) Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλε-
κτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις. 
Π.Δ. 50/20033.   (ΦΕΚ 50/Α΄/3.3.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέ-
λεση του ν 6422/34, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του 
επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου. 
Υ.Α. Β 44203/2137/19994.   (ΦΕΚ 290/Β΄/1.4.1999) Τροποποίηση της κ.υ.α 2923/161/86 των Υπουργών Εσωτερι-
κών και Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «ηλεκτρολογικό υλι-
κό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 
1975 και 79/196/ΕΟΚτης 6 Φεβρουαρίου 1979, του Συμβουλίου των Ε.Κ (EE Ν. 43/20/20-2-79)» (176/Β), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 97/53/ΕΚ της 11ης Σεπτεμβρίου 1997. 
Π.Δ. 274/19975.   (ΦΕΚ 195/Α΄/2.10.1997) Χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν του άρ-
θρου 4 του ν. 6422/34 (412/Α) και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 βασιλικού δια-
τάγματος (82/Α). 
Υ.Α. Β 17081/2964/19966.   (ΦΕΚ 157/Β΄/13.3.1996) Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για 
χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. 
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Π.Δ. 16/19967.   (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK. 
Υ.Α. 10328/2063/19958.   (ΦΕΚ 516/Β΄/14.6.1995) Τροποποίηση της 2923/161/21-2-86 (176/Β) Κοινής Απόφα-
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Δημοσίας Τάξεως και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας για το 
ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/26/ΕΚ της 
Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ν. 2302/19959.   (ΦΕΚ 74/Α΄/17.4.1995) Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» 
και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. οικ. Β 13353/2636/199010.   (ΦΕΚ 442/Β΄/20.7.1990) Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξι-
μο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια.
Π.Δ. 532/198911.   (ΦΕΚ 223/Α΄/6.10.1989) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 
106/Α/1988) και του Β.Δ. της 25 Μαΐου-14 Ιουνίου 1938 (ΦΕΚ 224/Α/1938) «περί ασκήσεως του επαγγέλμα-
τος του ηλεκτρολόγου». 
Π.Δ. 225/198912.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Π.Δ. 252/198813.   (ΦΕΚ 106/Α΄/1.6.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, 
του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963 «περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου». 
Υ.Α. Β15090/1445/198714.   (ΦΕΚ 472/Β΄/28.8.1987) Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 2923/161 
«περί ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/
ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 1975 και 79/196/ΕΟΚ της 6 Φεβρουαρίου 1979» (ΦΕΚ 176/Β/14.4.1986) σε συμμόρ-
φωση προς την οδηγία 84/47/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 2923/161/198615.   (ΦΕΚ 176/Β΄/14.4.1986) Ηλεκτρολογικό υλικό προς χρήση εντός εκρήξιμης ατμόσφαιρας 
σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 76/117/ΕΟΚ της 18 Δεκεμβρίου 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). 
Π.Δ. 1073/198116.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Ν. 158/197517.   (ΦΕΚ 189/Α΄/8.9.1975) Περί εργασίας επί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ευρισκομένων υπό τάσι.
Π.Δ. 349/197518.   (ΦΕΚ 101/Α΄/31.5.1975) Περί συμπληρώσεως των από 25 Μαΐου /14 Ιουνίου 1938 β. δ/τος «πε-
ρί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως (συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκα-
ταστάσεων δ’ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτρο-
κίνητων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς» και του από 7 ιουνιου/31 Ιουλίου 1946 β. δ/τος «περί χορη-
γήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων)». 
Υ.Α. 6242/185/197319.   (ΦΕΚ 1525/Β΄/31.12.1973) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Κανονισμού Εσω-
τερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. 
Π.Δ. 436/197320.   (ΦΕΚ 327/Α΄/14.12.1973) Περί χορηγήσεως άδειας ηλεκτροτεχνίτου εις αδειούχους χειριστάς 
μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών. 
Ν.Δ. 24/197321.   (ΦΕΚ 131/Α΄/26.6.1973) Περί συμπληρώσεως του Ν. 4483/1965 «περί καταργήσεως του υποχρε-
ωτικού κρατικού ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων». 
Β.Δ. 766/197222.   (ΦΕΚ 223/Α΄/12.12.1972) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Β.Δ/των εκδοθέντων εις 
εκτέλεσιν του Ν. 6422/34 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως αφορώντων εις την άσκησιν επαγ-
γέλματος Ηλεκτρολόγου. 
Ν.Δ. 1246/197223.   (ΦΕΚ 174/Α΄/11.10.1972) Περί συμπληρώσεως των διατάξεων του Ν. 4483/1965 «περί καταρ-
γήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών δι-
ατάξεων». 
Υ.Α. 83752/4165/197124.   (ΦΕΚ 687/Β΄/24.8.1971) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των άρθρων 136, 149 
και 153 των Κανονισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του έτους 1955. 
Β.Δ. 891/196825.   (ΦΕΚ 311/Α΄/31.12.1968) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ. υπ αριθ. 
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407/Α/11.5.1966 δι ου ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν τα από 13.2.36, 19.3.38, 25.5.38 και 21.4.65 Β. 
Δ/τα, ρυθμίζοντα γενικώς την άσκησιν του επαγγέλματος ηλεκτρολόγου. 
Υ.Α. 18304/672/196626.   (ΦΕΚ 293/Β΄/11.5.1966) Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Κανο-
νισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. 
Β.Δ. 407/196627.   (ΦΕΚ 105/Α΄/11.5.1966) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13-2-36 «περί συμπλη-
ρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19-3-38 «πε-
ρί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογι-
κών 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 επι-
βλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλε-
κτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς.
Β.Δ. 328/196328.   (ΦΕΚ 85/Α΄/11.6.1963) Περί αυξήσεως της ισχύος των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ηλε-
κτρολόγου των προβλεπομένων υπό των από 13/19.2.1936 και 19/26.3.1938 Β.Δ/των.
Β.Δ. της 20-11/195829.   (ΦΕΚ 218/Α΄/6.12.1958) Περί τροποποιήσεως του άρθ. 10 του από 25.5.38 Β.Δ. «περί χο-
ρηγήσεως αδειών και πτυχίων επιβλέψεως και υπηρεσίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος, ανελκυ-
στήρων κ.λπ.».
Υ.Α. 80225/195530.   (ΦΕΚ 59/Β΄/11.4.1955) Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων.
Β.Δ. της 7-4/195431.   (ΦΕΚ 61/Α΄/7.4.1954) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 13/2/1936 β.δ. «πε-
ρί συμπληρώσεως Διατάγματος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσε-
ων» ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως και άλλων τινων συναφών διατάξεων. 
Β.Δ. της 22-11/195132.   (ΦΕΚ 307/Α΄/27.11.1951) Περί τροποποιήσεως Διαταγμάτων από 14-10-1937 «περί διαι-
ρέσεως 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.δ» κ.λ.π. 
Ν.Δ. 1150/194933.   (ΦΕΚ 249/Α΄/11.10.1949) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθμ. 6422 του 
1934 Νόμου «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθμ. 878 του 1946 Αναγκ. 
Νόμου «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κλπ» ως και διαταξεών τινών αρμοδιότητος 
του Υπουργείου Μεταφορών. 
Β.Δ. της 25-5/193834.   (ΦΕΚ 224/Α΄/25.5.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως 
(συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλε-
κτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς. 
Β.Δ. της 19-3/193835.   (ΦΕΚ 112/Α΄/26.3.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού 
προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ ειδικότητος, (βιομηχανιών, εργο-
στασίων και συνεργείων). 
Α.Ν. 501/193736.   (ΦΕΚ 81/Α΄/2.3.1937) Περί συμπληρώσεως του ν. 6422/34. 
Β.Δ. της 13-2/193637.   (ΦΕΚ 98/Α΄/19.2.1936) Περί συμπληρώσεως Δ/τος αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέ-
ψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Ν.Δ. της 6-6/193538.   (ΦΕΚ 261/Α΄/13.6.1935) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του νόμ. 4341 «περί συ-
στάσεως Γραφείου παρακολουθήσεως κατασκευής εσωτ. ηλεκ. εγκαταστάσεων εν τη «περιφερεία Αθηνών» και 
συστάσεως Ηλεκτρολογικού Εργαστηρίου». 
Ν. 6422/193439.   (ΦΕΚ 412/Α΄/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολό-
γου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού. 
Ν. 2979/192240.   (ΦΕΚ 137/Α΄/6.8.1922) Περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 
Β.Δ. της 9-5/191241.   (ΦΕΚ 148/Α΄/17.5.1912) Περί ηλεκτρομηχανολογικού εργαστηρίου του υπουργείου Εσωτε-
ρικών.
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Ηλεκτρολόγοι
Π.Δ. 50/20031.   (ΦΕΚ 50/Α΄/3.3.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέ-
λεση του ν 6422/34, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του 
επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου. 
Ν. 2302/19952.   (ΦΕΚ 74/Α΄/17.4.1995) Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» 
και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 532/19893.   (ΦΕΚ 223/Α΄/6.10.1989) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 252/1988 (ΦΕΚ 
106/Α/1988) και του Β.Δ. της 25 Μαΐου-14 Ιουνίου 1938 (ΦΕΚ 224/Α/1938) «περί ασκήσεως του επαγγέλμα-
τος του ηλεκτρολόγου». 
Π.Δ. 252/19884.   (ΦΕΚ 106/Α΄/1.6.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 13/19.2.1936, 
του Β.Δ. από 19/26.3.1938 και του Β.Δ. 328/1963 «περί της άσκησης του επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου». 
Π.Δ. 437/19865.   (ΦΕΚ 214/Α΄/31.12.1986) Σύσταση διπλώματος ηλεκτρολόγου Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά κα-
θήκοντα και προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του και παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα 
πλοία. 
Π.Δ. 329/19826.   (ΦΕΚ 59/Α΄/17.5.1982) Τροποποίηση του από 13/19.2.1936 (98/Α) β.δ/τος «περί συμπληρώσε-
ως δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» όπως τροποποιή-
θηκε με τα υπ αριθ. 328/63 (85/Α) και 766/72 (223/Α) β.δ/γματα. 
Π.Δ. 205/19777.   (ΦΕΚ 70/Α΄/9.3.1977) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Β.Δ/των εκδοθέντων εις εκτέ-
λεσιν του Νόμου 6422/34, ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, αφορώντων εις την άσκησιν 
επαγγέλματος ηλεκτρολόγου. 
Β.Δ. 766/19728.   (ΦΕΚ 223/Α΄/12.12.1972) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Β. Δ/των εκδοθέντων εις 
εκτέλεσιν του Ν. 6422/34 ως ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως αφορώντων εις την άσκησιν επαγ-
γέλματος Ηλεκτρολόγου.
Β.Δ. 699/19719.   (ΦΕΚ 233/Α΄/17.11.1971) Περί ασκήσεως επαγγέλματος υπό των Ηλεκτρολόγων Υπομηχανι-
κών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.
Β.Δ. 891/196810.   (ΦΕΚ 311/Α΄/31.12.1968) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β.Δ. υπ αριθ. 
407/Α/11.5.1966 δι ου ετροποποιήθησαν και συνεπληρώθησαν τα από 13.2.36, 19.3.38, 25.5.38 και 21.4.65 Β. 
Δ/τα, ρυθμίζοντα γενικώς την άσκησιν του επαγγέλματος ηλεκτρολόγου.
Β.Δ. 328/196511.   (ΦΕΚ 81/Α΄/8.5.1965) Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των 
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Ηλεκτρολόγου. 
Β.Δ. 328/196312.   (ΦΕΚ 85/Α΄/11.6.1963) Περί αυξήσεως της ισχύος των αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ηλε-
κτρολόγου των προβλεπομένων υπό των από 13/19.2.1936 και 19/26.3.1938 Β.Δ/των. 
Β.Δ. της 19-3/193813.   (ΦΕΚ 112/Α΄/26.3.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού 
προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ ειδικότητος, (βιομηχανιών, εργο-
στασίων και συνεργείων). 
Β.Δ. της 19-3/193814.   (ΦΕΚ 112/Α΄/26.3.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού 
προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ΣΤ’ ειδικότητος παραγωγής, μετατρο-
πής, μεταφοράς μετασχηματισμού και διανομής ηλεκτρικής ενεργείας. 
Α.Ν. 501/193715.   (ΦΕΚ 81/Α΄/2.3.1937) Περί συμπληρώσεως του ν. 6422/34. 
Β.Δ. της 13-2/193616.   (ΦΕΚ 98/Α΄/19.2.1936) Περί συμπληρώσεως Δ/τος αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέ-
ψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
Ν. 6422/193417.   (ΦΕΚ 412/Α΄/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολό-
γου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού. 

Μηχανολόγοι
Π.Δ. 274/19971.   (ΦΕΚ 195/Α΄/2.10.1997) Χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν του άρ-
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θρου 4 του ν. 6422/34 (412/Α) και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 βασιλικού δια-
τάγματος (82/Α). 
Β.Δ. 657/19702.   (ΦΕΚ 227/Α΄/24.10.1970) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου παρά υπομηχα-
νικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. 
Β.Δ. της 15-4/19583.   (ΦΕΚ 61/Α΄/1.5.1958) Περί χαρακτηρισμού των Χημικών Εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν 
του άρθρ. 4 του ν. 6422/34.
Β.Δ. της 19-3/19384.   (ΦΕΚ 112/Α΄/26.3.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού 
προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Γ ειδικότητος, (βιομηχανιών, εργο-
στασίων και συνεργείων).
Ν. 6422/19345.   (ΦΕΚ 412/Α΄/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολό-
γου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού. 

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις
Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/20061.   (ΦΕΚ 90/Β΄/30.1.2006) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιο-
τεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπη-
ρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες. 
Ν. 3325/20052.   (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 50/20033.   (ΦΕΚ 50/Α΄/3.3.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση διαταγμάτων που έχουν εκδοθεί σε εκτέ-
λεση του ν 6422/34, όπως έχει συμπληρωθεί και τροποποιηθεί μεταγενέστερα, που αφορούν στην άσκηση του 
επαγγέλματος του ηλεκτρολόγου. 
Π.Δ. 362/20014.   (ΦΕΚ 245/Α΄/22.10.2001) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων καύσης αερίων 
καυσίμων (καυστήρων και συσκευών). Έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές ερ-
γασίες. 
Υ.Α. 25129/Φ.6.10/1410/20005.   (ΦΕΚ 1332/Β΄/6.11.2000) Καθορισμός εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελματι-
κή άδεια υδραυλικού σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθρου 9 του π.δ 38/91. Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευ-
ή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λ.π όπως τροποποιήθηκε με τα π.δ 48/95 (36/Α) και 55/00 (44/Α). 
Π.Δ. 55/20006.   (ΦΕΚ 44/Α΄/1.3.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντή-
ρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των 
κτιρίων, καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζομένους στις σχετικές εργασίες» όπως τροπο-
ποιήθηκε με το π.δ 48/95 (Α/36).
Υ.Α. 12048/19997.   (ΦΕΚ 1657/Β΄/25.8.1999) Κήρυξη υποχρεωτικής της απόφασης διαιτησίας 25/99 που 
αφορά τους όρους αμοιβής και εργασίας των διπλωματούχων μηχανικών αποφοίτων ΑΕΙ των ειδικοτήτων 
μηχανολόγων – ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων μηχανικών και των προς αυτές εξομοιουμέ-
νων ειδικοτήτων, ναυπηγών και ηλεκτρονικών μηχανικών και των πτυχιούχων μηχανικών αποφοίτων ΤΕΙ 
των ειδικοτήτων μηχανολόγων, ηλεκτρολόγων που ασχολούνται στις βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης της 
χώρας.
Π.Δ. 87/19968.   (ΦΕΚ 72/Α΄/25.4.1996) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχρο-
στασιών) και μηχανημάτων παραγωγής ψύχους, καθορισμός των προσόντων και έκδοση επαγγελματικών αδει-
ών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες. 
Π.Δ. 48/19959.   (ΦΕΚ 36/Α΄/20.2.1995) Τροποποίηση του π.δ 38/91 (21/Α) «εκτέλεση, συντήρηση και επισκευ-
ή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και 
έκδοση επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες». 
Υ.Α. οικ. 10315/199310.   (ΦΕΚ 369/Β΄/24.5.1993) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών 
εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού.
Υ.Α. οικ. 11217/1699/199111.   (ΦΕΚ 339/Β΄/21.5.1991) Καθορισμός πλαισίου εξεταστέας ύλης για κάθε επαγγελ-
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ματική άδεια σύμφωνα με την παρ. 9.6 του άρθ. 9 του π.δ 38/91 (ΦΕΚ 21/Α/21.2.91) «περί εκτέλεσης, συντήρη-
σης και επισκευής θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων κ.λπ.». 
Π.Δ. 38/199112.   (ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.1991) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων 
και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για 
τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες. 
Π.Δ. 44/198713.   (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατα-
σκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επι-
χειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων 
Υ.Α. Δ.Δ.Υ./16995/198614.   (ΦΕΚ 862/Β΄/10.12.1986) Διατήρηση απαραίτητων πιστοποιητικών ή δικαιολογητι-
κών που προβλέπονται από τις διατάξεις των νόμων ή διαταγμάτων και αφορούν τη Βιομηχανία.
Π.Δ. 306/198315.   (ΦΕΚ 110/Α΄/19.8.1983) Τροποποίηση του Β.Δ/τος 581/1968 όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ/
γμα 1087/1981. 
Π.Δ. 672/198216.   (ΦΕΚ 141/Α΄/26.11.1982) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλε-
ση του Ν. 6422/34. 
Π.Δ. 279/198117.   (ΦΕΚ 78/Α΄/30.3.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως, επεκτάσε-
ως, μεταφοράς, εγκαταστάσεως, διαρρυθμίσεως και λειτουργίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών ως και πάσης φύ-
σεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών. 
Π.Δ. 902/197518.   (ΦΕΚ 287/Α΄/22.12.1975) Περί τροποποιήσεως του από 16/17 Μαρτίου 1950, Β.Δ/τος ως ετρο-
ποποιήθη μεταγενεστέρως δια του από 24 Νοεμβρίου/ 17 Δεκεμβρίου 1953 Β.Δ/τος «περί διαιρέσεως κατατάξε-
ως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως μελετών, επιβλέψεως της εκτε-
λέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών». 
Π.Δ. 387/197519.   (ΦΕΚ 117/Α΄/16.6.1975) Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου του από 
2/8 Αυγούστου 1958 β.δ/τος, «περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16,17 του από 16.3.50 Β.Δ. «περί διαιρέ-
σεως κατατάξεων και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.», ως τούτο ετροποποιήθη και συ-
νεπληρώθη δια του από 25.11.53 τοιούτου. 
Π.Δ. 477/197420.   (ΦΕΚ 186/Α΄/1.7.1974) Περί τροποποιήσεως του από 24.11.53 Β.Δ./τος «περί διαιρέσεως, κα-
τατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογι-
κών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών». 
Π.Δ. 435/197321.   (ΦΕΚ 327/Α΄/14.12.1973) Περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως αντλιοστασίων. 
Β.Δ. 657/197022.   (ΦΕΚ 227/Α΄/24.10.1970) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου παρά υπομηχα-
νικών πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών. 
Β.Δ. 581/196823.   (ΦΕΚ 193/Α΄/5.9.1968) Περί χορηγήσεως αδειών επιβλέψεως και συντηρήσεως εγκαταστάσε-
ων κινηματογράφων, χειριστών μηχανημάτων προβολής κινηματογραφικών ταινιών και των βοηθών χειριστών 
κινηματογράφου. 
Α.Ν. 207/196724.   (ΦΕΚ 216/Α΄/4.12.1967) Περί εγκαταστάσεως και λειτουργίας Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών πάσης 
φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων. 
Β.Δ. 407/196625.   (ΦΕΚ 105/Α΄/11.5.1966) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των από 13-2-36 «περί συμπλη-
ρώσεως Δ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων» από 19-3-38 «πε-
ρί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων βοηθητικού προσωπικού κατασκευής και επιβλέψεως ηλεκτρολογι-
κών 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 επι-
βλέψεως συντήρησης και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλε-
κτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς. 
Β.Δ. 323/196526.   (ΦΕΚ 80/Α΄/7.5.1965) Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των 
πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητας Μηχανολόγου. 
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Β.Δ. 12/196427.   (ΦΕΚ 8/Α΄/18.1.1964) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των εις εκτέλεσιν του Νόμ. 
6422/1934 «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κλπ.» ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώ-
θη μεταγενεστέρως, εκδοθέντων Β.Δ/των, αφορώντων την άσκησιν του επαγγέλματος επί των μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων. 
Β.Δ. της 20-11/195828.   (ΦΕΚ 218/Α΄/6.12.1958) Περί τροποποιήσεως του άρθ. 10 του από 25.5.38 Β.Δ. «περί χο-
ρηγήσεως αδειών και πτυχίων επιβλέψεως και υπηρεσίας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ΄ Ειδικότητος, ανελκυ-
στήρων κ.λπ.». 
Β.Δ. της 2-8/195829.   (ΦΕΚ 116/Α΄/8.8.1958) Περί της αρμοδιότητας δια την χορήγησιν των αδειών ιδρύσεως 
(εγκαταστάσεως) επεκτάσεως, διαρρυθμίσεως, ανακαινίσεως και λειτουργίας των βιομηχανικών εργ/σιων, βιο-
τεχνικών εργαστηρίων, αποθηκών και πάσης φύσεως μηχ/κών εγκ/σεων, της εποπτείας και του τεχνικού ελέγχου 
των μελετών των μηχ/κών εγκ/σεων του Δημοσίου και Νομ. Προσώπων Δημοσίου Δικαίου. 
Β.Δ. της 2-8/195830.   (ΦΕΚ 116/Α΄/8.8.1958) Περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16 και 17 του από 16-3-50 
β.δ «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ», ως τούτο ετροπο-
ποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24-11-1953 τοιούτου. 
Β.Δ. της 7-4/195431.   (ΦΕΚ 61/Α΄/7.4.1954) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 4/5-10-1951 Β.Δ/
τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων», 
ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά των από 26.9.1952 και συνεπληρώθη διά τών από 26.9.1952 καί 
από 12.6.1953 Β.Δ/τος, ως και του από 30/1/5.2.1937 Β.Δ/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας καί συντηρή-
σεως κινητηρίων μηχανημάτων και ατμολεβήτων, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως». 
Β.Δ. της 24-11/195332.   (ΦΕΚ 346/Α΄/17.12.1953) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.50 Β.Δ/
τος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσε-
ως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών». 
Β.Δ. της 16-3/195033.   (ΦΕΚ 82/Α΄/17.3.1950) Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και 
επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών. 
Ν.Δ. 1150/194934.   (ΦΕΚ 249/Α΄/11.10.1949) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του υπ αριθμ. 6422 του 
1934 Νόμου «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου κλπ.» και του υπ αριθμ. 878 του 1946 Αναγκ. 
Νόμου «περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών κλπ» ως και διαταξεών τινών αρμοδιότητος 
του Υπουργείου Μεταφορών. 
Π.Δ. της 7-6/194635.   (ΦΕΚ 228/Α΄/31.7.1946) Περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυψωτι-
κών μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων). 
Α.Ν. 878/194636.   (ΦΕΚ 24/Α΄/29.1.1946) Περί αναστολής εκδόσεως πτυχίων πρακτικών μηχανικών μηχανοδη-
γών και θερμαστών και τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των επί τούτων ισχυουσών διατάξεων. 
Β.Δ. της 25-5/193837.   (ΦΕΚ 224/Α΄/25.5.1938) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως 
(συντηρήσεως) και υπηρεσίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Δ ειδικότητος, ηλεκτρομηχανολογικών και ηλε-
κτρικών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων και ηλεκτροκινήτων μηχανημάτων ανυψώσεως και μεταφοράς. 
Α.Ν. 501/193738.   (ΦΕΚ 81/Α΄/2.3.1937) Περί συμπληρώσεως του ν. 6422/34. 
Π.Δ. της 8/3/193539.   (ΦΕΚ 73/Α΄/8.3.1935) Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανι-
κού κινητηρίων μηχανών, ως και θερμαστών. 
Ν. 6422/193440.   (ΦΕΚ 412/Α΄/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολό-
γου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού. 
Β.Δ. της 15-10/192241.   (ΦΕΚ 208/Α΄/21.10.1922) Περί χορηγήσεως αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μη-
χανολογικής εγκαταστάσεως. 
Β.Δ. της 26-9/191142.   (ΦΕΚ 276/Α΄/3.10.1911) Περί των μονάδων των ηλεκτρικών και μηχανολογικών μετρήσε-
ων ως και των φωτομετρήσεων. 
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ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Χώροι στάθμευσης
Π.Δ. 111/20041.   (ΦΕΚ 76/Α΄/5.3.2004) Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινή-
των αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στο ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής και 
κατάργηση του π.δ 230/93 (94/Α). 
Π.Δ. 350/19962.   (ΦΕΚ 230/Α΄/17.9.1996) Ρύθμιση των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου στάθμευσης αυτο-
κινήτων σε πόλεις της χώρας, καθώς και στις εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου περιοχές αυτών. 
Υ.Α. 98728/7722/19933.   (ΦΕΚ 167/Δ΄/2.3.1993) Προδιαγραφές για την κατασκευή χώρων στάθμευσης αυτοκι-
νήτων που εξυπηρετούν τα κτίρια. 
Π.Δ. 230/19934.   (ΦΕΚ 94/Α΄/15.6.1993) Καθορισμός του απαιτούμενου αριθμού θέσεων στάθμευσης αυτοκινή-
των αναλόγως των χρήσεων και του μεγέθους των κτιρίων στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών. 
Π.Δ. της 3-8/19875.   (ΦΕΚ 749/Δ΄/10.8.1987) Καθορισμός ειδικών όρων ως προς τη δόμηση και διαμόρφωση των 
χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και κατάργηση των υπ. αριθ. 697/79 και 1339/81 π. δ/των. 
Π.Δ. 92/19826.   (ΦΕΚ 12/Α΄/2.2.1982) Περί ρυθμίσεως των υποχρεώσεων εξασφαλίσεως χώρου σταθμεύσεως 
αυτοκινήτων σε πόλεις ή οικισμούς της χώρας, πληθυσμού άνω των 15.000 κατοίκων, ως και τις εκτός εγκεκρι-
μένου σχεδίου περιοχές. 
Π.Δ. 1339/19817.   (ΦΕΚ 335/Α΄/21.12.1981) Τροποποίησις του υπ άριθ. 697/1.9.1979 π.δ/τος «περί καθορισμού 
ειδικών όρων ως προς την δόμησιν και διαμόρφωσιν των χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων». 
Ν. 1221/19818.   (ΦΕΚ 292/Α΄/5.10.1981) Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του Ν. 960/79 «περί επιβολής 
υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυτοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθ-
μίσεως συναφών θεμάτων» και άλλων τινών διατάξεων. 
Π.Δ. 697/19799.   (ΦΕΚ 208/Α΄/1.9.1979) Περί καθορισμού ειδικών όρων ως προς την δόμησιν και διαμόρφωσιν 
των χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων. 
Ν. 960/197910.   (ΦΕΚ 194/Α΄/25.8.1979) Περί επιβολής υποχρεώσεων προς δημιουργίαν χώρων σταθμεύσεως αυ-
τοκινήτων δια την εξυπηρέτησιν των κτιρίων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων. 

Κυρώσεις διεθνών συμβάσεων εργασίας
Αποφ. Φ.0546/5/ΑΣ 453/Μ.5356/20021.  (ΦΕΚ 133/Α΄/12.6.2002) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς τη χώ-
ρα μας της 180 Διεθνούς 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. 
Ν. 2974/2001 (ΦΕΚ 293/Α΄/31.12.2001)2.  Κύρωση της 180 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για τις ώρες εργασί-
ας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύμβαση περί ελαχίστων επι-
πέδων ασφαλείας των εμπορικών πλοίων, 1976.
Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ 119/Α΄/15.6.2001)3.  Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των 
χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους.
Ν. 2405/1996 (ΦΕΚ 101/Α΄/4.6.1996)4.  Κύρωση της 151 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την προστασία του 
δικαιώματος οργάνωσης και τις διαδικασίες καθορισμού των όρων απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση».
Ν. 2403/1996 (ΦΕΚ 99/Α΄/4.6.1996)5.  Κύρωση της 154 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την προώθηση της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης».
Ν. 1879/1990 (ΦΕΚ 38/Α΄/21.3.1990)6.  Κύρωση της 126 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την ενδιαίτηση στα 
αλιευτικά πλοία» και άλλες διατάξεις.
Ν. 1856/1989 (ΦΕΚ 141/Α΄/1.6.1989)7.  Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ αριθ. 142/75 «για το ρόλο του 
επαγγελματικού προσανατολισμού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
Ν. 1855/1989 (ΦΕΚ 141/Α΄/1.6.1989)8.  Κύρωση διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ αριθ. 141/75 «για τις οργανώ-
σεις των γεωργικών εργατών και το ρόλο τους στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη».
Ν. 1817/1988 (ΦΕΚ 252/Α΄/15.11.1988)9.  Κύρωση της Διεθνούς σύμβασης εργασίας υπ αριθ. 160 «για τις στατι-
στικές της εργασίας».
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Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α΄/6.4.1988)10.  Συμβούλια εργαζομένων και άλλες διατάξεις - Κύρωση της 135 διεθνούς 
σύμβασης εργασίας.
Ν. 1672/1986 (ΦΕΚ 203/Α΄/24.12.1986)11.  Κύρωση της 149 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για την απασχόληση 
και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού».
Ν. 1639/1986 (ΦΕΚ 109/Α΄/18.7.1986)12.  Κύρωση της 71 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για τις συντάξεις των ναυ-
τικών.
Ν. 1637/1986 (ΦΕΚ 107/Α΄/18.7.1986)13.  Κύρωση της 92 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, για την ενδιαίτηση των 
πληρωμάτων των πλοίων (αναθεωρητική 1949).
Ν. 1594/1986 (ΦΕΚ 65/Α΄/19.5.1986)14.  Κύρωση της 133 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την ενδιαίτηση των 
πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) 
Ν. 1576/1985 (ΦΕΚ 218/Α΄/23.12.1985)15.  Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας αριθ. 156, για την ισότητα 
των ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων και των δύο φύλων: Εργαζόμενοι με οικογενειακές υποχρεώ-
σεις.
Ν. 1556/1985 (ΦΕΚ 100/Α΄/28.5.1985)16.  Κύρωση της 159/83 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας για την επαγγελμα-
τική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων.
Ν. 1546/1985 (ΦΕΚ 94/Α΄/22.5.1985)17.  Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 150/1978 για τη διοί-
κηση της εργασίας: Ρόλος, καθήκοντα και οργάνωση.
Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984)18.  Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή.
Ν. 1424/1984 (ΦΕΚ 29/Α΄/14.3.1984)19.  Για την επικύρωση της 111 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας για τη διάκρι-
ση στην απασχόληση και στο επάγγελμα.
Ν. 1423/1984 (ΦΕΚ 29/Α΄/14.3.1984)20.  Επικύρωση της 122 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «για την πολιτική της 
απασχόλησης».
Ν. 1314/1983 (ΦΕΚ 2/Α΄/11.1.1983)21.  Περί κυρώσεως της Διεθνούς Σύμβασης για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδο-
ση πιστοποιητικών και τηρήσεως φυλακών των ναυτικών, 1978.
Ν. 1302/1982 (ΦΕΚ 133/Α΄/29.10.1982)22.  Για την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 
«για την προστασία της μητρότητας».
Ν. 1181/1981 (ΦΕΚ 195/Α΄/24.7.1981)23.  Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1960 υπ αριθμ. 
115 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιονιζούσας ακτινοβολίας».
Ν. 1182/1981 (ΦΕΚ 193/Α΄/24.7.1981)24.  Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην κατά το έτος 1973 υπ αριθμ. 
138 Διεθνούς Συμβάσεως «περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν και προσαρμογής της 
ελληνικής νομοθεσίας προς τας διατάξεις αυτής».
Ν. 1176/1981 (ΦΕΚ 184/Α΄/13.7.1981)25.  Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το 1976 υπ αριθμ. 144 Δι-
εθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί των τριμερών συνεννοήσεως δια την προώθησιν της εφαρμογής των διεθνών 
κανόνων εργασίας» και ρυθμίσεως θεμάτων αφορώντων εις την εφαρμογήν αυτής.
Ν. 1175/1981 (ΦΕΚ 183/Α΄/13.7.1981)26.  Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην κατά το έτος 1965 υπ αριθ. 
124 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των νεαρών προσώπων δι’ απασχόλησιν εις 
υπογείους εργασίας εις τα ορυχεία και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
Ν. 1174/1981 (ΦΕΚ 182/Α΄/13.7.1981)27.  Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Γενεύην το έτος 1957 υπ αριθμ. 
106 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εις το εμπόριον και τα γραφεία».
Ν. 1173/1981 (ΦΕΚ 181/Α΄/13.7.1981)28.  Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Μόντρεαλ κατά το έτος 1946 υπ’ 
αριθ. 78 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της ιατρικής εξετάσεως της ικανότητος των παιδίων και των νεαρών προ-
σώπων δι’ απασχόλησιν εις τας μη βιομηχανικάς εργασίας και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
Ν. 1171/1981 (ΦΕΚ 180/Α΄/13.7.1981)29.  Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Μόντρεαλ κατά το έτος 1946 υπ 
αριθ. 77 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της ιατρικής εξετάσεως της ικανότητος των παιδίων και των νεαρών προ-
σώπων δι’ απασχόλησιν εις την Βιομηχανίαν και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
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Ν. 1163/1981 (ΦΕΚ 154/Α΄/18.6.1981)30.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 68 (1946) Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας 
«περί τροφοδοσίας των πληρωμάτων».
Ν. 1131/1981 (ΦΕΚ 39/Α΄/13.2.1981)31.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 73 Διεθνούς Συμβάσεως «περί ιατρικής εξε-
τάσεως ναυτικών».
Ν. 1130/1981 (ΦΕΚ 38/Α΄/13.2.1981)32.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 23 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί πα-
λιννοστήσεως των ναυτικών».
Ν. 948/1979 (ΦΕΚ 167/Α΄/25.7.1979)33.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 147 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί 
ελαχίστων επιπέδων ασφάλειας των εμπορικών πλοίων».
Ν. 492/1976 (ΦΕΚ 332/Α΄/11.12.1976)34.  Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το 1971 υπ αριθμ. 136 
Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας, «περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλομένων εις το βεν-
ζόλιον».
Ν. 486/1976 (ΦΕΚ 321/Α΄/3.12.1976)35.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 134 Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας «περί 
προλήψεως των εργατικών ατυχημάτων των ναυτικών» 
Ν. 46/1975 (ΦΕΚ 105/Α΄/3.6.1975)36.  Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εν Γενεύη κατά το έτος 1951 υπ αριθ. 100 
Διεθνούς Συμβάσεως Εργασίας περί ισότητος της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι εργασί-
αν ίσης αξίας.
Α.Ν. 366/1968 (ΦΕΚ 88/Α΄/27.4.1968)37.  Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί των υποχρεώσεων του 
εφοπλιστού εν περιπτώσει ασθενείας ατυχήματος ή θανάτου των ναυτικών».
Ν. 4318/1963 (ΦΕΚ 88/Α΄/11.6.1963)38.  Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 58 διεθνούς συμβάσεως «περί κατωτάτου 
ορίου ηλικίας εισδοχής των παίδων εις το ναυτικόν επάγγελμα».
Ν. 4317/1963 (ΦΕΚ 87/Α΄/11.6.1963)39.  Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί πτυχίων μαγείρων των 
πλοίων».
Ν. 4316/1963 (ΦΕΚ 87/Α΄/11.6.1963)40.  Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί εγγράφων ταυτότητος 
ναυτικών».
Ν.Δ. 4204/1961 (ΦΕΚ 174/Α΄/19.9.1961)41.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 87 Διεθνούς Συμβάσεως «περί συνδικα-
λιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος».
Ν.Δ. 4205/1961 (ΦΕΚ 174/Α΄/19.9.1961)42.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 98 Διεθνούς Συμβάσεως «περί εφαρμο-
γής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως».
Ν.Δ. 4221/1961 (ΦΕΚ 173/Α΄/19.9.1961)43.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 105 Διεθνούς Συμβάσεως «περί καταρ-
γήσεως της αναγκαστικής εργασίας».
Ν.Δ. 4215/1961 (ΦΕΚ 170/Α΄/19.9.1961)44.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 90 διεθνούς Συμβάσεως «περί νυκτερι-
νής εργασίας των παιδίων εν τη βιομηχανία».
Ν. 3924/1959 (ΦΕΚ 1/Α΄/2.1.1959)45.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 89 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της νυκτερινής 
εργασίας των απασχολουμένων στη βιομηχανία γυναικών».
Ν. 3251/1955 (ΦΕΚ 140/Α΄/2.6.1955)46.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 102 Διεθνούς Συμβάσεως της αφορώσης «τα 
ελάχιστα όρια Κοινωνικής Ασφαλείας».
Ν. 3249/1955 (ΦΕΚ 139/Α΄/2.6.1955)47.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 81 Διεθνούς Συμβάσεως «περί επιθεωρήσε-
ως εργασίας εις την Βιομηχανίαν και το Εμπόριον.
Ν. 3250/1955 (ΦΕΚ 139/Α΄/2.6.1955)48.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 88 Διεθνούς Συμβάσεως «περί διοργανώσε-
ως της υπηρεσίας απασχολήσεως».
Ν. 3248/1955 (ΦΕΚ 138/Α΄/2.6.1955)49.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 95 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προστασίας 
του ημερομισθίου».
Ν. 2082/1952 (ΦΕΚ 117/Α΄/28.4.1952)50.  Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ. 80 Διεθνούς Συμβάσεως «διά την μερικήν 
αναθεώρησιν των υπό της Γενικής Συνδιασκέψεως της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας γενομένων αποδε-
κτών συμβάσεων, εις τας 28 πρώτας συνόδους αύτης, ίνα εξασφαλισθή η μελλοντική άσκησις ωρισμένων καθη-
κόντων γραμματείας, ανατιθεμένων δια των ως είρητοι συμβάσεων εις τον Γενικόν Γραμματέα της Κοινωνίας των 
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Εθνών και επενέχθωσιν αυτόθι συμπληρωματικαί τροποποιήσεις αναγκαίαι ως εκ της διαλύσεως της Κοινωνίας 
των Εθνών και της τροποποιήσεως του καταστατικού χάρτου της Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας».
Ν. 2078/1952 (ΦΕΚ 116/Α΄/28.4.1952)51.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 17 διεθνούς συμβάσεως «περί αποζημιώ-
σεως των ατυχημάτων εργασίας».
Ν. 2081/1952 (ΦΕΚ 109/Α΄/25.4.1952)52.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 52 διεθνούς συμβάσεως, «περί κανονικών 
κατ έτος αδειών μετ’ αποδοχών».
Ν. 2077/1952 (ΦΕΚ 109/Α΄/25.4.1952)53.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 11 διεθνούς συμβάσεως «περί των δικαιω-
μάτων του συνεταιρίζεσθαι και συνασπίζεσθαι των γεωργικών εργατών».
Ν. 2079/1952 (ΦΕΚ 108/Α΄/25.4.1952)54.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 29 διεθνούς συμβάσεως «περί αναγκαστι-
κής ή υποχρεωτικής εργασίας».
Ν. 2080/1952 (ΦΕΚ 108/Α΄/25.4.1952)55.  Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 42 Διεθνούς Συμβάσεως «περί αποζημιώ-
σεως των επαγγελματικών ασθενειών 1934» 
Α.Ν. της 30-10/1935 (ΦΕΚ 509/Α΄/31.10.1935)56.  Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως «περί αναγραφής του 
βάρους επί των μεταφερομένων δια πλοίου μεγάλων δεμάτων».
Ν.Δ. της 30-10/1935 (ΦΕΚ 508/Α΄/31.10.1936)57.  Περί κυρώσεως της υπ’ αριθ 19/1925 Διεθνούς Συμβάσεως «πε-
ρί εξομοιώσεως των αλλοδαπών και ιθαγενών εργατών εν τη αποζημιώσει των ατυχημάτων εργασίας».
Ν.Δ. της 30-10/1935 (ΦΕΚ 506/Α΄/31.10.1935)58.  Περί κυρώσεως της Διεθνούς Σύμβαση «περί νυκτερινής εργα-
σίας των γυναικών.
Ν. 4674/1930 (ΦΕΚ 156/Α΄/12.5.1930)59.  Περί κυρώσεως του εν Γενεύη την 25 Οκτωβρίου 1921 υπογραφέντος 
σχεδίου διεθνούς συμβάσεως «περί υποχρεωτικής ιατρικής εκπαίδευσης παίδων και εφήβων εργαζομένων επί 
των πλοίων».
Ν. 4505/1930 (ΦΕΚ 102/Α΄/7.4.1930)60.  Περί κυρώσεως του εν Γενεύη την 25 Οκτωβρίου 1921 υπογραφέντος 
σχεδίου Διεθνούς Συμβάσεως «περί καθορισμού ελαχίστου ορίου ηλικίας προς πρόσληψιν νέων υπό την ιδιότη-
τα θερμαστού ή ανθρακέως».
Ν. 4369/1929 (ΦΕΚ 291/Α΄/17.8.1929)61.  Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 23 Σεπτ. 1925, δι ου εκυρώθη σχέδιον δι-
εθνούς συμβάσεως ευρέσεως εργασίας.
Ν. 2990/1929 (ΦΕΚ 163/Α΄/11.5.1929)62.  Κύρωση της ΔΣΕ 14.
Ν.Δ. της 23-9/1925 (ΦΕΚ 291/Α΄/16.12.1925)63.  Περί κυρώσεως των υπ’ αριθ. 7, 9 Διεθνών Συμβάσεων «περί 
ελαχίστου ορίου ηλικίας εισδοχής παίδων εν τη ναυτική εργασία», «περί ευρέσεως εργασίας εις ναυτικούς».
Ν.Δ. της 23-9/1925 (ΦΕΚ 277/Α΄/16.12.1925)64.  Κύρωση της υπ’ αριθ. 8 διεθνούς συμβάσεως «περί αποζημιώσε-
ως λόγω ανεργίας εις περίπτωσιν απωλείας πλοίου εκ ναυαγίου.
Ν. 2990/1922 (ΦΕΚ 163/Α΄/3.9.1922)65.  Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως της Γ Διεθνούς Συνδιασκέψε-
ως της Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την εφαρμογήν της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εν τοις βιομηχα-
νικοίς καταστήμασιν.
Ν. 2994/1922 (ΦΕΚ 162/Α΄/31.8.1922)66.  Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Γ Διεθνούς Συνδιασκέψεως Ερ-
γασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την χρήσιν του ανθρακικού μολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωματισμοίς.
Ν. 2271/1920 (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920)67.  Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως 
της Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί καθορισμού κατωτάτου ορίου ηλικίας των ανηλίκων εις τας βιομηχανικάς 
εργασίας 
Ν. 2272/1920 (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920)68.  Περί κυρώσεως της περί νυκτερινής εργασίας ανηλίκων εν τη βιομηχα-
νία διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος.
Ν. 2269/1920 (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920)69.  Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως 
της Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 
οκτώ καθ ημέραν και 48 καθ εβδομάδα.
Ν. 2274/1920 (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920)70.  Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως 
της Εργασίας της Ουασιγκτώνος «περί εργασίας των γυναικών προ και μετά τον τοκετόν».
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Ν. 2275/1920 (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920)71.  Περί κυρώσεως της περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών διεθνούς 
συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος.
Ν. 2270/1920 (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920)72.  Περί κυρώσεως της περί ανεργίας Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Συν-
διασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος.

Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Ν. 3542/20071.   (ΦΕΚ 50/Α΄/2.3.2007) Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κωδ. Ν. 
2696/1999, ΦΕΚ 57/Α). 
Υ.Α. 7016/6/127/20042.   (ΦΕΚ 199/Β΄/4.2.2004) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαί-
ωσης των παραβάσεων που προβλέπονται από το ν. 2696/99 «κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (57/Α) 
και από την περί αυτοκινήτων νομοθεσία. 
Ν. 2963/20013.   (ΦΕΚ 268/Α΄/23.11.2001) Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με 
λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις.
Ν. 2696/19994.   (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
Ν. 2094/19925.   (ΦΕΚ 182/Α΄/25.11.1992) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
Ν. 614/19776.   (ΦΕΚ 167/Α΄/16.6.1977) Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Μ
Μέσα ατομικής προστασίας

Γενικά
Π.Δ. 155/20041.   (ΦΕΚ 121/Α΄/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγεί-
ας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ. 
Υ.Α. οικ. Β 5261/190/19972.   (ΦΕΚ 113/Β΄/26.2.1997) Τροποποίηση της Β 4373/1205/11-3-93 (187/Β/23.3.93) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 96/58/ΕΚ. 
ΦΕΚ 6/Α΄/25.1.19953.  Διορθώσεις σφαλμάτων στα π.δ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 
(221/Α), 399/94 (221/Α). 
Κ.Υ.Α 8881/19944.   (ΦΕΚ 450/Β΄/16.6.1994) Τροποποίηση της 4373/1205/93 (187/Β) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα ατομικής προ-
στασίας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 396/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Υ.Α. οικ. Β. 4373/1205/19936.   (ΦΕΚ 187/Β΄/23.3.1993) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγί-
α 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρα-
τών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας. 
Π.Δ. 225/19897.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Π.Δ. 70α/19888.   (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.1988) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την ερ-
γασία. 
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/19849.   (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 
Π.Δ. 1073/198110.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.
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Υ.Α. ΒΜ5. 40239/198011.   (ΦΕΚ 6/Β΄/12.1.1981) Περί εγκρίσεως Προσωρινής Τεχνικής Προδιαγραφής Ανακλα-
στικών Επενδυτών Ασφαλείας. 
Υ.Α. 1179/198012.   (ΦΕΚ 302/Α΄/30.12.1980) 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).
Π.Δ. 152/197813.  (ΦΕΚ 31/Α΄/25.2.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις πιεστήρας δι 
εκκέντρου και παρομοίους τοιούτους.
Π.Δ. 151/197814.  (ΦΕΚ 31/Α΄/25.2.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις θερμο-
πλαστικούς και παρομοίους τούτων πιεστήρας.
Π.Δ. της 14-3/193415.  (ΦΕΚ 112/Α΄/22.3.1934) Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πά-
σης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ.

Παροχή μέσων ατομικής προστασίας στο δημόσιο τομέα
Υ.Α. ΤΤ 36586/20071.   (ΦΕΚ 1323/Β΄/30.7.2007) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 53361/2.10.2006 κοινής υπουργι-
κής απόφασης σχετικά με την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προλη-
πτικής ιατρικής. 
Υ.Α. 53361/20062.   (ΦΕΚ 1503/Β΄/11.10.2006) Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ 
και μέτρα προληπτικής ιατρικής. 
Υ.Α. 2/72329/0022/20053.   (ΦΕΚ 20/Β΄/14.1.2005) Μερική τροποποίηση της αριθ. 2/12542/0022/03 
(441/Β) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικο-
νομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Χορήγηση ειδών ατομικής προ-
στασίας σε υπαλλήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α βαθμού και μέτρα προληπτικής ια-
τρικής. 
Υ.Α. 1012241/275/20044.   (ΦΕΚ 318/Β΄/11.2.2004) Τροποποίηση απόφασης για την χορήγηση ειδών ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ. Ε. Ε .Α.Δ.). 
Υ.Α. 168315/20035.   (ΦΕΚ 1892/Β΄/19.12.2003) Είδη ατομικής προστασίας για τους Κοινωνικούς Επιθεωρητές 
Εργασίας 
Υ.Α. 2/65786/0022/20036.   (ΦΕΚ 1892/Β΄/19.12.2003) Μερική τροποποίηση της 2/12542/0022/20.3.2003 κοινής 
απόφασης Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Εργασίας και κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 441/Β/14.4.2003) «Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλ-
λήλους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής» 
Υ.Α. 2/12542/0022/20037.   (ΦΕΚ 441/Β΄/14.4.2003) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους Ορ-
γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μέτρα προληπτικής ιατρικής 
Υ.Α. 130400/20028.   (ΦΕΚ 828/Β΄/2.7.2002) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στους εργαζόμενους στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
Υ.Α. 2/1882/0022/20029.   (ΦΕΚ 320/Β΄/19.3.2002) Τροποποίηση της απόφασης για χορήγηση ειδών ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισμού των τέως Νομαρχιακών Ταμείων 
Υ.Α. 2/4491/0022/200110.   (ΦΕΚ 336/Β΄/28.3.2001) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στο μόνιμο προσωπι-
κό της Επιτροπής Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών του Εθνικού Κήπου
Υ.Α. 130064/200011.   (ΦΕΚ 362/Β΄/21.3.2000) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στους εργαζομένους στη 
Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης 
Υ.Α. 2/73931/0022/199912.   (ΦΕΚ 1957/Β΄/1.11.1999) Τροποποίηση απόφασης για χορήγηση ειδών ατομικής προ-
στασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισμού των τέως Νομαρχιακών Ταμείων 
Υ.Α. ΔΙΔΚ/Φ.1/2/3019/199913.   (ΦΕΚ 121/Β΄/18.2.1999) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
Υ.Α. 130037/199914.   (ΦΕΚ 71/Β΄/8.2.1999) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Οργανι-
σμού Εργατικής Εστίας. 

katalogos179s430.indd   286 5/19/08   10:26:02 AM



— 287 —

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Υ.Α. 1117772/1813/0001/199815.   (ΦΕΚ 1142/Β΄/29.10.1998) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλή-
λους της Υπηρεσίας Εκτύπωσης Εντύπων και Αξιών του Δημοσίου (Υ.Ε.Ε.Α.Δ.). 
Υ.Α. οικ 8653/199716.   (ΦΕΚ 175/Β΄/12.3.1997) Μερική τροποποίηση της οικ. 34042/1-2-96 κοινής απόφασης 
Υπουργών Εσωτ. Δ.Δ και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εργασίας και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων (77/Β) «χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής». 
Υ.Α. 1076720/1208/0001/199617.   (ΦΕΚ 575/Β΄/16.7.1996) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
της Επιτροπής Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων. 
Υ.Α. οικ. 34042/199618.   (ΦΕΚ 77/Β΄/5.2.1996) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ 
και μέτρα Προληπτικής Ιατρικής. 
Υ.Α. 2074505/8801/0022/199519.   (ΦΕΚ 1003/Β΄/6.12.1995) Τροποποίηση- συμπλήρωση της κ.υ.α 
2026696/2869/0022/95 για χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους του Οργανισμού Ύδρευσης 
Θεσ/νίκης (Ο.Υ.Θ). 
Υ.Α. 2026696/2869/0022/199520.   (ΦΕΚ 427/Β΄/17.5.1995) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στο προσωπι-
κό του Οργανισμού Ύδρευσης Θεσ/νικης (Ο.Υ.Θ). 
Υ.Α. ΔΙΚΔ/Φ.1/2/8794/199521.   (ΦΕΚ 245/Β΄/31.3.1995) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
του ΥΠΠΚ. 
Υ.Α. 2015043/1485/0022/199522.   (ΦΕΚ 185/Β΄/17.3.1995) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
του Ειδικού Ταμείου Μονίμων Οδοστρωμάτων Αθηνών (ΕΤΜΟΑ). 
Υ.Α. 2004722/377/0022/199523.   (ΦΕΚ 72/Β΄/3.2.1995) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας στο προσωπικό 
του Ο.Α.Θ. 
Υ.Α. 2005651/422/0022/199524.   (ΦΕΚ 63/Β΄/31.1.1995) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
της Επιτροπής Δημοσίων Κήπων και Δενδροστοιχιών. 
Υ.Α. 2041405/4678/0022/199425.   (ΦΕΚ 535/Β΄/7.7.1994) Τροποποίηση απόφασης για χορήγηση ειδών ατομικής 
προστασίας σε υπαλλήλους του Μηχανικού εξοπλισμού των Νομαρχιακών Ταμείων. 
Υ.Α. 194/199326.   (ΦΕΚ 963/Β΄/31.12.1993) Είδη ατομικής προστασίας των Τεχνικών και Υγειονομικών Επιθεω-
ρητών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας. 
Υ.Α. 2054482/6210/0022/199327.   (ΦΕΚ 718/Β΄/16.9.1993) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών. 
Υ.Α. 2040831/14806/0022/199328.   (ΦΕΚ 497/Β΄/7.7.1993) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους 
του Μηχανικού εξοπλισμού των Νομαρχιακών Ταμείων. 
Υ.Α. 130709/199129.   (ΦΕΚ 879/Β΄/29.10.1991) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας (ειδικών γυαλιών) σ όλους 
τους εργαζόμενους στα μηχανογραφικά κέντρα του Δημοσίου,. Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 
Υ.Α. 2039708/3491/0022/199130.   Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο.Δ.Δ.Υ. 
Υ.Α. ΔΙΔ4/Φ7.1/30330/199031.   (ΦΕΚ 609/Β΄/21.9.1990) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας, σε υπαλλήλους 
του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβ/σεως. 
Υ.Α. 2024216/2802/00022/199032.   (ΦΕΚ 265/Β΄/10.4.1990) Είδη ατομικής προστασίας των Εργαζομένων στα ερ-
γαστήρια των υπηρεσιών Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Υ.Α. 2078920/9085/0022/198933.   (ΦΕΚ 800/Β΄/11.10.1989) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας σε υπαλλή-
λους των ΟΤΑ. 
Υ.Α. 130558/198934.   (ΦΕΚ 471/Β΄/16.6.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέ-
ντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.

Μεταλλεία - Λατομεία
Γενικά

Ν. 3335/20051.   (ΦΕΚ 95/Α΄/20.4.2005) Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. 
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ.2198/20022.   (ΦΕΚ 165/Β΄/14.2.2002) Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λα-
τομικών Εργασιών. 
Υ.Α. Δ10/Β/Φ68/οικ.17611/20003.   (ΦΕΚ 1545/Β΄/18.12.2000) Συμπλήρωση της απόφασης του Υπουργού Βιο-
μηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας υπ’ αριθ. Δ10/Φ/68/οικ.30842/7-12-92 (917/Β) «όροι και διαδικασία εκμι-
σθώσεως, εκμεταλλεύσεως και διαχειρίσεως των Δημοσίων λατομείων αδρανών υλικών». 
Ν. 2837/20004.   (ΦΕΚ 178/Α΄/3.8.2000) Ρύθμιση θεμάτων Ανταγωνισμού Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, Τουρι-
σμού και άλλες διατάξεις. 
Ν. 2702/19995.   (ΦΕΚ 70/Α΄/7.4.1999) Διάφορες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και 
άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. οικ. Β.45043/2077/19976.   (ΦΕΚ 1180/Β΄/30.12.1998) Τροποποίηση της οικ. Β.13353/2636/90, (442/Β) κοι-
νής απόφασης του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογί-
ας «ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια», όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 94/44/ΕΚ της Επιτροπής. 
Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/4208/19987.   (ΦΕΚ 1070/Β΄/14.10.1998) Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 
του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο. 
Υ.Α. Δ7/Α/19988.   (ΦΕΚ 20/Β΄/21.1.1998) Αναπροσαρμογή των ετήσιων παγίων μισθωμάτων των συμβάσεων μι-
σθώσεως λατομείων μαρμάρων. 
Αποφ. Φ.29 οικ./528/19979.   (ΦΕΚ 465/Β΄/6.6.1997) Τροποποίηση της ΑΠ 10722/4-7-83 απόφασης «περί καθο-
ρισμού περιοχών εντός του Ν. Κορινθίας για εγκατάσταση λατομείων αδρανών υλικών χωρίς να απαιτείται άδεια 
εκμετάλλευσης. 
Π.Δ. 177/199710.  (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφά-
λειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/91/ΕΟΚ.
Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/199611.   (ΦΕΚ 771/Β΄/28.8.1996) Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 92/104/
ΕΟΚ «περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργαζο-
μένων στις υπαίθριες η υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες» στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργα-
σιών. 
Αποφ. 623/199612.   (ΦΕΚ 332/Β΄/14.5.1996) Καθορισμός λατομικών περιοχών στη Νομ/κη Αυτ/ση Κοζάνης. 
Ν. 2289/199513.   (ΦΕΚ 27/Α΄/8.2.1995) Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες δια-
τάξεις 
Αποφ. 258/199414.   (ΦΕΚ 941/Β΄/20.12.1994) Καθορισμός λατομικών περιοχών Ν. Ευρυτανίας. 
Αποφ. 1047/Φ.13.Γεν./199415.   (ΦΕΚ 941/Β΄/20.12.1994) Καθορισμός λατομικής περιοχής στη θέση «Αλμπάνι» 
Δημοτικής περιφέρειας Χάλκης (πρώην Κοιν. περιφέρεια Καλαβρούζα) Ναυπακτίας Αιτωλοακαρνανίας. 
Π.Δ. 2115/199316.   (ΦΕΚ 15/Α΄/15.2.1993) Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 
1428/84 «εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις». 
Υ.Α. οικ. Β. 19849/4370/199217.   (ΦΕΚ 599/Β΄/30.9.1992) Τροποποίηση της οικ. Β. 13353/2636/20.7.1990 (ΦΕΚ 
442/Β΄/20.7.90) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολο-
γίας «Ηλεκτρολογικό υλικό που χρησιμοποιείται σε εκρήξιμο περιβάλλον ορυχείων με εύφλεκτα αέρια» σε συμ-
μόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου 91/269/ΕΟΚ. 
Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/199018.   (ΦΕΚ 188/Β΄/21.3.1990) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλεί-
ων και λατομείων 
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/198419.   (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών 
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9464/198420.   (ΦΕΚ 469/Β΄/16.7.1984) Καθορισμός των δικαιολογητικών για τη χορήγηση 
των αδειών εγκατάστασης & λειτουργίας μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών. 
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9468/198421.   (ΦΕΚ 466/Β΄/16.7.1984) Καθορισμός των προδιαγραφών για τη σύνταξη της 
τεχνικής μελέτης του άρθρου 9 §4 του ν. 1428/84 (43/Α) και της διαδικασίας για την έγκρισή της. 
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Υ.Α. 11-5η/Φ6.1/οικ. 9469/198422.   (ΦΕΚ 454/Β΄/9.7.1984) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας 
εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών. 
Ν. 1428/198423.   (ΦΕΚ 43/Α΄/11.4.1984) Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις. 
Ν. 669/197724.   (ΦΕΚ 241/Α΄/1.9.1977) Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων. 
Ν. 274/197625.   (ΦΕΚ 50/Α΄/6.3.1976) Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος. 
Ν.Δ. 180/197426.   (ΦΕΚ 347/Α΄/20.11.1974) Περί ρυθμίσεως θεμάτων ανακυπτόντων κατά την εφαρμογή του Με-
ταλλευτικού Κώδικα λόγω καταργήσεως των Περιφερειακών Διοικήσεων. 
Ν.Δ. 210/197327.   (ΦΕΚ 277/Α΄/5.10.1973) Περί μεταλλευτικού κώδικος. 
Ν.Δ. 4029/195928.   (ΦΕΚ 250/Α΄/13.11.1959) Περί αργούντων μεταλλείων και τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικος και της Υπηρεσίας Μεταλλείων. 
Ν. 4651/193029.   (ΦΕΚ 151/Α΄/12.5.1930) Περί ερμηνείας των διατάξεων περί μεταγραφής μεταλλείων. 
Ν.Δ. της 29-7/192630.   (ΦΕΚ 288/Α΄/13.11.1927) Περί κυρώσεως του Ν.Δ. «περί παραβάσεως της κατ άρθ. 2 του 
από 7 Δεκεμβρίου 1925 Ν.Δ. περί επεκτάσεως της μεταλλευτικής νομοθεσίας εις Θράκην προθεσμίας κλπ».
Ν.Δ. της 13-11/192731.   Περί κυρώσεως του ν.δ «περί επεκτάσεως της Ελληνικής Μεταλλευτικής νομοθεσίας εις 
Θράκην κ.λπ». 
Ν. ΓΦΚΔ 3524/191032.   (ΦΕΚ 11/Α΄/13.1.1910) Περί μεταλλείων. 
Ν. 186133.   (ΦΕΚ 44/Α΄/24.8.1861) Περί μεταλλείων. 

Διατάξεις εφαρμογής μεταλλευτικού κώδικα
Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21801/20011.   (ΦΕΚ 1755/Β΄/31.12.2001) Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποι-
νών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 1428/84. 
Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21802/20012.   (ΦΕΚ 1755/Β΄/31.12.2001) Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποι-
νών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 669/77. 
Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21803/20013.   (ΦΕΚ 1755/Β΄/31.12.2001) Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποι-
νών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ 210/73 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 274/76. 
Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21804/20014.   (ΦΕΚ 1755/Β΄/31.12.2001) Αναπροσαρμογή ποσών που προβλέπονται από τις 
διατάξεις των άρθ. 106, 108 & 110 του ν.δ 210/73 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 274/76. 
Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ. 21805/20015.   (ΦΕΚ 1755/Β΄/31.12.2001) Αναπροσαρμογή των ετησίων πάγιων μισθωμάτων 
των συμβάσεων μισθώσεως λατομείων μαρμάρων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 669/77. 
Υ.Α. οικ. 29091/1462/20016.   (ΦΕΚ 1724/Β΄/21.12.2001) 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». 
Υ.Α. Δ7/Α/19987.   (ΦΕΚ 20/Β΄/21.1.1998) Αναπροσαρμογή των ετήσιων παγίων μισθωμάτων των συμβάσεων μι-
σθώσεως λατομείων μαρμάρων. 
Υ.Α. Δ7/A/Φ1/12901/580/19978.   (ΦΕΚ 574/Β΄/14.7.1997) Αναπροσαρμογή ύψους παραβόλων, δικαιωμάτων και 
τελών του δημοσίου, που προβλέπονται από τις περι μεταλλείων και λατομείων διατάξεις. 
Υ.Α. Α.Π.Δ7/Φ1/11499/545/19979.   (ΦΕΚ 502/Β΄/19.6.1997) Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποι-
νών που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν.δ 210/73, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το ν. 274/76. 
Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/11500/546/199710.   (ΦΕΚ 502/Β΄/19.6.1997) Αναπροσαρμογή του ύψους των προστίμων που προ-
βλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1428/84
Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/11501/547/199711.   (ΦΕΚ 502/Β΄/19.6.1997) Αναπροσαρμογή του ύψους των χρηματικών ποινών 
που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 669/77 
Υ.Α. Δ10/Φ68/6812/199312.   (ΦΕΚ 221/Β΄/2.4.1993) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση ή παράταση 
άδειας εκμεταλλεύσεως λατομείων αδρανών υλικών, διαδικασία καταθέσεως, ανανεώσεως, καταπτώσεως εγγυ-
ητικών επιστολών αποκαταστάσεως περιβάλλοντος δημοτικών, κοινοτικών ή ιδιωτικών λατομικών χώρων ή χώ-
ρων ν.π.δ.δ. 
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Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.0/6961/198513.   (ΦΕΚ 387/Β΄/24.6.1985) Καθορισμός του ύψους αμοιβής των μελετητών για τη 
σύνταξη των τεχνικών μελετών νέων Μεταλλευτικών & Λατομικών Εργασιών που προβλέπονται από το άρθ. 9 
§ 4 του ν. 1428/84 και τα άρθ. 4 & 97 της κατ επιταγή του άρθ. 26 του ίδιου νόμου απόφασης Υπουργ. Ενέργει-
ας και Φυσικών Πόρων ΙΙ-5η/Φ/17402/84 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 931/Β/31.12.84. 
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9464/198414.   (ΦΕΚ 469/Β΄/16.7.1984) Καθορισμός των δικαιολογητικών για τη χορήγηση 
των αδειών εγκατάστασης & λειτουργίας μηχανημάτων κατεργασίας των αδρανών υλικών. 
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ6.1/οικ. 9468/198415.   (ΦΕΚ 466/Β΄/16.7.1984) Καθορισμός των προδιαγραφών για τη σύνταξη της 
τεχνικής μελέτης του άρθρου 9 § 4 του ν. 1428/84 (43/Α) και της διαδικασίας για την έγκρισή της. 
Υ.Α. 11-5η/Φ6.1/οικ. 9469/198416.   (ΦΕΚ 454/Β΄/9.7.1984) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας 
εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών 
Υ.Α. 9373/198417.   (ΦΕΚ 436/Β΄/29.6.1984) Υποβολής στοιχείων δραστηριότητας από τους εκμεταλλευτές λατο-
μείων αδρανών υλικών. 

Εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες
Π.Δ. 177/19971.  (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφά-
λειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/91/ΕΟΚ.

Κανονισμός μεταλλευτικών και λατομικών εργασιών
Υ.Α. Δ7/Α/Φ1/οικ.2198/20021.   (ΦΕΚ 165/Β΄/14.2.2002) Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λα-
τομικών Εργασιών. 
Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/4208/19982.   (ΦΕΚ 1070/Β΄/14.10.1998) Τροποποίηση των παραγράφων 6 και 10 του άρθρου 22 
του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο. 
Υ.Α. ΑΠΔ7/Α/Φ1/14080/732/19963.   (ΦΕΚ 771/Β΄/28.8.1996) Ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 92/104/
ΕΟΚ «περί των ελαχίστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και υγείας των εργα-
ζομένων στις υπαίθριες η υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες» στον Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών. 
Υ.Α. Δ8/Γ/Φ17/16130/19924.   (ΦΕΚ 424/Β΄/3.7.1992) Τροποποίηση των διατάξεων του άρθ. 22 του Κανονισμού 
Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών που αναφέρονται στον αμίαντο. 
Υ.Α. ΙΙ-5η/Φ/17402/19845.   (ΦΕΚ 931/Β΄/31.12.1984) Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών. 

Μεταλλευτικός κώδικας
Ν. 274/19761.   (ΦΕΚ 50/Α΄/6.3.1976) Περί τροποποιήσεως του Μεταλλευτικού Κώδικος. 
Ν.Δ. 210/19732.   (ΦΕΚ 277/Α΄/5.10.1973) Περί μεταλλευτικού κώδικος. 
Ν.Δ. 4029/19593.   (ΦΕΚ 250/Α΄/13.11.1959) Περί αργούντων μεταλλείων και τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως διατάξεων του Μεταλλευτικού Κώδικος και της Υπηρεσίας Μεταλλείων. 

Μετανάστες
Βλέπε: Αλλοδαποί

Μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
Γενικά

Ν. 3534/20071.   (ΦΕΚ 40/Α΄/23.2.2007) Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους 
ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. Φ. 101/17353/1929/20062.   (ΦΕΚ 392/Β΄/31.3.2006) Τροποποίηση του π.δ 256/99 «Προσαρμογή της Ελλη-
νικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση 
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ενιαίων διαδικασιών στον τομέα ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων», όπως ισχύει, σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/112/ΕΚ. 
Π.Δ. 167/20063.   (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 
2002/15/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργα-
σίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002). 
Υ.Α. οικ. 73799/3620/20034.   (ΦΕΚ 1906/Β΄/22.12.2003) Τεχνικές προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημά-
των που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. 56965/6498/20015.   (ΦΕΚ 1715/Β΄/21.12.2001) Τροποποίηση του π.δ 256/99 «προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαί-
ων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων» σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/26/ΕΚ. 
Υ.Α. 21736/2092/99/20016.   (ΦΕΚ 1232/Β΄/21.9.2001) Προσαρμογή προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/47/ΕΚ 
της Επιτροπής της 21ης Μαϊου 1999 για δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του 
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυ-
νων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. οικ. 39479/1851/20017.   (ΦΕΚ 870/Β΄/9.7.2001) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/8/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000 «για την τροποποίηση της οδηγίας 
70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στις δε-
ξαμενές υγρών καυσίμων και στις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλ-
κούμενων τους» 
Υ.Α. Φ4.2/18960/1446/20018.   (ΦΕΚ 778/Β΄/19.6.2001) Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 96/49/
ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών σχετικά με 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/87ΕΚ της 
Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1996 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ και με 
την οδηγία 1999/48/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο 
της οδηγίας 96/49/ΕΚ. 
Υ.Α. Γ5/29480/2304/20019.   (ΦΕΚ 614/Β΄/23.5.2001) Έλεγχοι της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας 
και των εκπομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών που κυκλοφορούν στην χώρα, 
Αρμόδια Όργανα, Διαδικασία είσπραξης προστίμων και συναφή θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
5, παρ. 4. και άρθ. 8 παρ. 5 του ν.2801/00. 
Υ.Α. 76389/3344/00/200110.   (ΦΕΚ 254/Β΄/9.3.2001) Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΣΤ 29900/77 (1318/B) 
απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην 
Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ. 
Π.Δ. 346/200111.   (ΦΕΚ 233/Α΄/11.10.2001) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδη-
γιών 96/26/ΕΚ και 98/76/ΕΚ του Συμβουλίου, «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπο-
ρευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που 
διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσω-
τερικών και διεθνών μεταφορών». 
Υ.Α. 2122/06/200112.   (ΦΕΚ 219/Β΄/6.3.2001) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα (αριθμός 25) Αντικατά-
σταση και συμπλήρωση ορισμένων διατάξεων του αριθ. 18 Γενικού Κανονισμού Λιμένα (12/Β) με τίτλο «προ-
ϋποθέσεις και μέτρα ασφάλειας για τις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή μετάγγισης χύμα πετρελαίου ή χύ-
μα υγρών χημικών (ή και των καταλοίπων τους) ή χύμα υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμε-
νόπλοια». 
Υ.Α. 3512/267/200013.   (ΦΕΚ 1351/Β΄/7.11.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/91/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα 
ρυμουλκούμενα τους τα οποία προορίζονται για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και για την 
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τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ που αφορά την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκου-
μενών τους. 
Υ.Α. 64834/5491/200014.   (ΦΕΚ 1350/Β΄/7.11.2000) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 3-6-1996 «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 17-4-2000 «για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψη-
φίων συμβούλων ασφαλείας». 
Υ.Α. Φ 2/21099/1700/200015.   (ΦΕΚ 509/Β΄/7.4.2000) Τροποποίηση του π.δ 104/99 «προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθε-
σιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων» σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 96/86/ΕΚ. 
Υ.Α. Β11 37762/4688/200016.   (ΦΕΚ 86/Β΄/2.2.2000) Κόμιστρα ΦΔΧ αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών 
καυσίμων. 
Υ.Α. 1218.121.1/199917.   (ΦΕΚ 1357/Β΄/10.7.1999) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1996 MSC 50(66) και MSC 
58(67) του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά 
χύμα (Κώδικας IBC). 
Π.Δ. 256/199918.   (ΦΕΚ 209/Α΄/11.10.1999) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη-
γίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου 
των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Π.Δ. 104/199919.   (ΦΕΚ 113/Α΄/4.6.1999) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγί-
ας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 
οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. 3131.1/01/199920.   (ΦΕΚ 12/Β΄/18.1.1999) Έγκριση Γενικού Κανονισμού Λιμένα 18 προϋποθέσεις και μέ-
τρα 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. 
Υ.Α. οικ. 35212/3028/199821.   (ΦΕΚ 1330/Β΄/31.12.1998) Ταξινόμηση βυτιοφόρων οχημάτων αναφορικά με την 
τεκμηρίωση καταλληλότητας του 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 υπερπλή-
ρωση. 
Π.Δ. 146/199822.   (ΦΕΚ 109/Α΄/22.5.1998) Κανονισμός για την ασφαλή μεταφορά χύμα πετρελαίου χύμα υγρών 
χημικών και χύμα υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια. 
Π.Δ. 77/199823.   (ΦΕΚ 71/Α΄/7.4.1998) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 «σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που 
κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές 
και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές. 
Υ.Α. 17868/1364/199724.   (ΦΕΚ 933/Β΄/22.10.1997) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 
97/19/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1997 «για την προσαρμογή στην τε-
χνική πρόοδο της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τις δεξαμενές υγρού καυσίμου και την οπίσθια προφύλαξη έναντι ενσφηνώσεως των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους». 
ΦΕΚ 632/Β΄/30.7.199625.  Διόρθωση σφάλματος στην υ.α 60740/1027/95 (246/Β) «επαγγελματική κατάρτιση οδη-
γών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων». 
Υ.Α. 3131.2/16/199626.   (ΦΕΚ 453/Β΄/14.6.1996) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με αριθ. 
56 «περί παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήματα». 
Π.Δ. 405/199627.   (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επι-
κίνδυνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης. 
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Υ.Α. 1218.34/199528.   (ΦΕΚ 1029/Β΄/14.12.1995) Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992 του Διεθνή Κώ-
δικα για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας ΙΒC). 
Υ.Α. 3131.2/49/95/199529.   (ΦΕΚ 1012/Β΄/11.12.1995) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Κυλλήνης με 
αριθ. 8 «περί μέτρων ασφάλειας κατά τις διενεργούμενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύμα υγρών ουσι-
ών, υγροποιημένων αερίων που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/ σε βυτιοφόρα 
οχήματα».
Υ.Α. 3131.1/07/95/199530.   (ΦΕΚ 153/Β΄/7.3.1995) Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθ. 8 «για τα μέ-
τρα ασφαλείας κατά τις διενεργούμενες στις εγκαταστάσεις εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης πετρελαιοειδών, 
επικίνδυνων υγρών χημικών χύμα και υγροποιημένων αερίων χύμα που μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια». 
Υ.Α. 3131.2/09/1004/199431.   (ΦΕΚ 448/Β΄/14.6.1994) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά με αριθ. 
179 «περί παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήματα». 
Υ.Α. 3131.2/01/94/199432.   (ΦΕΚ 119/Β΄/23.2.1994) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης με 
αριθ. 53 «περί τροποποίησης του άρθρου 8 §1 πρώτο εδάφιο του αριθ. 50 ΕΚΛΘ (334/Β) περί μέτρων ασφάλει-
ας κατά τις διενεργούμενες εργασίες φόρτωσης ή εκφόρτωσης χύμα υγρών ουσιών, υγροποιημένων αερίων που 
μεταφέρονται με δεξαμενόπλοια και των καταλοίπων τους από/ σε βυτιοφόρα οχήματα». 
Π.Δ. 41/199433.   (ΦΕΚ 31/Α΄/10.3.1994) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1989 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και 
τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC). 
Π.Δ. 419/199334.   (ΦΕΚ 178/Α΄/6.10.1993) Αποδοχή τροποποιήσεων 1987 της Διεθνούς Σύμβασης «για την ασφά-
λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC). 
Ν. 1959/199135.   (ΦΕΚ 123/Α΄/5.8.1991) Για τις οδικές μεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις. 
Ν. 1741/198736.   (ΦΕΚ 225/Α΄/21.12.1987) Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επι-
κινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτ. 1957. 
Ν. 559/197737.   (ΦΕΚ 78/Α΄/12.3.1977) Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης Συμβάσε-
ως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (CMR) και του Πρωτοκόλλου υπογραφής.

Αναφορές πλοίων
Π.Δ. 49/20051.   (ΦΕΚ 66/Α΄/11.3.2005) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλο-
φορίας των πλοίων και ενημέρωσης». 
Π.Δ. 12/20002.   (ΦΕΚ 11/Α΄/27.1.2000) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κατα-
πλέουν 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.δ 211/97 
(166/Α), π.δ 174/98 (129/Α) και π.δ 3/99 (2/Α). 
Π.Δ. 3/19993.   (ΦΕΚ 2/Α΄/13.1.1999) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέ-
ουν 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 τα π.δ 211/97 
(166/Α) και π.δ 174/98 (129/Α). 
Π.Δ. 174/19984.   (ΦΕΚ 129/Α΄/16.6.1998) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κα-
ταπλέουν 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). 
Π.Δ. 211/19975.   (ΦΕΚ 166/Α΄/25.8.1997) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κα-
ταπλέουν 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». 
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Π.Δ. 346/19946.   (ΦΕΚ 183/Α΄/31.10.1994) Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνι-
κούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλί-
ου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993. 

Εναέρια μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/11894/3631/20071.   (ΦΕΚ 549/Β΄/18.4.2007) Υιοθέτηση του παραρτήματος (Annex) 18, έκδοση 
3η, τροποποίηση 8 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας περί «Ασφαλούς αερομεταφοράς επικίνδυ-
νων υλικών» το οποίο έχει εκδοθεί βάσει της Σύμβασης του Σικάγου. 
Αποφ. ΥΠΑ/Δ2/Γ/12411/4473/20022.   (ΦΕΚ 465/Β΄/15.4.2002) Καθιέρωση ειδικού εντύπου και διαδικασίας συ-
μπλήρωσης και υποβολής αναφοράς συμβάντων και ατυχημάτων με επικίνδυνα υλικά. 
Π.Δ. 207/20023.   (ΦΕΚ 193/Α΄/22.8.2002) Κανονισμός πτητικής λειτουργίας δημοσίων αερομεταφορών- αερο-
πλάνα. 
Υ.Α. ΥΠΑ/Δ2/Γ/30785/11761/20014.   (ΦΕΚ 980/Β΄/30.7.2001) Υιοθέτηση προτύπων και συνιστώμενων πρακτι-
κών του παραρτήματος 18 της σύμβασης του Σικάγου. 

Επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπο-
ρεύματα

Π.Δ. 346/20011.   (ΦΕΚ 233/Α΄/11.10.2001) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδη-
γιών 96/26/ΕΚ και 98/76/ΕΚ του Συμβουλίου, «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπο-
ρευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που 
διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσω-
τερικών και διεθνών μεταφορών». 
Υ.Α. 74319/3372/19992.   (ΦΕΚ 1972/Β΄/4.11.1999) Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επι-
κίνδυνων εμπορευμάτων κατόχων προσωρινών πιστοποιητικών. 
Π.Δ. 106/19973.   (ΦΕΚ 97/Α΄/5.5.1998) Τροποποίηση π.δ 355/94 (189/Α) «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομο-
θεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κα-
τάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ 32/96 (23/Α). 
Υ.Α. 72572/2977/19974.   (ΦΕΚ 848/Β΄/24.9.1997) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 60740/1027/95 απόφασης 
του Υ.Μ.Ε. «επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων. 
Π.Δ. 32/19965.   (ΦΕΚ 23/Α΄/12.2.1996) Τροποποίηση του π.δ/τος 355/94 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσί-
ας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων 
που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα». 
Υ.Α. 60740/1027/19956.   (ΦΕΚ 246/Β΄/3.4.1995) Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επι-
κίνδυνων εμπορευμάτων. 
Π.Δ. 355/19947.   (ΦΕΚ 189/Α΄/15.11.1994) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη-
γίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων 
που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα.

Μεταφορά εκρηκτικών
Π.Δ. 2/20061.   (ΦΕΚ 1/Α΄/4.1.2006) Τροποποίηση - συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 455/95 «Προσαρμογή 
της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την 
εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως» (268/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
2004/57/ΕΚ της Επιτροπής της 23ης Απριλίου 2004, για την ταυτοποίηση των πυροτεχνημάτων και ορισμένων 
πυρομαχικών για τους σκοπούς της οδηγίας 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και προς την απόφαση Ε (2004) 
1332/15-4-2004 της Επιτροπής, σχετικά με το έγγραφο ενδοκοινοτικής μεταφοράς εκρηκτικών υλών. 
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Υ.Α. 1013/9/3/20042.   (ΦΕΚ 1186/Β΄/3.8.2004) Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης αδειών αγοράς, μετα-
φοράς και κατανάλωσης εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, κατά το χρονικό διάστημα από 31-7-04 
μέχρι 31-8-04. 
Π.Δ. 455/19953.   (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορι-
κής χρήσεως. 
Υ.Α. 3009/2/21-γ/19944.   (ΦΕΚ 301/Β΄/21.4.1994) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαμετα-
κόμισης όπλων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίη-
σης αυτής. 
Ν. 413/19775.   (ΦΕΚ 128/Α΄/12.5.1977) Περί αγοράς μεταφοράς και καταναλώσεως εκρηκτικών υλών. 

Μεταφορά ρευστών - πυρακτωμένων υλών, με περονοφόρα οχήματα
Π.Δ. 216/19781.   (ΦΕΚ 47/Α΄/31.3.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την μεταφο-
ράν ρευστών-πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων οχημάτων. 

Οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Υ.Α. οικ. 47368/2522/20041.   (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) Τροποποίηση του π.δ 104/99 (113/Α) σε συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/7/ΕΚ της Επιτροπής για την τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της 
οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά 
την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. οικ. 73799/3620/20032.   (ΦΕΚ 1906/Β΄/22.12.2003) Τεχνικές προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημά-
των που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. 73368/3230/2000/20013.   (ΦΕΚ 549/Β΄/2.5.2002) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατά-
ξεις της οδηγίας 2000/61/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 10ης Οκτωβρίου 2000 που 
τροποποιεί την οδηγία 94/55/ΕΚ όπως ισχύει για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά 
με τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων.
Υ.Α. 56965/6498/20014.   (ΦΕΚ 1715/Β΄/21.12.2001) Τροποποίηση του π.δ 256/99 «προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαί-
ων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων» σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/26/ΕΚ. 
Υ.Α. 21736/2092/99/20015.   (ΦΕΚ 1232/Β΄/21.9.2001) Προσαρμογή προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/47/ΕΚ 
της Επιτροπής της 21ης Μαϊου 1999 για δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του 
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυ-
νων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. οικ. 39479/1851/20016.   (ΦΕΚ 870/Β΄/9.7.2001) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/8/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2000 «για την τροποποίηση της οδηγίας 70/221/
ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αναφέρονται στις δεξαμενές υγρών 
καυσίμων και στις διατάξεις οπίσθιας προφύλαξης των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους». 
Υ.Α. 76389/3344/00/20017.   (ΦΕΚ 254/Β΄/9.3.2001) Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΣΤ 29900/77 (1318/B) 
απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην 
Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ. 
Π.Δ. 346/20018.   (ΦΕΚ 233/Α΄/11.10.2001) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδη-
γιών 96/26/ΕΚ και 98/76/ΕΚ του Συμβουλίου, «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπο-
ρευμάτων και επιβατών και αμοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων που 
διευκολύνουν την πραγμάτωση του δικαιώματος εγκαταστάσεως των μεταφορέων αυτών στον τομέα των εσω-
τερικών και διεθνών μεταφορών». 
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Υ.Α. 3512/267/20009.   (ΦΕΚ 1351/Β΄/7.11.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/91/ΕΚ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 1998 για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλ-
κούμενα τους τα οποία προορίζονται για τις οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων και για την τροποποίη-
ση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ που αφορά την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμενών τους. 
Υ.Α. 64834/5491/200010.   (ΦΕΚ 1350/Β΄/7.11.2000) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 3-6-1996 «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 17.4.2000 «για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψη-
φίων συμβούλων ασφαλείας».
Υ.Α. Φ 2/21099/1700/200011.   (ΦΕΚ 509/Β΄/7.4.2000) Τροποποίηση του π.δ 104/99 «προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθε-
σιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων» σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 96/86/ΕΚ. 
Υ.Α. Β11 37762/4688/200012.   (ΦΕΚ 86/Β΄/2.2.2000) Κόμιστρα ΦΔΧ αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών 
καυσίμων. 
Ν. 2801/200013.   (ΦΕΚ 46/Α΄/3.3.2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 74319/3372/199914.   (ΦΕΚ 1972/Β΄/4.11.1999) Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επι-
κίνδυνων εμπορευμάτων κατόχων προσωρινών πιστοποιητικών. 
Π.Δ. 256/199915.   (ΦΕΚ 209/Α΄/11.10.1999) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη-
γίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου 
των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Π.Δ. 104/199916.   (ΦΕΚ 113/Α΄/4.6.1999) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγί-
ας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 
οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Π.Δ. 106/199717.   (ΦΕΚ 97/Α΄/5.5.1998) Τροποποίηση π.δ 355/94 (189/Α) «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομο-
θεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κα-
τάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» όπως τροποποιήθηκε με το 
π.δ 32/96 (23/Α). 
Υ.Α. 17868/1364/199718.   (ΦΕΚ 933/Β΄/22.10.1997) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 
97/19/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1997 «για την προσαρμογή στην τε-
χνική πρόοδο της οδηγίας 70/221/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τις δεξαμενές υγρού καυσίμου και την οπίσθια προφύλαξη έναντι ενσφηνώσεως των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους». 
Υ.Α. 72572/2977/199719.   (ΦΕΚ 848/Β΄/24.9.1997) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 60740/1027/95 απόφασης 
του Υ.Μ.Ε. «επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. 71538/2868/199720.   (ΦΕΚ 821/Β΄/15.9.1997) Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 της «Ευρωπαϊκής Συμ-
φωνίας για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR». 
Υ.Α. Φ/101/61053/1411/199721.   (ΦΕΚ 395/Β΄/16.5.1997) Τροποποίηση της 88548/367/95 (995/Β) απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Π.Δ. 32/199622.   (ΦΕΚ 23/Α΄/12.2.1996) Τροποποίηση του π.δ/τος 355/94 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσί-
ας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων 
που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα».
Υ.Α. 88548/3675/199523.   (ΦΕΚ 995/Β΄/1.12.1995) Ορισμός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως φορέα ελέγ-
χου δεξαμενών (βυτίων) οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμ-
φωνία ADR. 
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Υ.Α. 60740/1027/199524.   (ΦΕΚ 246/Β΄/3.4.1995) Επαγγελματική κατάρτιση οδηγών οχημάτων μεταφοράς επι-
κίνδυνων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. 3009/2/21-γ/199425.   (ΦΕΚ 301/Β΄/21.4.1994) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαμετα-
κόμισης όπλων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίη-
σης αυτής. 
Π.Δ. 355/199426.   (ΦΕΚ 189/Α΄/15.11.1994) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη-
γίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων 
που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. 
Ν. 1959/199127.   (ΦΕΚ 123/Α΄/5.8.1991) Για τις οδικές μεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 50941/40/199028.   (ΦΕΚ 104/Β΄/13.2.1990) Μεταφορά επικίνδυνων υλικών. 
Υ.Α. 19744/454/198829.   (ΦΕΚ 166/Β΄/24.3.1988) Επιτήρηση και έλεγχος των Διασυνοριακών Μεταφορών επικίν-
δυνων αποβλήτων. 
Ν. 1741/198730.   (ΦΕΚ 225/Α΄/21.12.1987) Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επι-
κινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτ. 1957. 
Π.Δ. 63/198631.   (ΦΕΚ 26/Α΄/18.3.1986) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις Οδηγιών και 
λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή Κανονισμών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την 
θέσπιση κοινών κανόνων για ορισμένους τύπους οδικών μεταφορών εμπορευμάτων μεταξύ των Κρατών με-
λών. 
Ν. 559/197732.   (ΦΕΚ 78/Α΄/12.3.1977) Περί κυρώσεως της εν Γενεύη την 19ην Μαΐου 1956 υπογραφείσης Συμ-
βάσεως επί του Συμβολαίου δια την διεθνή μεταφοράν εμπορευμάτων οδικώς (CMR) και του Πρωτοκόλλου υπο-
γραφής. 

Πλωτή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Π.Δ. 49/20051.   (ΦΕΚ 66/Α΄/11.3.2005) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλο-
φορίας των πλοίων και ενημέρωσης». 
Αποφ. 37/20042.   (ΦΕΚ 1389/Β΄/10.9.2004) Έγκριση του «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». 
Π.Δ. 66/20043.   (ΦΕΚ 56/Α΄/25.2.2004) Καθορισμός, εναρμονισμένων απαιτήσεων και διαδικασιών για την ασφα-
λή φόρτωση και εκφόρτωση των Φ/Γ πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
2001/96/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2002/84/ΕΚ. 
Ν. 2978/20014.   (ΦΕΚ 297/Α΄/31.12.2001) Κύρωση της Συμφωνίας -Πλαισίου για το θεσμικό καθεστώς της δη-
μιουργίας διακρατικών συστημάτων μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου. 
Υ.Α. 64834/5491/20005.   (ΦΕΚ 1350/Β΄/7.11.2000) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 3-6-1996 «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 17-4-2000 «για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψη-
φίων συμβούλων ασφαλείας». 
Π.Δ. 12/20006.   (ΦΕΚ 11/Α΄/27.1.2000) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κατα-
πλέουν 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.δ 211/97 
(166/Α), π.δ 174/98 (129/Α) και π.δ 3/99 (2/Α). 
Υ.Α. 1218.121.1/19997.   (ΦΕΚ 1357/Β΄/10.7.1999) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1996 MSC 50(66) και MSC 
58(67) του Διεθνούς Κώδικα για την κατασκευή και τον εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά 
χύμα (Κώδικας IBC). 
Π.Δ. 3/19998.   (ΦΕΚ 2/Α΄/13.1.1999) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέ-
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ουν 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 τα π.δ 211/97 
(166/Α) και π.δ 174/98 (129/Α) 
Π.Δ. 174/19989.   (ΦΕΚ 129/Α΄/16.6.1998) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κα-
ταπλέουν 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). 
Π.Δ. 146/199810.   (ΦΕΚ 109/Α΄/22.5.1998) Κανονισμός για την ασφαλή μεταφορά χύμα πετρελαίου χύμα υγρών 
χημικών και χύμα υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια. 
Π.Δ. 211/199711.   (ΦΕΚ 166/Α΄/25.8.1997) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κα-
ταπλέουν 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». 
Υ.Α. 1218.65/1/199712.   (ΦΕΚ 101/Β΄/14.2.1997) Αποδοχή των κωδίκων για την κατασκευή και εξοπλισμό 
πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (BCH) και για την κατασκευή και εξοπλισμό των πλοίων 
που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια χύμα (EXISTING, GC, GC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(ΙΜΟ) 
Π.Δ. 405/199613.   (ΦΕΚ 272/Α΄/16.12.1996) Κανονισμός φόρτωσης, εκφόρτωσης, διακίνησης και παραμονής επι-
κίνδυνων ειδών σε λιμένες και μεταφορά αυτών δια θαλάσσης. 
Υ.Α. 1218.34/199514.   (ΦΕΚ 1029/Β΄/14.12.1995) Αποδοχή τροποποιήσεων ετών 1990 και 1992 του Διεθνή Κώ-
δικα για την κατασκευή και εξοπλισμό πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας ΙΒC). 
Υ.Α. 1218.74/1/95/199515.   (ΦΕΚ 531/Β΄/20.6.1995) Aποδοχή του Διεθνή Ναυτιλιακού Κώδικα Επικίνδυνων Ει-
δών (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE), του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού 
(IMO) (IMDG- IMO-CODE). 
Υ.Α. 3009/2/21-γ/199416.   (ΦΕΚ 301/Β΄/21.4.1994) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαμετα-
κόμισης όπλων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίη-
σης αυτής. 
Π.Δ. 346/199417.   (ΦΕΚ 183/Α΄/31.10.1994) Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνι-
κούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλί-
ου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993.
Π.Δ. 41/199418.   (ΦΕΚ 31/Α΄/10.3.1994) Αποδοχή τροποποιήσεων έτους 1989 της Διεθνούς Σύμβασης για την 
ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και 
τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC). 
Π.Δ. 419/199319.   (ΦΕΚ 178/Α΄/6.10.1993) Αποδοχή τροποποιήσεων 1987 της Διεθνούς Σύμβασης «για την ασφά-
λεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα 1974» που αναφέρονται στο Διεθνή Κώδικα για την κατασκευή και τον 
εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν επικίνδυνα χημικά χύμα (Κώδικας IBC). 
Υ.Α. 3231/11.1/88/198820.   (ΦΕΚ 137/Β΄/10.3.1988) Καθορισμός τύπου πιστοποιητικού καταλληλότητας για τη 
μεταφορά επικίνδυνων χημικών χύμα.
Υ.Α. 60307/8/72/197421.   (ΦΕΚ 854/Β΄/4.9.1974) Περί αποδοχής του υπό του IMCO εκπονηθέντος Διεθνούς Ναυ-
τιλιακού Κώδικος Επικίνδυνων Αγαθών (INTERNATIONAL MARITIME DANGEROUS GOODS CODE).

Σιδηροδρομική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων
Υ.Α. Φ4.2/73358/5309/20021.   (ΦΕΚ 240/Β΄/28.2.2002) Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ4.2/18960/1446/01 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινω-
νιών και Εμπορικής Ναυτιλίας για την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία 2000/62/ΕΚ. 
Υ.Α. Φ4.2/18960/1446/20012.   (ΦΕΚ 778/Β΄/19.6.2001) Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 96/49/
ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών σχετικά με 
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τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/87ΕΚ της 
Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1996 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ και με 
την οδηγία 1999/48/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο 
της οδηγίας 96/49/ΕΚ. 
Υ.Α. 64834/5491/20003.   (ΦΕΚ 1350/Β΄/7.11.2000) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 3-6-1996 «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 17-4-2000 «για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψη-
φίων συμβούλων ασφαλείας». 
Ν. 2801/20004.   (ΦΕΚ 46/Α΄/3.3.2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 3009/2/21-γ/19945.   (ΦΕΚ 301/Β΄/21.4.1994) Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία εκδόσεως άδειας διαμετα-
κόμισης όπλων πυρομαχικών, εκρηκτικών υλών και λοιπών αντικειμένων καθώς και ασφαλούς πραγματοποίη-
σης αυτής. 
Π.Δ. 529/19836.   (ΦΕΚ 203/Α΄/31.12.1983) Λήψη μέτρων εκτελέσεως του Κανονισμού 1191/1969/ΕΟΚ, της 26 
Ιουν. 1969, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί των ενεργειών των Κρατών μελών που αφο-
ρούν τις υποχρεώσεις που είναι συνυφασμένες με την έννοια της δημόσιας υπηρεσίας στον τομέα των σιδηρο-
δρομικών, οδικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών». 

Συγγραφή εγχειριδίου μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων
Υ.Α. 38785/9133/20001.   (ΦΕΚ 873/Β΄/17.7.2000) Καθορισμός της τιμής διάθεσης των εγχειριδίων θεωρητικής 
εκπαίδευσης για τους μεταφορείς επικινδύνων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. 2046445/4866/0022/19982.   (ΦΕΚ 821/Β΄/6.8.1998) Συμπλήρωση της 2054461/8411/0022/97 απόφασης του 
Υπ. Οικονομικών.
Υ.Α. 2054461/8411/002/19973.   (ΦΕΚ 744/Β΄/25.8.1997) Συγκρότηση ομάδας εργασίας για τη συγγραφή εγχει-
ριδίου «μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων». 

Σύμβουλοι ασφάλειας μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων - Πιστοποίηση πραγματογνω-
μόνων ADR

Υ.Α. ΦΓ1/55302/4630/20071.   (ΦΕΚ 2338/Β΄/11.12.2007) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 32591/3257/2001 (ΦΕΚ 
703/Β) υπουργικής απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις ορισμού ελέγχου οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπο-
ρευμάτων, όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμφωνία ADR». 
Υ.Α. 52526/6904/20072.   (ΦΕΚ 1900/Β΄/14.9.2007) Καθορισμός διαδικασίας κατάρτισης, εξέτασης και χορήγη-
σης πιστοποιητικού συμβούλων ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. Φ.Γ1/58363/3662/20073.   (ΦΕΚ 84/Β΄/30.1.2007) Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για την διενέρ-
γεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 104/99 όπως 
αυτό ισχύει. 
Υ.Α. Φ.Γ1/69596/3646/20064.   (ΦΕΚ 41/Β΄/19.1.2006) Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για τη διενέργει-
α ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 104/99 όπως 
αυτό ισχύει. 
Υ.Α. ΦΓ1/2257/134/20045.   (ΦΕΚ 614/Β΄/27.4.2004) Πιστοποίηση πραγματογνώμονα ADR για την διενέργεια 
ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.∆. 104/99 όπως 
αυτό ισχύει. 
Υ.Α. ΦΓ1οικ.70185/510/20036.   (ΦΕΚ 62/Β΄/24.1.2003) Πιστοποίηση πραγματογνωμόνων ADR για την διενέρ-
γεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 104/99 όπως 
αυτό ισχύει. 
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Υ.Α. 32591/3257/20017.   (ΦΕΚ 703/Β΄/6.6.2001) Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων με-
ταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR. 
Υ.Α. 64834/5491/20008.   (ΦΕΚ 1350/Β΄/7.11.2000) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 3-6-1996 «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 17-4-2000 «για τις ελάχιστες απαιτήσεις που εφαρμόζονται στις εξετάσεις των υποψη-
φίων συμβούλων ασφαλείας». 
Π.Δ. 104/19999.   (ΦΕΚ 113/Α΄/4.6.1999) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγί-
ας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 
οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 

Συμφωνία ADR
Υ.Α. οικ. 47368/2522/20041.   (ΦΕΚ 1303/Β΄/25.8.2004) Τροποποίηση του π.δ 104/99 (113/Α) σε συμμόρφωση 
προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/7/ΕΚ της Επιτροπής για την τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της 
οδηγίας 94/55/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά 
την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Π.Δ. 42/20032.   (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της 
υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμό-
σφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (E.E.L 23/57/28-1-2000). 
Υ.Α. 21736/2092/99/20013.   (ΦΕΚ 1232/Β΄/21.9.2001) Προσαρμογή προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/47/ΕΚ 
της Επιτροπής της 21ης Μαϊου 1999 για δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 94/55/ΕΚ του 
Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικίνδυ-
νων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. Φ4.2/18960/1446/20014.   (ΦΕΚ 778/Β΄/19.6.2001) Εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την οδηγία 96/49/
ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών - μελών σχετικά με 
τις σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/87ΕΚ της 
Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1996 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 96/49/ΕΚ και με 
την οδηγία 1999/48/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 1999 για τη δεύτερη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο 
της οδηγίας 96/49/ΕΚ 
Υ.Α. 76389/3344/00/20015.   (ΦΕΚ 254/Β΄/9.3.2001) Συμπλήρωση και τροποποίηση της ΣΤ 29900/77 (1318/B) 
απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην 
Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ. 
Υ.Α. Φ/73903/6384/20006.   (ΦΕΚ 1442/Β΄/27.11.2000) Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού έγκρισης ADR οχη-
μάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. Φ 2/21099/1700/20007.   (ΦΕΚ 509/Β΄/7.4.2000) Τροποποίηση του π.δ 104/99 «προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθε-
σιών των κρατών μελών σχετικά με τις οδικές μεταφορές επικινδύνων εμπορευμάτων» σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της οδηγίας 96/86/ΕΚ. 
Υ.Α. Α8/31284/4774/19998.   (ΦΕΚ 259/Β΄/26.3.1999) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων. 
Π.Δ. 104/19999.   (ΦΕΚ 113/Α΄/4.6.1999) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγί-
ας 94/55/ΕΚ της 21ης Νοεμβρίου 1994 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 
οδικές μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Υ.Α. 71538/2868/199710.   (ΦΕΚ 821/Β΄/15.9.1997) Αποδοχή της αναθεώρησης του 1995 της «Ευρωπαϊκής Συμ-
φωνίας για την οδική μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ADR».
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Υ.Α. 74801/2069/199011.   (ΦΕΚ 349/Β΄/8.6.1990)  Έκδοση πιστοποιητικού εγκρίσεως μεταφοράς επικινδύνων υλι-
κών ADR για βυτιοφόρα διεθνών μεταφορών. 
Ν. 1741/198712.   (ΦΕΚ 225/Α΄/21.12.1987) Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για τη Διεθνή Οδική Μεταφορά Επι-
κινδύνων Εμπορευμάτων (ADR) που υπογράφηκε στη Γενεύη την 30η Σεπτ. 1957. 

Φορείς ελέγχου ADR
Υ.Α. Φ.105/3709/7666/20071.   (ΦΕΚ 144/Β΄/6.2.2007) Ορισμός του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής και Τα-
λαντώσεων, του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως φο-
ρέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ. 105/18116/2103/20062.   (ΦΕΚ 404/Β΄/4.4.2006) Τροποποίηση εξουσιοδοτικών αποφάσεων ορισμού φο-
ρέων ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ. 105/15254/1615/20053.   (ΦΕΚ 1324/Β΄/21.9.2005) Ορισμός της εταιρείας EUROCERT Α.Ε. ως φορέα 
ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ. 105/48292/5211/20054.   (ΦΕΚ 1245/Β΄/6.9.2005) Παράταση ισχύος της υπ αριθ. Φ.105/38210/4119/19.8.2004 
(1340/Β) υπουργικής απόφασης «Ορισμός της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) ως φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ. 105/48420/5213/20055.   (ΦΕΚ 1245/Β΄/6.9.2005) Ορισμός του Εργαστηρίου Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ. 105/5602/7573/20056.   (ΦΕΚ 146/Β΄/7.2.2005) Ορισμός της εταιρείας «Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε.» ως 
φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ.105/48826/3589/20047.   (ΦΕΚ 1340/Β΄/31.8.2004) Ορισμός του Εργαστηρίου Οχημάτων, της Σχολής Μη-
χανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ.105/38210/4119/20048.   (ΦΕΚ 1340/Β΄/31.8.2004) Ορισμός της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τε-
χνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) ως φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ.105/48827/4382/20049.   (ΦΕΚ 1340/Β΄/31.8.2004) Ορισμός της εταιρείας WPK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ως φο-
ρέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. οικ. 25420/1334/200410.   (ΦΕΚ 680/Β΄/10.5.2004) Συμπλήρωση της αριθ. 72411/3149/00/2001 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει «Ορισμός Φορέων ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής οχημάτων και δεξαμενών 
μεταφοράς επικινδύνων υλικών» (1133/Β).
Υ.Α. Φ.1 05/59755/6476/200311.   (ΦΕΚ 1546/Β΄/17.10.2003) Τροποποίηση -συμπλήρωση της υ.α Φ. 
105/25963/2372/5-5-03 «ορισμός της εταιρείας LIoyd’s Register Α.Ε. ως φορέα ελέγχου ADR». 
Υ.Α. Φ.105/52682/5331/200312.   (ΦΕΚ 1342/Β΄/18.9.2003) Ορισμός της εταιρείας ΓΕΤΕ Ε.Π.Ε. ως φορέα ελέγ-
χου ADR. 
Υ.Α. 29537/1439/200313.   (ΦΕΚ 1036/Β΄/25.7.2003) Τροποποίηση της υ.α 72411/3149/00/01 «ορισμός φορέων 
ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής οχημάτων και δεξαμενών μεταφοράς επικίνδυνων υλικών 
(1133/Β). 
Υ.Α. Φ. 105/25963/2372/200314.   (ΦΕΚ 571/Β΄/9.5.2003) Ορισμός της εταιρείας Lloyd’s Register A.E. ως φορέα 
ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ. 105/15737/1649/200315.   (ΦΕΚ 566/Β΄/9.5.2003) Ορισμός της εταιρείας EUROCERT Α.Ε. ως φορέα ελέγ-
χου ADR. 
Υ.Α. Φ.105/9355/950/200316.   (ΦΕΚ 321/Β΄/17.3.2003) Ορισμός Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολο-
γικής Ανάπτυξης Μετάλλων ως φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. 48923/6422/200217.   (ΦΕΚ 1193/Β΄/13.9.2002) Τροποποίηση της υ.α 32591/3257/01 «περί όρων και προϋ-
ποθέσεων ορισμού φορέων ελέγχων οχημάτων κατά ADR. 
Υ.Α. 72411/3149/00/200118.   (ΦΕΚ 1133/Β΄/31.8.2001) Ορισμός φορέων ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών κατα-
σκευής οχημάτων και δεξαμενών μεταφοράς επικίνδυνων υλικών. 
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Υ.Α. 32591/3257/200119.   (ΦΕΚ 703/Β΄/6.6.2001) Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων με-
ταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR. 
Υ.Α. Φ/101/61053/1411/199720.   (ΦΕΚ 395/Β΄/16.5.1997) Τροποποίηση της 88548/367/95 (995/Β) απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Υ.Α. 88548/3675/199521.   (ΦΕΚ 995/Β΄/1.12.1995) Ορισμός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως φορέα ελέγ-
χου δεξαμενών (βυτίων) οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμ-
φωνία ADR.

Μητρότητα
Βλέπε επίσης: Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Γενικά
Ν. 3174/20031.  (ΦΕΚ 205/Α΄/28.8.2003) Μερική απασχόληση & υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα.
Π.Δ. 41/20032.   (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) Τροποποίηση του π.δ 176/97 «μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία κατά την 
εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» (150/Α). 
Αρ. Πρωτ. 130351/30.4.20033.  Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ 41/03 «Τροποποίηση του π.δ 176/97 «μέτρα για 
την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» (150/Α)». 
Ν. 2874/20004.   (ΦΕΚ 286/Α΄/29.12.2000) Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 
Ν. 2747/19995.   (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.1999) Ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων προσωπικού Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και άλλες 
διατάξεις. 
Ν. 2683/19996.   (ΦΕΚ 19/Α΄/9.2.1999) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις. 
Ν. 2639/19987.   (ΦΕΚ 205/Α΄/2.9.1998) Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 176/19978.   (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργα-
σία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 
Ν. 2224/19949.   (ΦΕΚ 112/Α΄/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις. 
Ν. 1483/198410.   (ΦΕΚ 153/Α΄/8.10.1984) Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υπο-
χρεώσεις- Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων.
Ν. 1302/198211.   (ΦΕΚ 133/Α΄/29.10.1982) Για την επικύρωση της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας αριθ. 103/1952 
«για την προστασία της μητρότητας». 
Π.Δ. 776/197712.   (ΦΕΚ 250/Α΄/11.8.1977) Περί κυρώσεως Κανονισμού συμπληρωματικών παροχών μητρότητος 
υπό του ΟΑΕΔ. 
Ν. 2274/192013.   (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920) Περί κυρώσεως της διεθνούς συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως 
της Εργασίας της Ουασιγκτώνος «περί εργασίας των γυναικών προ και μετά τον τοκετόν». 
Ν. 2112/192014.   (ΦΕΚ 67/Α΄/18.3.1920) Περί υποχρεωτικής καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών Υπαλ-
λήλων. 

Άδεια γονική
Ν. 2639/19981.   (ΦΕΚ 205/Α΄/2.9.1998) Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας και άλλες διατάξεις.
Ν. 1483/19842.   (ΦΕΚ 153/Α΄/8.10.1984) Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υπο-
χρεώσεις- Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων.
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Άδεια μητρότητας
Π.Δ. 41/20031.   (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) Τροποποίηση του π.δ 176/97 «μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία κα-
τά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» 
(150/Α).
Αρ. Πρωτ. 130351/30.4.20032.  Ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ 41/03 «Τροποποίηση του π.δ 176/97 «μέτρα για 
την ασφάλεια και την υγεία κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» (150/Α)».
Π.Δ. 176/19973.   (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργα-
σία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.
Υ.Α. 12756/19894.   (ΦΕΚ 213/Β΄/23.3.1989) Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 10.3.89 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.) έτους 1989.
Ν. 2224/19945.  (ΦΕΚ 112/Α΄/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις.

Άδεια προγεννητικών εξετάσεων
Π.Δ. 41/20031.   (ΦΕΚ 44/Α΄/21.2.2003) Τροποποίηση του π.δ 176/97 «μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία κα-
τά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ» 
(150/Α).
Π.Δ. 176/19972.   (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργα-
σία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.

Απόλυση εγκύου
Π.Δ. 176/19971.   (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργα-
σία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.
Ν. 1483/19842.   (ΦΕΚ 153/Α΄/8.10.1984) Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υπο-
χρεώσεις- Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων.
Ν. 1082/19803.   (ΦΕΚ 250/Α΄/29.10.1980) Περί τροποποιήσεως, αντικαταστάσεως και συμπληρώσεως διατάξε-
ων τινών ενίων εργατικών νόμων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.

Μηχανές
Άδειες χειρισμού μηχανημάτων

Π.Δ. 188/2001 (ΦΕΚ 152/Α΄/10.7.2001) 1. Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκταση αδειών οδήγη-
σης και χειριστή υπερησιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας.
Π.Δ. 89/19992.  (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Τροποποίηση του π.δ 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 Συμβου-
λίου.
Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996)3.  Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.
Π.Δ. 499/1991 (ΦΕΚ 180/Α΄/28.11.1991)4.  Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 31/90 (11/A) «επίβλεψη της 
λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 
Π.Δ. 70/19905.  (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. 
Π.Δ. 31/1990 (ΦΕΚ 11/Α΄/5.2.1990)6.  Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέ-
λεσης Τεχνικών Έργων. 
Π.Δ. 225/19897.  (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
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Ν. 1430/1984 (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984)8.  Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Υ.Α. 34861/1979 (ΦΕΚ 1081/Β΄/30.11.1979) 9. Περί άδειας οδηγήσεως μηχανημάτων έργων. 
Π.Δ. 22/197610.  (ΦΕΚ 6/Α΄/12.1.1976) Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων. 
Π.Δ. της 7-6/194611.  (ΦΕΚ 228/Α΄/31.7.1946) Περί χορηγήσεως πτυχίων χειριστών ηλεκτροκινήτων ανυψωτικών 
μηχανημάτων (πλην ανελκυστήρων). 

Ανυψωτικά μηχανήματα
Π.Δ. 155/20041.  (ΦΕΚ 121/Α΄/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/45/ΕΚ. 
Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β΄/25.8.2003)2.  Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων. 
Υ.Α. 5577/142/2000 (ΦΕΚ 696/Β΄/6.6.2000)3.  Αναγνώριση της ΑΕ Lloyds Register of Shipping and Industrial 
Services σαν φορέα ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και δοχείων πίεσης. 
Π.Δ. 304/20004.  (ΦΕΚ 241/Α΄/3.11.2000) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση 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). 
Υ.Α. 28992/627/2000 (ΦΕΚ 142/Β΄/14.2.2000) 5. Αναγνώριση της ΑΕ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστο-
ποιήσεων (EUROCERT), ως φορέα ικανού για τον περιοδικό επανέλεγχο σταθερών δοχείων πίεσης και ανυψω-
τικών μηχανημάτων. 
Π.Δ. 89/19996.  (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. 
Ν. 2696/19997.  (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
Ν. 2682/19998.  (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1999) Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες δια-
τάξεις. 
Π.Δ. 62/19989.  (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998) Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 94/33/ΕΚ.
Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996)10.  Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.
Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994)11.  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.
Ν. 2094/199212.  (ΦΕΚ 182/Α΄/25.11.1992) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Π.Δ. 499/1991 (ΦΕΚ 180/Α΄/28.11.1991)13.  Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 31/90 (11/A) «επίβλεψη της 
λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 
Π.Δ. 70/199014.  (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. 
Π.Δ. 31/199015.  (ΦΕΚ 11/Α΄/5.2.1990) Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέ-
λεσης Τεχνικών Έργων. 
Υ.Α. 17951/2530/1988 (ΦΕΚ 625/Β΄/29.8.1988) 16. Ανυψωτικά μέσα. 
Υ.Α. οικ. Β 16147/2213/198817.   (ΦΕΚ 514/Β΄/22.7.1988) Κοινές διατάξεις για τα ανυψωτικά μηχανήματα ή τα 
μηχανήματα διακινήσεως φορτίων. 
Ν. 1430/198418.  (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
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Π.Δ. 1073/198119.  (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Π.Δ. 216/197820.  (ΦΕΚ 47/Α΄/31.3.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την μεταφο-
ρά ρευστών-πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων οχημάτων. 
Ν. 489/197621.  (ΦΕΚ 331/Β΄/11.12.1976) Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αστικής ευθύνης. 
Α.Ν. 539/194522.  (ΦΕΚ 229/Α΄/6.9.1945) Περί χορηγήσεως κατ έτος εις τους μισθωτούς αδειών μετ αποδοχών. 
Π.Δ. της 14-3/193423.  (ΦΕΚ 112/Α΄/22.3.1934) Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πά-
σης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ. 

Εγκατάσταση & λειτουργία ανυψωτικών μηχανημάτων
Υ.Α. οικ. 15085/593/20031.  (ΦΕΚ 1186/Β΄/25.8.2003) Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων. 
Π.Δ. 89/19992.  (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. 
Π.Δ. 18/19963.  (ΦΕΚ 12/Α΄/18.1.1996) Τροποποίηση του π.δ/τος 377/93 «σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφω-
ση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ». 
Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994)4.  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/
EOK. 
Π.Δ. 377/1993 (ΦΕΚ 160/Α΄/15.9.1993) 5. Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 
91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές. 

Εξοπλισμός εργασίας
Π.Δ. 155/20041.  (ΦΕΚ 121/Α΄/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/45/ΕΚ. 
Π.Δ. 304/2000 (ΦΕΚ 241/Α΄/3.11.2000)2.  Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση 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). 
Εγγρ. 130327/5.11.20003.  Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 304/00 τροποποίηση του π.δ. 395/94 «ελάχιστες προδι-
αγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την ερ-
γασία 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» (94/Α). 
Π.Δ. 89/19994.  (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. 
Εγκ. 130268/27.9.19995.  Ανακοίνωση δημοσίευσης π.δ. 89/99 «Τροποποίηση του π.δ. 395/94 «Ελάχιστες προδι-
αγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την ερ-
γασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του 
Συμβουλίου». 
Π.Δ. 18/1996 (ΦΕΚ 12/Α΄/18.1.1996) 6. Τροποποίηση του π.δ/τος 377/93 «σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφω-
ση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ». 
ΦΕΚ 6/Α΄/25.1.19957.  Διορθώσεις σφαλμάτων στα π.δ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 
(221/Α), 399/94 (221/Α). 
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Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994)8.  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. 
Π.Δ. 377/1993 (ΦΕΚ 160/Α΄/15.9.1993)9.  Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 
91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές. 

Θερμοπλαστικές πρέσσες
Π.Δ. 152/1978 (ΦΕΚ 31/Α΄/25.2.1978) 1. Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις πιεστήρας δι 
εκκέντρου και παρομοίους τοιούτους. 

Κλαρκ - Περονοφόρα
Υ.Α. οικ. 15085/593/20031.  (ΦΕΚ 1186/Β΄/25.8.2003) Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων. 
Π.Δ. 304/20002.  (ΦΕΚ 241/Α΄/3.11.2000) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση 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). 
Π.Δ. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) 3. Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. 
Ν. 2696/19994.  (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ν. 2682/19995.  (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1999) Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες δια-
τάξεις.
Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) 6. 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. 
Υ.Α. Δ13/0/232/19927.  (ΦΕΚ 119/Β΄/26.2.1992) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την κατάταξη μηχανοκίνητων οχη-
μάτων.
Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94/Α΄/5.6.1992) 8. Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις.
Π.Δ. 31/19909.   (ΦΕΚ 11/Α΄/5.2.1990) Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέ-
λεσης Τεχνικών Έργων. 
Υ.Α. ΕΗ3/0/700/198610.  (ΦΕΚ 399/Β΄/11.6.1986) Κατάταξη μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμενου χαρα-
κτήρα και ρύθμιση, συναφών με τα Μηχανήματα Έργων, Διατάξεων. 
Υ.Α. ΕΗ3/0/1739/83/198411.  (ΦΕΚ 26/Β΄/17.1.1984) Τροποποίηση της αριθ. ΕΗ3/0/15697/16.7.80 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Δημ. Έργων και Συγκοινωνιών «περί κατατάξεως μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμε-
νου χαρακτήρα». 
Υ.Α. ΕΗ3/0/15697/198012.  (ΦΕΚ 709/Β΄/28.7.1980) Περί κατατάξεως μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμε-
νου χαρακτήρα.
Π.Δ. 216/197813.  (ΦΕΚ 47/Α΄/31.3.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις την μεταφο-
ράν ρευστών-πυρακτωμένων υλών, δια περονοφόρων οχημάτων.
Ν. 489/197614.  (ΦΕΚ 331/Β΄/11.12.1976) Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αστικής ευθύνης.
Π.Δ. 22/197615.  (ΦΕΚ 6/Α΄/12.1.1976) Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων.

Μεταφορικές ταινίες
Π.Δ. 212/1976 (ΦΕΚ 78/Α΄/6.4.1976)1.  Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς 
ταινίας και προωθητάς εν γένει.
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Μηχανές
Π.Δ. 304/20001.  (ΦΕΚ 241/Α΄/3.11.2000) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση 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).
Π.Δ. 89/19992.  (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου.
Π.Δ. 18/1996 (ΦΕΚ 12/Α΄/18.1.1996)3.  Τροποποίηση του π.δ/τος 377/93 «σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφω-
ση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ».
Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994)4.  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK.
Π.Δ. 377/19935.  (ΦΕΚ 160/Α΄/15.9.1993) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 
91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές.

Μηχανήματα έργων
Υ.Α. Α6/55298/4926/20081.  (ΦΕΚ 148/Β΄/30.1.2008) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου με αμά-
ξωμα πλατφόρμα σε ιδιοκτήτες ΦΙΧ αυτοκινήτων που εξυπηρετούν εκσκαπτικά.
Υ.Α. Δ13ε/23552/2007 (ΦΕΚ 2429/Β΄/27.12.2007)2.  Παράταση προθεσμίας για την εξέταση και εκδίκαση των δι-
καιολογητικών όσων στερήθηκαν την κατοχή Μηχανημάτων Έργου πριν την 1.1.1993.
Υ.Α. Δ13ε/1764/20073.  (ΦΕΚ 189/Β΄/14.2.2007) α) Καθορισμός υποβολής δικαιολογητικών όσων στερήθηκαν 
την κατοχή Μηχανημάτων Έργου πριν την 1.11.1993, β) Συγκρότηση Επιτροπής για την εξέταση και εκδίκαση 
των παραπάνω δικαιολογητικών, γ) Παράταση της προθεσμίας της παραπάνω διαδικασίας μέχρι 2.12.2007.
Π.Δ. 155/20044.  (ΦΕΚ 121/Α΄/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/45/ΕΚ.
Υ.Α. οικ. 15085/593/2003 (ΦΕΚ 1186/Β΄/25.8.2003)5.  Κανονισμός Ελέγχων Ανυψωτικών Μηχανημάτων.
Υ.Α. Δ13ε/4800/20036.  (ΦΕΚ 708/Β΄/4.6.2003) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης τύπου Μηχα-
νήματος Έργων και τρόπος και διαδικασία απογραφής, ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθ-
μού κυκλοφορίας Μηχανήματος Έργων (ΜΕ).
Εγγρ. Δ13ε/9678/22.12.20037.  Πιστοποιητικά καταλληλότητας- βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου ανυψωτικών 
Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ) (Γερανοί, γερανοί-εκσκαφείς, γερανογέφυρες, καλαθοφόρα, αναβατόρια, αντλίες 
σκυροδέματος περονοφόρα, εξέδρες εργασίας).
Υ.Α. 8407/395/20028.  (ΦΕΚ 1368/Β΄/24.10.2002) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/100/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2001 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 
70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκ-
πομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων».
Εγγρ. 1076761/538/0015/ΠΟΛ.1227/24.9.20029.  Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων. 
Εγγρ. Δ13ε/0/4068/200210.  Χορήγηση Γενικής Έγκρισης Τύπου Μηχανημάτων Έργων.
Εγγρ. 1027366/216/0015/ΠΟΛ.1069/12.3.200111.  Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων.
Εγγρ. Δ13ε/7940/7.9.200112.  Πιστοποιητικά καταλληλότητας- βεβαιώσεις περιοδικού επανελέγχου ανυψωτικών 
Μηχανημάτων Έργων (ΜΕ) (Γερανοί, γερανοί εκσκαφείς, γερανογέφυρες, καλαθοφόρα, αναβατόρια, αντλίες 
σκυροδέματος περονοφόρα, εξέδρες εργασίας).
Π.Δ. 304/200013.  (ΦΕΚ 241/Α΄/3.11.2000) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
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φωση 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).
Υ.Α. 20172/1954/200014.  (ΦΕΚ 183/Β΄/17.2.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγία 99/14/ΕΚ της Επι-
τροπής της 16ης Μαρτίου 1999 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 77/538/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου όσον αφορά οπίσθιους φανούς ομίχλης μηχανοκίνητων οχημάτων και ρυμουλκουμένων τους. 
Υ.Α. Δ 17α/04/88/ΦΝ 416/199915.  (ΦΕΚ 2076/Β΄/25.11.1999) Χορήγηση ειδικής άδειας για την κυκλοφορία Μη-
χανημάτων Έργων (ΜΕ).
Υ.Α. Φ2/64580/2288/1999 (ΦΕΚ 1523/Β΄/27.7.1999)16.  Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυ-
μουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ.
Π.Δ. 292/1999 (ΦΕΚ 262/Α΄/24.11.1999) 17. Καθορισμός μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών Μηχανημάτων 
Έργων (ΜΕ).
Π.Δ. 89/199918.  (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. 
Ν. 2696/199919.  (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 
Ν. 2682/199920.  (ΦΕΚ 16/Α΄/8.2.1999) Διαρρυθμίσεις στη φορολογία των αυτοκινήτων οχημάτων και άλλες δια-
τάξεις. 
Εγγρ. 1004210/13/0015/ΠΟΛ.1003/14.1.199921.  Αυτοκινούμενα μηχανήματα έργων. 
Εγγρ. Δ13ε/5933/3.8.199922.  Χρήση Μηχανημάτων (Μ.Ε) στα Λατομεία, Ορυχεία, Μεταλλεία, Μαρμαράδικα, Ερ-
γοτάξια Αεροδρόμια, Λιμάνια, Ναυπηγεία, Διυλιστήρια, Βιομηχανίες, Βιοτεχνίες, Μάντρες Υλικών Αποθήκες, 
Εκθέσεις κ.λπ. 
Υ.Α. οικ. Β 11481/523/199723.  (ΦΕΚ 295/Β΄/11.4.1997) Τροποποίηση της 765/14.1.91 (81/Β) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Βιομηχανίας, Ενέργει-
ας και Τεχνολογίας και Εμπορίου για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων με καλώδια, των προ-
ωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών-εκσκαφέων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 95/27/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Υ.Α. οικ. 8476/90/1997 (ΦΕΚ 198/Β΄/17.3.1997)24.  Τροποποίηση της υ.α 13147/ΔΠΠ010/47/95 απόφασης του 
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας.
Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996)25.  Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.
Υ.Α. Οικ. 13147/ΔΠΠ010/47/199526.  (ΦΕΚ 652/Β΄/26.7.1995) Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών 
ελέγχου βιομηχανικών προϊόντων. 
Π.Δ. 395/1994 (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) 27. 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. 
Υ.Α. Δ13/0/232/199228.  (ΦΕΚ 119/Β΄/26.2.1992) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την κατάταξη μηχανοκίνητων οχη-
μάτων. 
Ν. 2052/199229.  (ΦΕΚ 94/Α΄/5.6.1992) Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 
Π.Δ. 186/199230.  (ΦΕΚ 84/Α΄/26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 
Υ.Α. οικ. 15928/Φ.7./537/199131.  (ΦΕΚ 572/Β΄/25.7.1991) Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με τις 84/532/
ΕΟΚ, 86/295/ΕΟΚ και 86/296/ΕΟΚ οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το υλικό 
και τα μηχανήματα εργοταξίου ήτοι τα συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS) ή κατά της πτώ-
σης αντικειμένων (FOPS) ορισμένων μηχανημάτων εργοταξίου. 
Υ.Α. 10399 Φ 5.3/361/1991 (ΦΕΚ 359/Β΄/28.5.1991)32.  Καθορισμός της οριακής τιμής στάθμης θορύβου των πυρ-
γογερανών σε συμπλήρωση της υ.α 69001/1921/88.
Π.Δ. 499/199133.  (ΦΕΚ 180/Α΄/28.11.1991) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 31/90 (11/A) «επίβλεψη της 
λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 
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Υ.Α. 765/199134.  (ΦΕΚ 81/Β΄/21.2.1991) Καθορισμός των οριακών τιμών στάθμης θορύβου των υδραυλικών πτύ-
ων, των πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών και των φορτωτών – εκσκαφέων. 
Π.Δ. 70/199035.  (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. 
Π.Δ. 31/199036.  (ΦΕΚ 11/Α΄/5.2.1990) Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέ-
λεσης Τεχνικών Έργων. 
Υ.Α. 69001/1921/198837.  (ΦΕΚ 751/Β΄/18.10.1988) Για έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύ-
βου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυργογε-
ρανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών 
συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών. 
Υ.Α. οικ. 56206/1613/198638.  (ΦΕΚ 570/Β΄/9.9.1986) Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων 
και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985. 
Υ.Α. ΕΗ3/0/700/198639.  (ΦΕΚ 399/Β΄/11.6.1986) Κατάταξη μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμενου χαρα-
κτήρα και ρύθμιση, συναφών με τα Μηχανήματα Έργων, Διατάξεων.
Υ.Α. ΕΗ3/0/1739/83/198440.  (ΦΕΚ 26/Β΄/17.1.1984) Τροποποίηση της αριθ. ΕΗ3/0/15697/16.7.80 κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Δημ. Έργων και Συγκοινωνιών «περί κατατάξεως μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμε-
νου χαρακτήρα». 
Π.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981)41.  Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Υ.Α. ΕΗ3/0/15697/198042.   (ΦΕΚ 709/Β΄/28.7.1980) Περί κατατάξεως μηχανοκίνητων οχημάτων αμφισβητούμε-
νου χαρακτήρα. 
Υ.Α. 34861/197943.   (ΦΕΚ 1081/Β΄/30.11.1979) Περί άδειας οδηγήσεως μηχανημάτων έργων. 
Υ.Α. Α5/2375/197844.   (ΦΕΚ 689/Β΄/18.8.1978) Περί της χρήσεως κατασιγασμένων αεροσφυρών. 
Π.Δ. 827/197745.  (ΦΕΚ 267/Α΄/19.9.1977) Τροποποίηση του υπ αριθ. 22/9.1.76 π.δ/τος «περί επίβλεψης της λει-
τουργίας χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 
Ν. 489/197646.  (ΦΕΚ 331/Β΄/11.12.1976) Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αστικής ευθύ-
νης. 
Π.Δ. 212/197647.  (ΦΕΚ 78/Α΄/6.4.1976) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις μεταφορικάς 
ταινίας και προωθητάς εν γένει. 
Π.Δ. 22/197648.  (ΦΕΚ 6/Α΄/12.1.1976) Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων. 
Β.Δ. της 7-4/195449.  (ΦΕΚ 61/Α΄/7.4.1954) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 4/5-10-1951 Β.Δ/
τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων», 
ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη διά των από 26.9.1952 και συνεπληρώθη διά τών από 26.9.1952 και 
από 12.6.1953 Β.Δ/τος, ως και του από 30/1/5.2.1937 Β.Δ/τος «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρή-
σεως κινητηρίων μηχανημάτων και ατμολεβήτων, ως τούτο ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέ-
ρως». 
Β.Δ. της 4-10/195150.  (ΦΕΚ 272/Α΄/5.10.1951) Περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μη-
χανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων. 

Πρέσσες
Π.Δ. 152/19781.  (ΦΕΚ 31/Α΄/25.2.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις πιεστήρας δι 
εκκέντρου και παρομοίους τοιούτους. 
Π.Δ. 151/19782.  (ΦΕΚ 31/Α΄/25.2.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις θερμο-
πλαστικούς και παρομοίους τούτων πιεστήρας. 
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Πρέσσες με έκκεντρο
Π.Δ. 152/1978 (ΦΕΚ 31/Α΄/25.2.1978) 1. Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των εργαζομένων εις πιεστήρας δι 
εκκέντρου και παρομοίους τοιούτους. 

Μικτές επιτροπές ελέγχου
Ν. 3227/2004 (ΦΕΚ 31/Α΄/9.2.2004) 1. Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. 
Ν. 3144/20032.  (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινω-
νική προστασία και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 2/14590/0022/20023.  (ΦΕΚ 399/Β΄/2.4.2002) Τροποποίηση της απόφασης 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 επιτρο-
πές ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας– Κερατσινίου –Περάματος- Σαλαμί-
νας». 
Υ.Α. 2/73692/0022/2000 (ΦΕΚ 1475/Β΄/4.12.2000) 4. 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- Δραπε-
τσώνας - Κερατσινίου - Περάματος-Σαλαμίνας. 
Υ.Α. 2038176/6019/0022/1997 (ΦΕΚ 526/Β΄/26.6.1997)5.  Καθορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομέ-
νων και των Εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επιτροπές Ελέγ-
χου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά - Δραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάματος - Σαλαμίνας.
Υ.Α. 2027302/2928/0022/19956.  (ΦΕΚ 532/Β΄/20.6.1995) Καθορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομέ-
νων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και ερ-
γοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά – Δραπετσώνας –Κερατσι-
νίου- Περάματος-Σαλαμίνας.
Υ.Α. 2059729/6388/0022/19947.  (ΦΕΚ 798/Β΄/24.10.1994) Καθορισμός αμοιβής από 1.1.1991 των εκπροσώπων 
των εργαζομένων και των εκπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επι-
τροπές Ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώ-
νη Πειραιά- Δραπετσώνας- Kερατσινίου- Περάματος- Σαλαμίνας. 
Υ.Α. 200937/972/0022/19948.  (ΦΕΚ 152/Β΄/4.3.1994) 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- Δραπε-
τσώνας- Κερατσινίου-Περάματος- Σαλαμίνας. 
Ν. 2084/19929.  (ΦΕΚ 165/Α΄/7.10.1992) Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις. 
Ν. 1892/199010.  (ΦΕΚ 101/Α΄/31.7.1990) Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.
ΦΕΚ 527/Β΄/29.6.1989 11. Διόρθωση Σφάλματος στην κοινή Υ.Α 3232/41/89/24.4.1989 (ΦΕΚ 400/Β/26.5.89). 
Υ.Α. 3232/41/89/198912.  (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) Συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστι-
κή ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου -Περάματος-Σαλαμίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αε-
ρίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα. 
Υ.Α. 130048/198913.  (ΦΕΚ 59/Β΄/31.1.1989) Καθορισμός της θητείας των μελών των μικτών επιτροπών ελέγχου 
σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα. 
Υ.Α. 69613/12296/198814.  (ΦΕΚ 587/Β΄/24.8.1988) Καθορισμός αποζημίωσης εκπροσώπων εργαζομένων και του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές επιτροπές ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξια-
κά έργα και σε επιτροπές ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου-
Περάματος- Σαλαμίνας. 
Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α΄/6.4.1988)15.  Συμβούλια εργαζομένων και άλλες διατάξεις - Κύρωση της 135 διεθνούς 
σύμβασης εργασίας. 
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Υ.Α. 131782/1987 (ΦΕΚ 601/Β΄/10.11.1987)16.  Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου στην ναυπηγοεπισκευαστική 
ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου-Περάματος- Σαλαμίνος. 
Υ.Α. 131325/198717.  (ΦΕΚ 467/Β΄/28.8.1987) Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξιακά 
έργα.

Μηχανοκίνητα οχήματα
Γενικά

Υ.Α. Α6/55298/4926/20081.  (ΦΕΚ 148/Β΄/30.1.2008) Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου με αμά-
ξωμα πλατφόρμα σε ιδιοκτήτες ΦΙΧ αυτοκινήτων που εξυπηρετούν εκσκαπτικά
Υ.Α. 38492/2784/07/20082.  (ΦΕΚ 84/Β`/24.1.2008) Μέγιστο ύψος αμαξώματος ανατρεπόμενων οχημάτων.
Υ.Α. οικ. 10375/829/20073.  (ΦΕΚ 303/Β΄/7.3.2007) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ 29900/1977 (1318/Β) από-
φασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελ-
λάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ». 
Υ.Α. 71911/5164/05/2006 (ΦΕΚ 915/Β`/14.7.2006)4.  Μέγιστο ύψος αμαξώματος ανατρεπόμενων οχημάτων.
Π.Δ. 223/20045.   (ΦΕΚ 209/Α΄/4.11.2004) Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ 77/1998 «προσαρμογή της Ελ-
ληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με 
τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων 
διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφο-
ρές» σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 18ης Φεβρουαρίου 2002 που τροποποιεί την οδηγία 96/53/ΕΟΚ. 
Ν. 3103/20036.   (ΦΕΚ 23/Α΄/29.1.2003) Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατά-
ξεις.
Υ.Α. 8406/394/20027.   (ΦΕΚ 910/Β΄/17.7.2002) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/92/ΕΚ, για 
προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 92/22/ΕΟΚ, σχετικά με τους υαλοπίνακες ασφαλείας και τα υλι-
κά υαλοπινάκων για μηχανοκίνητα οχήματα και τα ρυμουλκούμενα τους, και της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου περί εγκρίσεως των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους. 
Υ.Α. 80034/3445/20018.   (ΦΕΚ 805/Β΄/26.6.2001) Εναρμόνιση προς τις διατάξεις οδηγίας 2000/73/ΕΚ της Επι-
τροπής της 22ας Νοεμβρίου 2000 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 93/92/ΕΚ του Συμβου-
λίου σχετικά με την τοποθέτηση συστημάτων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα ή τρίκυκλα 
οχήματα με κινητήρα. 
Υ.Α. 28410/1135/20009.   (ΦΕΚ 1049/Β΄/25.8.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/4/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Φεβρουαρίου 2000 για την τροποποίηση της οδηγίας 
74/60/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών όσον αφορά την εσωτερι-
κή διαρρύθμιση των οχημάτων με κινητήρα (εσωτερικά τμήματα του χώρου επιβατών εκτός των εσωτερικών κα-
τόπτρων οδηγήσεως, διευθέτηση των οργάνων χειρισμού, οροφή ή συρόμενη οροφή, ερεισίνωτο και οπίσθιο τμή-
μα των καθισμάτων).
Υ.Α. οικ. 18585/200010.   (ΦΕΚ 490/Β΄/6.4.2000) Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ 29900/1977 (1318/Β) απόφασης 
του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυ-
τοκινήτων οχημάτων κ.λπ». 
Π.Δ. 327/200011.   (ΦΕΚ 267/Α΄/8.12.2000) Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ 1161/77 «περί των μέγιστων ορί-
ων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκούμενων υπό αυτοκινή-
των και συρμών». 
Υ.Α. 27785/2153/97/199812.   (ΦΕΚ 632/Β΄/24.6.1998) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/27/ΕΚτου 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 1997 «για τις μάζες και διαστάσεις ορισμένων 
κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/
ΕΟΚ. 
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Π.Δ. 325/199613.   (ΦΕΚ 220/Α΄/9.9.1996) Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχη-
μάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών.
Υ.Α. οικοθεν 22716/1543/199414.   (ΦΕΚ 699/Β΄/14.9.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθμ. ΣΤ 
29900/1977 (1318/Β) απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, 
για κυκλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ». 
Υ.Α. 8742/524/199415.   (ΦΕΚ 512/Β΄/4.7.1994) Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανά-
λωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα. 
Υ.Α. 20090/1314/199416.   (ΦΕΚ 512/Β΄/4.7.1994) Υποχρεωτικές επιγραφές των δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων 
με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/94/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων της 14ης Ιουνίου 1993.
Υ.Α. Α2/29542/5347/199117.   (ΦΕΚ 707/Β΄/5.9.1991) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτων σύμφω-
να με τις διατάξεις του Ν. 1959/91 
Υ.Α. 317/198618.   (ΦΕΚ 139/Α΄/18.9.1986) Τροποποίηση του Π.Δ./τος 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α/13.12.1977) «Πε-
ρί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμέ-
νων υπό αυτοκινήτων και συρμών» 
Π.Δ. 180/198619.   (ΦΕΚ 69/Α΄/26.5.1986) Τροποποίηση του Π.Δ/τος 1161/1977 (ΦΕΚ 380/Α/13.12.1977) «περί 
των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμέ-
νων υπό αυτοκινήτων και συρμών».
Υ.Α. ΣΤ- 29900/197720.   (ΦΕΚ 1318/Β΄/29.12.1977) Περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων, για την κυ-
κλοφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων οχημάτων κ.λπ. 
Π.Δ. 1161/197721.   (ΦΕΚ 380/Α΄/14.12.1977) Περί των μεγίστων ορίων διαστάσεων και βαρών των αυτοκινήτων 
οχημάτων, αρθρωτών οχημάτων, ρυμουλκουμένων υπό αυτοκινήτων και συρμών. 

Έγκριση τύπου μηχανοκίνητων οχημάτων
Υ.Α. 62396/2988/20021.   (ΦΕΚ 1524/Β΄/5.12.2002) Συμπλήρωση της 32353/1475/9-7-02 (909/Β) κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «περί συμμόρφωσης προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/116/ΕΚ της Επιτροπής της 20 Δεκεμ-
βρίου 2001, για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, περί προσεγγίσε-
ως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυ-
μουλκουμένων τους. 
Υ.Α. 32353/1475/20022.   (ΦΕΚ 909/Β΄/17.7.2002) Συμμόρφωση προς διατάξεις της οδηγίας 2001/116/ΕΚ της 
Επιτροπής της 20 Δεκεμβρίου 2001, για προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο Οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλί-
ου, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων 
οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους. 
Υ.Α. 3512/267/20003.   (ΦΕΚ 1351/Β΄/7.11.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/91/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 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 ρυμουλκου-
μενών τους. 
Υ.Α. οικ.47271/3950/19924.   (ΦΕΚ 764/Β΄/31.12.1992) Διαδικασία έγκρισης τύπου οχημάτων με κινητήρα και 
των ρυμουλκουμένων τους, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 92/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευ-
ρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Ιουνίου 1992. 
Π.Δ. 431/19835.   (ΦΕΚ 160/Α΄/7.11.1983) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 70/156/
ΕΟΚ οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 6ης Φεβρουαρίου 1970, για την προσέγγιση 
των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών που αφορούν την έγκριση των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλ-
κουμένων τους», όπως τροποποιήθηκε με τις 78/315/Ε.Ο.Κ., της 21 Δεκεμβρίου 1977, 78/547/Ε.Ο.Κ, της 12 
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Ιουνίου 1978 και 80/1267/ΕΟΚ, της 16 Δεκεμβρίου 1980, οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των. 

Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων
Ν. 3446/20061.   (ΦΕΚ 49/Α΄/10.3.2006) Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – 
Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. Φ2/32397/3517/20042.   (ΦΕΚ 303/Β΄/11.2.2004) Τροποποίηση της κ.υ.α Φ2/55009/4626/00/02, (1028/Β) 
«προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/30/ΕΚ «σχετικά με τον οδικό τε-
χνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα», σε συμμόρφωση με 
τις διατάξεις της οδηγίας 2003/26/ΕΚ. 
Υ.Α. 7016/6/127/20043.   (ΦΕΚ 199/Β΄/4.2.2004) Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της πράξης βεβαί-
ωσης των παραβάσεων που προβλέπονται από το ν. 2696/99 «κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (57/Α) 
και από την περί αυτοκινήτων νομοθεσία. 
Υ.Α. Φ2/43086/4636/20034.   (ΦΕΚ 1086/Β΄/5.8.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση της κ.υ.α Φ2/64580/2288/99 
(1523/Β) «τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 96/96/ΕΚ». 
Υ.Α. Φ2/55009/4626/20025.   (ΦΕΚ 1028/Β΄/7.8.2002) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 2000/30/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2000 σχετικά με τον οδικό τεχνικό έλεγχο των οχημάτων επαγγελματι-
κής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Κοινότητα.
Υ.Α. 56965/6498/20016.   (ΦΕΚ 1715/Β΄/21.12.2001) Τροποποίηση του π.δ 256/99 «προσαρμογή της Ελληνικής 
Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαί-
ων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων» σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/26/ΕΚ. 
Υ.Α. Φ2/14133/1501/20017.   (ΦΕΚ 1715/Β΄/21.12.2001) Τροποποίηση της Φ2/64580/2288/99 (1523/Β) ΚΥΑ «Τε-
χνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/
ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Φ2/70916/2953/99 (458/Β/01) σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των 
οδηγιών 2001/9/ΕΚ και 2001/11/ΕΚ. 
Υ.Α. Φ2/70916/2953/99/20018.   (ΦΕΚ 458/Β΄/20.4.2001) Τροποποίηση της Φ2/64580/2288/99 (1523/Β) ΚΥΑ 
«Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενών τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
96/96/ΕΚ», σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 1999/52/ΕΚ. 
Ν. 2963/20019.   (ΦΕΚ 268/Α΄/23.11.2001) Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με 
λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. Φ2/64580/2288/199910.   (ΦΕΚ 1523/Β΄/27.7.1999) Τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυ-
μουλκουμένων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96/ΕΚ.
Π.Δ. 256/199911.   (ΦΕΚ 209/Α΄/11.10.1999) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδη-
γίας 95/50/ΕΚ της 6ης Οκτωβρίου 1995 σχετικά με την καθιέρωση ενιαίων διαδικασιών στον τομέα του ελέγχου 
των οδικών μεταφορών επικίνδυνων εμπορευμάτων. 
Ν. 2696/199912.   (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

Μυοσκελετικές παθήσεις
Υ.Α. οικ. 130621/20031.  (ΦΕΚ 875/Β΄/2.7.2003) Εργασίες, έργα και δραστηριότητες στις οποίες απαγορεύεται 
να απασχολούνται ανήλικοι.
Π.Δ. 62/19982.  (ΦΕΚ 67/Α΄/26.3.1998) Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση 
με την οδηγία 94/33/ΕΚ.
Π.Δ. 176/19973.  (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργα-
σία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ.
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Π.Δ. 305/1996 4. (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.
Π.Δ. 17/19965.  (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) 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.
Π.Δ. 16/19966.  (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK.
Π.Δ. 398/19947.  (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με 
οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK.
Π.Δ. 397/19948.  (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτι-
κή 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.
Υ.Α. 130627/19909.  (ΦΕΚ 620/Β΄/27.9.1990) Καθορισμός επικίνδυνων, βαριών ή ανθυγιεινών εργασιών για την 
απασχόληση ανηλίκων.
Π.Δ. 7/199010.  (ΦΕΚ 4/Α΄/15.1.1990) Ιατρική εξέταση νεαρών προσώπων για την απασχόληση σε βαριές, ανθυ-
γιεινές ή επικίνδυνες εργασίες.
ΦΕΚ 132/Β΄/12.2.197911.  Περί αντικατάστασης του άρθρου 40 του κανονισμού ασθενείας του ΙΚΑ.

Ν
Νέοι

Βλέπε: Ανήλικοι

Ναυπηγικές εργασίες - Ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη
Βλέπε: Θαλάσσιες μεταφορές

Ξ
Ξυλουργεία

Υ.Α. 193066/19851.   (ΦΕΚ 831/Β΄/31.12.1985) Εμποτιστικά ξύλου CCA και CCB. 
Β.Δ. της 10-9/19372.   (ΦΕΚ 405/Α΄/14.10.1937) Περί ασφαλείας των εν τοις ξυλουργικοίς εργοστασίοις ασχο-
λουμένων εργατών και τεχνιτών. 

Ο
Οθόνες Οπτικής Απεικόνισης (Ο.Ο.Α.)

ΦΕΚ 6/Α΄/25.1.19951.  Διορθώσεις σφαλμάτων στα π.δ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 
(221/Α), 399/94 (221/Α).
Π.Δ. 398/1994 (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994)2.  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με 
οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK.
Υ.Α. 130709/19913.  (ΦΕΚ 879/Β΄/29.10.1991) Χορήγηση ειδών ατομικής προστασίας (ειδικών γυαλιών) σ όλους 
τους εργαζόμενους στα μηχανογραφικά κέντρα του Δημοσίου,. Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. 
Υ.Α. 130558/19894.  (ΦΕΚ 471/Β΄/16.6.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων στα μηχανογραφικά Κέ-
ντρα του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
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Υ.Α. 2048842/6017/0022/1989 (ΦΕΚ 455/Β΄/12.6.1989)5.  Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε προσωπικό των Κέ-
ντρων Πληροφορικής του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ.

Οικοδομικά και τεχνικά έργα
Γενικά

Υ.Α. Δ17α/10/54/ΦΝ 430/20011.   (ΦΕΚ 1418/Β΄/22.10.2001) Εγγραφή στο ΜΕΕΠ εξειδικευμένων επιχειρήσε-
ων για εξειδικευμένες εργασίες και καθορισμός ορίων προϋπολογισμών έργων που μπορούν να αναλαμβάνουν. 
Υ.Α. Δ17α/04/50/Φ.Ν.430/20012.   (ΦΕΚ 1314/Β΄/10.10.2001) Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/20013.   (ΦΕΚ 266/Β΄/14.3.2001) Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έρ-
γου. 
Π.Δ. 278/19994.   (ΦΕΚ 232/Α΄/3.11.1999) Άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εργοληπτικών επιχειρήσεων και στελε-
χών τους και συγκρότηση πειθαρχικών συμβουλίων στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων του ΥΠΕΧΩΔΕ. 
Π.Δ. 177/19975.   (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφά-
λειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 92/91/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 305/19966.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Υ.Α. 2027302/2928/0022/19957.   (ΦΕΚ 532/Β΄/20.6.1995) Καθορισμός αμοιβής των εκπροσώπων των εργαζομέ-
νων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συμμετέχουν στις μικτές Επιτροπές Ελέγχου σε οικοδομές και ερ-
γοταξιακά έργα και σε Επιτροπές Ελέγχου στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Πειραιά –Δραπετσώνας –Κερατσι-
νίου- Περάματος-Σαλαμίνας. 
Ν. 2331/19958.   (ΦΕΚ 173/Α΄/24.8.1995) Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και άλλες ποινικές διατάξεις - Ολομέλεια Αρείου Πάγου - Διαιτησίες και άλλες διατάξεις». 
Υ.Α. 200937/972/0022/19949.   (ΦΕΚ 152/Β΄/4.3.1994) 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- Δραπε-
τσώνας- Κερατσινίου-Περάματος- Σαλαμίνας. 
Πολ.Διατ. της 8-7/199310.   (ΦΕΚ 795/Δ΄/13.7.1993) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανε-
γειρομένων οικοδομών.
Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/199311.   (ΦΕΚ 756/Β΄/28.9.1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συ-
ναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 
Π.Δ. 499/199112.   (ΦΕΚ 180/Α΄/28.11.1991) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 31/90 (11/A) «επίβλεψη της 
λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 
Π.Δ. 31/199013.   (ΦΕΚ 11/Α΄/5.2.1990) Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέ-
λεσης Τεχνικών Έργων. 
Π.Δ. 225/198914.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Υ.Α. 4873/438/198915.   (ΦΕΚ 96/Β΄/10.2.1989) Παράταση ισχύος διατηρούμενων διατάξεων του Ν.Δ/τος 8/1973 
«περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού». 
Υ.Α. 3046/304/198916.   (ΦΕΚ 59/Δ΄/3.2.1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός. 
Υ.Α. 130048/198917.   (ΦΕΚ 59/Β΄/31.1.1989) Καθορισμός της θητείας των μελών των μικτών επιτροπών ελέγχου 
σε οικοδομές και εργοταξιακά έργα. 
Υ.Α. 1546/198718.   (ΦΕΚ 472/Β΄/28.8.1987) Υποχρέωση τήρησης Βιβλίου Ημερήσιων Δελτίων απασχολούμενου 
προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών εργασιών και τεχνικών έργων. 
Υ.Α. 131325/198719.   (ΦΕΚ 467/Β΄/28.8.1987) Σύσταση μικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδομές και εργοταξια-
κά έργα. 
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Π.Δ. 315/198720.   (ΦΕΚ 149/Α΄/25.8.1987) Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (ΕΥΑΕ) σε 
εργοτάξια οικοδομών και εν γένει τεχνικών έργων. 
Ν. 1577/198521.   (ΦΕΚ 210/Α΄/18.12.1985) Γενικός οικοδομικός κανονισμός. 
Π.Δ. 283/198522.   (ΦΕΚ 106/Α΄/31.5.1985) Ποινικός Κώδικας. 
Υ.Α. 130646/198423.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1430/198424.  (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή.
Πολ.Διατ. της 3-9/198325.   (ΦΕΚ 394/Δ΄/8.9.1983) Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγει-
ρομένων οικοδομών. 
Ν. 1396/198326.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Υ.Α. ΒΜ5/30058/198327.   (ΦΕΚ 121/Β΄/23.3.1983) Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτε-
λουμένων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών. 
Π.Δ. 1073/198128.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Πολ.Διατ. της 7-2/198129.   (ΦΕΚ 118/Δ΄/2.3.1981) Περί παρατάσεως της αναστολής των οικοδομικών εργασιών 
εις την εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου περιοχήν Θεσ/νίκης 
Π.Δ. 778/198030.   (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών.
Ν. 1057/198031.   (ΦΕΚ 152/Α΄/30.6.1980) Περί του ωραρίου των απασχολουμένων εις υπηρεσίας του Δημοσίου 
κλπ. λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την μορφήν εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου, ή εις εργα-
σίας υπαίθρου και άλλων τινών διατάξεων. 
Π.Δ. 827/197732.   (ΦΕΚ 267/Α΄/19.9.1977) Τροποποίηση του υπ αριθ. 22/9.1.76 π.δ/τος «περί επίβλεψης της λει-
τουργίας χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων». 
Π.Δ. 22/197633.   (ΦΕΚ 6/Α΄/12.1.1976) Περί επίβλεψης της λειτουργίας, χειρισμού και συντήρησης μηχανημάτων 
εκτέλεσης τεχνικών έργων. 
Π.Δ. της 12-1/193434.   (ΦΕΚ 20/Α΄/17.1.1934) Περί κανονισμού προβλέψεως ατυχημάτων εις υπαιθρίους εργα-
σίας. 
Π.Δ. της 22-12/193335.   (ΦΕΚ 406/Α΄/29.12.1933) Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φο-
ρητών κλιμάκων. 
Π.Δ. της 13-4/192936.   (ΦΕΚ 153/Α΄/22.4.1929) Περί επικινδύνων οικοδομών. 
Υ.Α. 34428/192937.   (ΦΕΚ 51/Β΄/14.5.1929) Περί διευκρινίσεως του τρόπου εφαρμογής διατάξεων του Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού του Κράτους. 

Ασφάλεια εργασίας με κάθετες (κατακόρυφες) σκάλες
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 396/19944.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/19935.   (ΦΕΚ 756/Β΄/28.9.1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συ-
ναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 
Π.Δ. 225/19896.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
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Ν. 1568/19857.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
Υ.Α. 130646/19848.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1430/19849.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Ν. 1396/198310.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.
Π.Δ. 1073/198111.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Π.Δ. 778/198012.   (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασι-
ών. 
Π.Δ. 17/197813.   (ΦΕΚ 3/Α΄/12.1.1978) Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 π.δ/τος «περί ασφαλείας ερ-
γατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων». 
Π.Δ. της 22-12/193314.   (ΦΕΚ 406/Α΄/29.12.1933) Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φο-
ρητών κλιμάκων. 

Ασφάλεια εργασίας με σκάλες από σκοινί
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 396/19944.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Π.Δ. 225/19895.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Ν. 1568/19856.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
Υ.Α. 130646/19847.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1430/19848.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Ν. 1396/19839.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198110.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.
Π.Δ. 778/198011.   (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασι-
ών. 
Π.Δ. 17/197812.   (ΦΕΚ 3/Α΄/12.1.1978) Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 π.δ/τος «περί ασφαλείας ερ-
γατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων». 
Π.Δ. της 22-12/193313.   (ΦΕΚ 406/Α΄/29.12.1933) Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φο-
ρητών κλιμάκων. 

Ασφάλεια εργασίας με φορητές μηχανικές σκάλες
Π.Δ. 155/20041.   (ΦΕΚ 121/Α΄/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/45/ΕΚ. 
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Π.Δ. 305/19962.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19963.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19954.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 397/19945.   (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτι-
κή 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. 
Π.Δ. 395/19946.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994). Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK. 
Π.Δ. 396/19947.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/19938.   (ΦΕΚ 756/Β΄/28.9.1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συ-
ναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 
Π.Δ. 225/19899.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Ν. 1568/198510.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Υ.Α. 130646/198411.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1430/198412.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Ν. 1396/198313.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198114.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Π.Δ. 778/198015.   (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. 
Π.Δ. 17/197816.   (ΦΕΚ 3/Α΄/12.1.1978) Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 π.δ/τος «περί ασφαλείας ερ-
γατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων». 
Π.Δ. της 22-12/193317.   (ΦΕΚ 406/Α΄/29.12.1933) Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φο-
ρητών κλιμάκων. 

Ασφάλεια εργασίας με φορητές σκάλες
Π.Δ. 155/20041.   (ΦΕΚ 121/Α΄/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/45/ΕΚ. 
Π.Δ. 305/19962.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19963.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) 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. 
Π.Δ. 105/19954.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 397/19945.   (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτι-
κή 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. 
Π.Δ. 396/19946.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
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εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Π.Δ. 225/19897.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Ν. 1568/19858.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
Υ.Α. 130646/19849.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1430/198410.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή.
Ν. 1396/198311.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198112.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Π.Δ. 778/198013.   (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασι-
ών. 
Π.Δ. 17/197814.   (ΦΕΚ 3/Α΄/12.1.1978) Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 π.δ/τος «περί ασφαλείας ερ-
γατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων». 
Π.Δ. της 22-12/193315.   (ΦΕΚ 406/Α΄/29.12.1933) Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φο-
ρητών κλιμάκων. 

Ασφάλεια εργασίας σε κατεδαφίσεις
Π.Δ. 175/19971.   (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Τροποποίηση του π.δ 70α/88 «προστασία εργαζομένων που εκτίθενται 
στον αμίαντο κατά την εργασία» (31/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 305/19962.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19963.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) 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. 
Π.Δ. 105/19954.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 395/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) 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. 
Π.Δ. 396/19946.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Υ.Α. οικ. 31245/19937.   (ΦΕΚ 451/Β΄/24.6.1993) Συστάσεις για κατεδαφίσεις κτιρίων. 
Υ.Α. 8243/1113/19918.   (ΦΕΚ 138/Β΄/8.3.1991) Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. 
Π.Δ. 85/19919.   (ΦΕΚ 38/Α΄/18.3.1991) 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. 
Π.Δ. 225/198910.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα.
Π.Δ. 70α/198811.   (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.1988) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την ερ-
γασία. 
Ν. 1568/198512.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
Υ.Α. 130646/198413.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1396/198314.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198115.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
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Ασφάλεια εργασίας σε προσωρινές σταθερές σκάλες
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 396/19944.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/19935.   (ΦΕΚ 756/Β΄/28.9.1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συ-
ναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 
Π.Δ. 225/19896.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Ν. 1568/19857.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
Υ.Α. 130646/19848.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1430/19849.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Ν. 1396/198310.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.
Π.Δ. 1073/198111.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Π.Δ. 778/198012.   (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. 
Π.Δ. 17/197813.   (ΦΕΚ 3/Α΄/12.1.1978) Περί συμπληρώσεως του από 22/29.12.1933 π.δ/τος «περί ασφαλείας ερ-
γατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φορητών κλιμάκων». 
Π.Δ. της 22-12/193314.   (ΦΕΚ 406/Α΄/29.12.1933) Περί ασφαλείας εργατών και υπαλλήλων εργαζομένων επί φο-
ρητών κλιμάκων. 

Βιβλίο ημερήσιου δελτίου απασχόλησης προσωπικού (ΒΗΔΑΠ)
Εγγρ. 11073/23.10.20001.   Τήρηση βιβλίου ημερήσιου δελτίου σε οικοδομικά και τεχνικά έργα. 
Ν. 2556/19972.   (ΦΕΚ 270/Α΄/24.12.1997) Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων ΙΚΑ και άλλα 
θέματα. 
Υ.Α. Φ21/2257/19923.   (ΦΕΚ 634/Β΄/9.10.1992) Επιβολή προστίμου για τη μη τήρηση του βιβλίου παρουσίας οι-
κοδομών. 
Υ.Α. 1872/19924.   (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1992) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την τήρηση Βιβλίου Απασχολουμένου 
Προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα. 
Ν. 1976/19915.   (ΦΕΚ 184/Α΄/4.12.1991) Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της συνταξιοδοτικής νο-
μοθεσίας, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και άλλες δια-
τάξεις. 
Ν. 1902/19906.   (ΦΕΚ 138/Α΄/17.10.1990) Ρύθμιση συνταξιοδοτικών και άλλων συναφών θεμάτων. 
Υ.Α. 1801/19897.   (ΦΕΚ 569/Β΄/2.8.1989) Υποχρέωση τήρησης βιβλίου Ημερησίων Δελτίων Απασχολουμένου 
Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδομικών και τεχνικών έργων. 
Ν. 1836/19898.   (ΦΕΚ 79/Α΄/14.3.1989) Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελματικής κατάρτισης και άλ-
λες διατάξεις. 

Δημόσια έργα
Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126880/20071.   (ΦΕΚ 435/Β΄/29.3.2007) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Η.Π. 
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15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έρ-
γων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθ. 3 του ν. 1650/1986 (160/Α) όπως αντικαταστάθη-
κε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. 
(91/Α). 
Π.Δ. 230/20072.   (ΦΕΚ 264/Α΄/23.11.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτή-
σεις ασφάλειας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου. 
Υ.Α. οικ. 145799/20053.   (ΦΕΚ 1002/Β΄/18.7.2005) Συμπλήρωση της υπ αριθ Η.Π. 15393/2332/2002 
(1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων 
σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 «εναρ-
μόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α). 
Ν. 3164/20034.   (ΦΕΚ 176/Α΄/2.7.2003) Μητρώα Μελετητών, ανάθεση και εκπόνηση μελετών και παροχή συνα-
φών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/20035.   (ΦΕΚ 16/Β΄/14.1.2003) Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κα-
τά την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ- ΦΑΥ). 
Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/20026.   (ΦΕΚ 1022/Β΄/5.8.2002) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηρι-
οτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 
«εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)». 
Υ.Α. Δ17α/07/53/Φ.Ν.402/20027.   (ΦΕΚ 919/Β΄/19.7.2002) Τροποποίηση απόφασης σχετικά με τη διαδικασία 
ανάδειξης αναδόχου δημοσίου έργου του ν. 2576/98. 
Π.Δ. 336/20028.   (ΦΕΚ 281/Α΄/20.11.2002) Τροποποίηση του π.δ 334/00 «προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσί-
ας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με 
την οδηγία 97/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (279/Α) σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 2001/78/ΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2001. 
Υ.Α. Δ17α/01/13/ΦΝ430/20029.   (ΦΕΚ 267/Β΄/6.3.2002) Όροι και διαδικασία έγκρισης κατασκευαστικής κοινο-
πραξίας και υπεργολαβίας. 
Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/200110.   (ΦΕΚ 686/Β΄/1.6.2001) Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και 
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της 
οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο.
Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/200111.   (ΦΕΚ 266/Β΄/14.3.2001) Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έργου. 
Π.Δ. 121/200112.   (ΦΕΚ 112/Α΄/6.6.2001) Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθ. 21 του Νόμου 
1418/84. 
Υ.Α. οικ. 433/200013.   (ΦΕΚ 1176/Β΄/22.9.2000) Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απα-
ραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου. 
Π.Δ. 334/200014.   (ΦΕΚ 279/Α΄/21.12.2000) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς 
τις διατάξεις της οδηγίας 93/37/ΕΟΚ όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
Ν. 2576/199815.   (ΦΕΚ 25/Α΄/9.2.1998) Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημοσί-
ων έργων και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 368/199416.   (ΦΕΚ 201/Α΄/2.12.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 472/85 (ΦΕΚ 168/Α) και του 
π.δ 609/85 (223/Α). 
Ν. 2229/199417.   (ΦΕΚ 138/Α΄/31.8.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 1418/84 και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 48/198818.   (ΦΕΚ 17/Β΄/29.1.1988) Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή Δημοσίων Έρ-
γων» (223/Α). 
Π.Δ. 609/198519.   (ΦΕΚ 223/Α΄/31.12.1985) Κατασκευή δημοσίων έργων. 
Π.Δ. 472/198520.   (ΦΕΚ 168/Α΄/2.10.1985) Σύνθεση επιτροπών ΜΕΕΠ και ΜΕΚ και άλλες ρυθμίσεις σχετικές με 
την εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 17 του ν. 1418/84. 
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Ν. 1418/198421.   (ΦΕΚ 23/Α΄/29.2.1984) Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 
Π.Δ. 541/197822.   (ΦΕΚ 116/Α΄/28.7.1978) Περί Κατηγοριών Μελετών. 
Ν. 716/197723.   (ΦΕΚ 295/Α΄/5.10.1977) Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών. 
Π.Δ. 696/197424.   (ΦΕΚ 301/Α΄/8.10.1974) Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλα-
βήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρ-
τογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών. 

Εκσκαφές
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 395/19944.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίη-
ση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/
EOK. 
Π.Δ. 396/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Π.Δ. 77/19936.   (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιο-
λογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 85/19917.   (ΦΕΚ 38/Α΄/18.3.1991) 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. 
Π.Δ. 225/19898.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα.
Π.Δ. 307/19869.   (ΦΕΚ 135/Α΄/29.8.1986) Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμέ-
νους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 
Ν. 1568/198510.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Υ.Α. 130646/198411.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1430/198412.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Ν. 1396/198313.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198114.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Π.Δ. 447/197515.   (ΦΕΚ 142/Α΄/17.7.1975) Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μι-
σθωτών. 

Εκσκαφές θεμελίων και τάφρων
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK. 
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Π.Δ. 395/19944.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίη-
ση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/
EOK. 
Π.Δ. 396/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Π.Δ. 77/19936.   (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιο-
λογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 85/19917.   (ΦΕΚ 38/Α΄/18.3.1991) 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. 
Π.Δ. 225/19898.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Π.Δ. 307/19869.   (ΦΕΚ 135/Α΄/29.8.1986) Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμέ-
νους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 
Ν. 1568/198510.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Υ.Α. 130646/198411.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1430/198412.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Ν. 1396/198313.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198114.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 

Εκσκαφές φρεάτων
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 395/19944.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίη-
ση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/
EOK. 
Π.Δ. 396/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Π.Δ. 77/19936.   (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιο-
λογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 85/19917.   (ΦΕΚ 38/Α΄/18.3.1991) 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. 
Π.Δ. 225/19898.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Π.Δ. 307/19869.   (ΦΕΚ 135/Α΄/29.8.1986) Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμέ-
νους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 
Ν. 1568/198510.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Υ.Α. 130646/198411.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
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Ν. 1430/198412.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Ν. 1396/198313.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198114.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 

Εργασίες σε κλειστούς χώρους, στεγανά ασφαλείας - κιβωτοειδή
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 399/19944.   (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) 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. 
Π.Δ. 395/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK. 
Π.Δ. 396/19946.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Π.Δ. 77/19937.   (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιο-
λογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 85/19918.   (ΦΕΚ 38/Α΄/18.3.1991) 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. 
Π.Δ. 225/19899.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα.
Π.Δ. 307/198610.   (ΦΕΚ 135/Α΄/29.8.1986) Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμέ-
νους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Ν. 1568/198511.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
Υ.Α. 130646/198412.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1430/198413.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Ν. 1396/198314.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198115.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.

Εργασίες σε νερό
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK. 
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Π.Δ. 395/19944.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίη-
ση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/
EOK. 
Π.Δ. 396/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Π.Δ. 225/19896.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Ν. 1568/19857.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
Υ.Α. 130646/19848.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας 
Ν. 1430/19849.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Ν. 1396/198310.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.
Π.Δ. 1073/198111.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.

Εργασίες σε ύψος
Π.Δ. 155/20041.   (ΦΕΚ 121/Α΄/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/45/ΕΚ.
Π.Δ. 305/19962.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.
Π.Δ. 17/19963.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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.
Π.Δ. 778/19804.   (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασι-
ών.

Ημερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α)
Π.Δ. 305/19961.  (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.
Υ.Α. 130646/19842.  (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.
Ν. 1396/19833.  (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.
Π.Δ. 1073/19814.  (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.

Θέματα ασφάλειας σε εργασίες γεωτρήσεων
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK 
Π.Δ. 395/19944.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση 
εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/EOK 
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Π.Δ. 396/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Π.Δ. 77/19936.   (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιο-
λογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 85/19917.   (ΦΕΚ 38/Α΄/18.3.1991) 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. 
Π.Δ. 225/19898.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Π.Δ. 307/19869.   (ΦΕΚ 135/Α΄/29.8.1986) Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμέ-
νους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. 
Ν. 1568/198510.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Υ.Α. 130646/198411.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1430/198412.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Ν. 1396/198313.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198114.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 

Ικριώματα
Π.Δ. 155/20041.   (ΦΕΚ 121/Α΄/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/45/ΕΚ. 
Π.Δ. 305/19962.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/19933.   (ΦΕΚ 756/Β΄/28.9.1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συ-
ναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 
Π.Δ. 70/19904.   (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. 
Ν. 1430/19845.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Π.Δ. 1073/19816.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Π.Δ. 778/19807.   (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασι-
ών. 
Π.Δ. 447/19758.   (ΦΕΚ 142/Α΄/17.7.1975) Περί ασφαλείας των εν ταις οικοδομικαίς εργασίαις ασχολουμένων μι-
σθωτών. 

Μέτρα προστασίας έναντι πτώσεων ατόμων και αντικειμένων σε εργοτάξια
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK. 
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Π.Δ. 395/19944.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίη-
ση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/
EOK. 
Π.Δ. 396/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/19936.   (ΦΕΚ 756/Β΄/28.9.1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συ-
ναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 
Π.Δ. 225/19897.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Ν. 1568/19858.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
Υ.Α. 130646/19849.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1430/198410.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή.
Ν. 1396/198311.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198112.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Π.Δ. 778/198013.   (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασι-
ών. 

Μέτρα προστασίας κατά τη διάρκεια εργασιών φόρτωσης - εκφόρτωσης - αποθήκευσης - 
στοίβαξης

Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 397/19944.   (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτι-
κή 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. 
Π.Δ. 395/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίη-
ση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/
EOK. 
Π.Δ. 396/19946.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Υ.Α. 16440/Φ.10.4/445/19937.   (ΦΕΚ 756/Β΄/28.9.1993) Κανονισμός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συ-
ναρμολογούμενων μεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση μεταλλικών σκαλωσιών. 
Π.Δ. 85/19918.   (ΦΕΚ 38/Α΄/18.3.1991) 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. 
Π.Δ. 225/19899.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Ν. 1568/198510.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Υ.Α. 130646/198411.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1430/198412.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
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Ν. 1396/198313.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198114.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 

Μέτρα προστασίας σε υπόγεια (τεχνικά) έργα
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 399/19944.   (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) 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. 
Π.Δ. 395/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίη-
ση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/
EOK. 
Π.Δ. 396/19946.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Π.Δ. 77/19937.   (ΦΕΚ 34/Α΄/18.3.1993) Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιο-
λογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 307/86, (135/Α) σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 85/19918.   (ΦΕΚ 38/Α΄/18.3.1991) 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. 
Π.Δ. 225/19899.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Π.Δ. 307/198610.   (ΦΕΚ 135/Α΄/29.8.1986) Προστασία της Υγείας των Εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμέ-
νους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.
Ν. 1568/198511.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
Υ.Α. 130646/198412.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1396/198313.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198114.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Π.Δ. 778/198015.   (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. 

Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.)
Υ.Α. Δ17α/313/2/Φ.2.5/20071.   (ΦΕΚ 292/Β΄/5.3.2007) Τροποποίηση της Συγκρότησης της Επιτροπής Μητρώ-
ου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 
Υ.Α. Δ15/οικ./1179/20072.   (ΦΕΚ 106/Β΄/31.1.2007) Τροποποίηση των αποφάσεων του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων α) Δ15/οικ/1056/2006 (102/Β) «Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Ερ-
γοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτρο-
πής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις» και β) Δ15/οικ/24298/28.7.2005 (1105/Β) «Έκδοση Ενημερότητας πτυχίου και 
βεβαιώσεων ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβάσεων δημοσίων έργων, υποβολή εκθέσεων δραστηριότητας ανωνύ-
μων εταιριών και πιστοποιητικών εκτέλεσης έργων». 
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Υ.Α. Δ17α/02/17/Φ.2.5/20063.   (ΦΕΚ 109/Β΄/31.1.2006) Συγκρότηση της Επιτροπής Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). 
Υ.Α. Δ15/ΟΙΚ/1056/20064.   (ΦΕΚ 102/Β΄/31.1.2006) Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών Επιχει-
ρήσεων (ΜΕΕΠ) και των Νομαρχιακών Μητρώων, συγκρότηση και λειτουργία της Επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες 
διατάξεις. 
Υ.Α. Δ17α/10/54/ΦΝ 430/20015.   (ΦΕΚ 1418/Β΄/22.10.2001) Εγγραφή στο ΜΕΕΠ εξειδικευμένων επιχειρήσε-
ων για εξειδικευμένες εργασίες και καθορισμός ορίων προϋπολογισμών έργων που μπορούν να αναλαμβάνουν. 
Υ.Α. Δ17α/04/50/Φ.Ν.430/20016.   (ΦΕΚ 1314/Β΄/10.10.2001) Διαδικασία τήρησης του Μητρώου Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ). Λειτουργία της επιτροπής ΜΕΕΠ και άλλες διατάξεις. 
Ν. 1418/19847.   (ΦΕΚ 23/Α΄/29.2.1984) Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 

Οργάνωση πρόληψης ατυχημάτων στα εργοτάξια
Π.Δ. 155/20041.   (ΦΕΚ 121/Α΄/5.7.2004) Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και 
υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2001/45/ΕΚ. 
Π.Δ. 305/19962.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19963.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) 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. 
Π.Δ. 105/19954.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 397/19945.   (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτι-
κή 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. 
Π.Δ. 395/19946.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) 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. 
Π.Δ. 396/19947.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Π.Δ. 225/19898.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Ν. 1568/19859.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
Υ.Α. 130646/198410.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας.
Ν. 1396/198311.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198112.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Π.Δ. 778/198013.   (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασιών. 

Προϊόντα δομικών κατασκευών
Υ.Α. οικ./Δ14/82408//20071.   (ΦΕΚ 106/Β΄/31.1.2007) Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου ποιότη-
τας σκυροδέματος. 
Υ.Α. οικ. 6310/41/20062.   (ΦΕΚ 427/Β΄/7.4.2006) Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων, γεωυφά-
σματα, σφαιρικά εφέδρανα, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδρομίων και κράσπεδα από φυσικούς 
λίθους. 
Π.Δ. 334/19943.   (ΦΕΚ 176/Α΄/25.10.1994) Προϊόντα δομικών κατασκευών. 
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Πρόληψη- αντιμετώπιση πυρκαγιών στα εργοτάξια
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Υ.Α. 5905/Φ15/839/19953.   (ΦΕΚ 611/Β΄/12.7.1995) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτε-
χνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών. 
Π.Δ. 105/19954.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 396/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Π.Δ. 225/19896.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Υ.Α. οικ. 7755/160/19887.   (ΦΕΚ 241/Β΄/22.4.1988) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. 
Ν. 1568/19858.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
Υ.Α. 130646/19849.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1396/198310.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα.
Π.Δ. 1073/198111.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.

Πρόληψη ηλεκτρικών ατυχημάτων σε εργοτάξια - οικοδομές
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 395/19944.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίη-
ση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/
EOK. 
Π.Δ. 396/19945.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρήση από τους 
εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμ-
βουλίου 89/656/EOK. 
Π.Δ. 225/19896.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Ν. 1568/19857.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 
Υ.Α. 130646/19848.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1396/19839.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/198110.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού.
Π.Δ. 95/197811.   (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων. 
Υ.Α. 18304/672/196612.   (ΦΕΚ 293/Β΄/11.5.1966) Περί εγκρίσεως τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Κανο-
νισμών Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων του έτους 1955. 
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Υ.Α. 80225/195513.   (ΦΕΚ 59/Β΄/11.4.1955) Περί εγκρίσεως κανονισμών κατασκευής εσωτερικών ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων. 

Προστασία από δίκτυα της ΔΕΗ
Π.Δ. 1073/19811.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 

Σήμανση έργων
Π.Δ. 230/20071.   (ΦΕΚ 264/Α΄/23.11.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτή-
σεις ασφάλειας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.
Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/502/20032.   (ΦΕΚ 946/Β΄/9.7.2003) Έγκριση τεχνικής προδιαγραφής σήμανσης εκτελούμενων 
οδικών έργων εντός και εκτός κατοικημένων περιοχών ως ελάχιστα όρια. 
Ν. 2696/19993.   (ΦΕΚ 57/Α΄/23.3.1999) Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
Υ.Α. ΔΜΕΟ/ε/οικ./1102/19974.   (ΦΕΚ 953/Β΄/24.10.1997) Έγκριση προσωρινής τεχνικής προδιαγραφής αντα-
νακλαστικότητας πινακίδων σήμανσης οδών. 
Π.Δ. 105/19955.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Eλάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 225/19896.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Ν. 1418/19847.   (ΦΕΚ 23/Α΄/29.2.1984) Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 
Υ.Α. ΒΜ5/30058/19838.   (ΦΕΚ 121/Β΄/23.3.1983) Έγκριση Πρότυπης Τεχνικής Προδιαγραφής Σημάνσεως Εκτε-
λουμένων Έργων σε οδούς εντός κατοικημένων περιοχών 
Υ.Α. ΒΜ5/30428/19809.   (ΦΕΚ 589/Β΄/30.6.1980) Περί εγκρίσεως πρότυπης τεχνικής προδιαγραφής σημάνσε-
ως εκτελουμένων έργων σε οδούς εκτός κατοικημένων περιοχών. 

Σκυρόδεμα
Υ.Α. οικ./Δ14/82408//20071.   (ΦΕΚ 106/Β΄/31.1.2007) Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου ποιότη-
τας σκυροδέματος. 
Υ.Α. οικ. Δ14/82257/20072.   (ΦΕΚ 87/Β΄/30.1.2007) Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια ελέγχου ποιότητας 
χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος. 
Υ.Α. οικ.25535/1650/20063.   (ΦΕΚ 1881/Β΄/29.12.2006) Τροποποίηση της υπ αριθ. οικ.9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 
649/Β/24.5.2006) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισμού 
σκυροδέματος». 
Υ.Α. 13092/843/20064.   (ΦΕΚ 938/Β΄/18.7.2006) Τροποποίηση της υπ αριθμ. οικ. 9529/645/10.5.2006 (ΦΕΚ 
649/Β/24.5.2006) Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλι-
σμού σκυροδέματος». 
Υ.Α. οικ. 9529/645/20065.   (ΦΕΚ 649/Β΄/24.5.2006) Έλεγχος τεχνικών χαρακτηριστικών χαλύβων οπλισμού σκυ-
ροδέματος. 
Υ.Α. 16462/29/20016.   (ΦΕΚ 917/Β΄/17.7.2001) Τσιμέντο για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα. 
Υ.Α. 28001/19997.   (ΦΕΚ 1712/Β΄/10.9.1999) Τσιμέντο για την κατασκευή έργων από σκυρόδεμα. 
Π.Δ. 334/19948.   (ΦΕΚ 176/Α΄/25.10.1994) Προϊόντα δομικών κατασκευών. 

Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ)
Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2003 (ΦΕΚ 16/Β΄/14.1.2003)1.  Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ- ΦΑΥ).
Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/20012.  (ΦΕΚ 686/Β΄/1.6.2001) Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και 
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του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της 
οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο.
Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/20013.  (ΦΕΚ 266/Β΄/14.3.2001) Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έρ-
γου.
Π.Δ. 305/1996 (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996)4.  Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.
Π.Δ. 225/19895.  (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα.
Ν. 1418/1984 (ΦΕΚ 23/Α΄/29.2.1984) 6. Δημόσια έργα και ρύθμιση συναφών θεμάτων.
Ν. 716/1977 (ΦΕΚ 295/Α΄/5.10.1977) 7. Περί μητρώου μελετητών και αναθέσεως και εκπονήσεως μελετών.
Π.Δ. 696/1974 (ΦΕΚ 301/Α΄/8.10.1974) 8. Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλα-
βήν κλπ Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, Κτηματογραφικών και Χαρ-
τογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών μελετών.

Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ)
Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/889/2003 (ΦΕΚ 16/Β΄/14.1.2003)1.  Πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά 
την κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΣΑΥ- ΦΑΥ).
Υ.Α. ΔΕΕΠΠ/οικ/85/20012.  (ΦΕΚ 686/Β΄/1.6.2001) Καθιέρωση του Σχεδίου Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) και 
του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) ως απαραίτητων στοιχείων για την έγκριση μελέτης στο στάδιο της 
οριστικής μελέτης ή/και της μελέτης εφαρμογής σε κάθε Δημόσιο Έργο.
Υ.Α. ΔΙΠΑΔ/οικ/177/20013.  (ΦΕΚ 266/Β΄/14.3.2001) Πρόληψη εργασιακού κινδύνου κατά τη μελέτη του έρ-
γου.
Υ.Α. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β΄/22.9.2000)4.  Καθιέρωση του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας (Φ.Α.Υ.) ως απα-
ραίτητου στοιχείου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή κάθε Δημόσιου Έργου.
Π.Δ. 305/19965.  (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK.

Φωτισμός για ασφαλή εργασία σε εργοτάξια
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 105/19953.   (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Οδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 395/19944.   (ΦΕΚ 220/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίη-
ση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/
EOK. 
Π.Δ. 225/19895.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Ν. 1568/19856.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων 
Υ.Α. 130646/19847.   (ΦΕΚ 154/Β΄/19.3.1984) Ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας. 
Ν. 1396/19838.   (ΦΕΚ 126/Α΄/15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδο-
μές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα. 
Π.Δ. 1073/19819.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 

Ορθή εργαστηριακή πρακτική
Π.Δ. 273/2000/20001.   (ΦΕΚ 1370/Β΄/9.11.2000) Εφαρμογή των Αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ), 
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έλεγχος συμμόρφωσης προς τις αρχές ΟΕΠ κατά τις μελέτες ελεγχόμενων στοιχείων και σύστημα επιθεώρησης 
και διαπίστευσης των πειραματικών μονάδων και τόπων δοκιμών ΟΕΠ. 
Υ.Α. 452/1997/19982.   (ΦΕΚ 294/Β΄/26.3.1998) Εφαρμογή των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής (ΟΕΠ), 
έλεγχος συμμόρφωσης προς τις αρχές (ΟΕΠ) κατά τις μελέτες των χημικών ουσιών - χημικών προϊόντων και σύ-
στημα επιθεώρησης και διαπίστευσης των Πειραματικών Μονάδων ΟΕΠ. 
Υ.Α. 22/94/19943.   (ΦΕΚ 706/Β΄/20.9.1994) Σύστημα διαπίστευσης και ελέγχου εργαστηρίων ορθής εργαστηρι-
ακής πρακτικής. 
Υ.Α. 1282/91/19924.   (ΦΕΚ 669/Β΄/13.11.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1285/89 αποφ. ΑΧΣ σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 90/18/ΕΟΚ η οποία αφορά στην επιθεώρηση και στον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής 
πρακτικής (αναδημοσίευση του ΦΕΚ 80/Β/92). 
Υ.Α. 1282/91/19925.   (ΦΕΚ 80/Β΄/12.2.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 1285/89 αποφ. ΑΧΣ σε συμμόρ-
φωση με την οδηγία 90/18/ΕΟΚ η οποία αφορά στην επιθεώρηση και στον έλεγχο της ορθής εργαστηριακής πρα-
κτικής (αναδημοσίευση στο ΦΕΚ 669/Β/92). 
Αποφ. 1285/19896.   (ΦΕΚ 58/Β΄/31.1.1990) Εναρμόνιση Οδηγίας 88/320/ΕΟΚ για την επιθεώρηση και τον έλεγ-
χο της ορθής εργαστηριακής πρακτικής (ΟΕΠ). 
Αποφ. 1146/88/19887.   (ΦΕΚ 669/Β΄/12.9.1988) Έγκριση εφαρμογής των αρχών της ορθής εργαστηριακής πρα-
κτικής και έλεγχος της εφαρμογής τους κατά τις δοκιμασίες των χημικών ουσιών - χημικών προϊόντων. 

Όροι ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων
Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/538/07, (62/Β΄/22.1.08) 1. Συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 42 της υπ αριθμ. Α1β/8577/83 
(ΦΕΚ 526/Β/24.9.83) Υγειονομικής Διάταξης, «Περί Υγειονομικού έλεγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργί-
ας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων 
ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιη-
θεί» (223/Α).
Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 139057/20072.  (ΦΕΚ 2204/Β΄/14.11.2007) Συμπλήρωση του άρθ. 47 της υπ αριθ. Α1β/8577/1983 
(526/Β/24.9.83) υγειονομικής διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου και 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», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγε-
νέστερα.
Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.94643/2007 (ΦΕΚ 1384/Β΄/3.8.2007) 3. Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθ. Α1β/8577/1983 
(ΦΕΚ 526/Β/24.9.83) Υγειονομικής Διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου των αδειών ιδρύσεως και λειτουργί-
ας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων 
ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιη-
θεί μεταγενέστερα.
Υ.Α. 36873/2007 (ΦΕΚ 1364/Β΄/2.8.2007)4.  Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δι-
καιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας παιδότοπων.
Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/20075.  (ΦΕΚ 1022/Β΄/22.6.2007) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφασης 
οικ. 1277/1989 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας εξοχών» (ΦΕΚ 199/Β/1989).
Υ.Α. ΟΙΚ. 13263/1043/2007 (ΦΕΚ 361/Β΄/16.3.2007)6.  Τροποποίηση της υπ αριθ. ΟΙΚ. 5063/184/2000 (155/Β) 
περί όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου (CNG).
Υ.Α. 10551/2007 (ΦΕΚ 246/Β΄/26.2.2007) 7. Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσο-
πλοούντων πλοίων.
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Υ.Α. Π1β/Γ.Π. 146231/06/2007 (ΦΕΚ 226/Β΄/23.2.2007)8.  Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφα-
σης Π2β/οικ.2808/97 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Δι-
απαιδαγώγησης (Βρεφικών - Παιδικών - Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από 
φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (645/Β).
Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/Α΄/9.2.2007)9.  Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις.
Π.Δ. 14/2007 (ΦΕΚ 10/Α΄/22.1.2007)10.  Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων.
Υ.Α. 87539/2006 (ΦΕΚ 1086/Β΄/9.8.2006) 11. Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης 
όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο κ.λπ.).
Υ.Α. Πιβ/Γ.Π.54338/2006 (ΦΕΚ 966/Β΄/20.7.2006) 12. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας παιδικών 
κατασκηνώσεων από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Π.Δ. 118/2006 (ΦΕΚ 119/Α΄/16.6.2006) 13. Τροποποίηση του β.δ 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκατα-
στάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων 
και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά 
των οδών» (Α 150) και του π.δ 1224/81 «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» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/84 (Α 181), το π.δ 143/89 «Τρο-
ποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων 
και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 69), το π.δ 401/93 (Α 170) και το π.δ 125/92 
(Α 56) «τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 143/89 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/92 (Α 
163).
Διορθ. Σφ. 200514.  (ΦΕΚ 215/Α΄/25.8.2005) Διόρθωση σφάλματος στο π.δ 133/05 (193/Α) «προϋποθέσεις άσκη-
σης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών 
δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι ίδρυσης και λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων». 
Π.Δ. 160/200515.  (ΦΕΚ 215/Α΄/24.8.2005) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προ-
σωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτο-
σικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό 
διάστημα πριν την 25-2-88, καθώς και των απαιτουμένων δικαιολογητικών και της διαδικασίας υποβολής αυτών 
για την έκδοση της προσωρινής άδειας.
Π.Δ. 133/2005 (ΦΕΚ 193/Α΄/2.8.2005) 16. Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη 
περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι ίδρυσης και 
λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων.
Υ.Α. ΟΙΚ.902/24/2004 (ΦΕΚ 66/Β΄/20.1.2004)17.  Καθορισμός προϋποθέσεων έκδοσης των αδειών άσκησης επαγ-
γέλματος των τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του άρθρου 10 του ν. 1575/85 (207/Α).
Π.Δ. 79/2004 (ΦΕΚ 62/Α΄/1.3.2004) 18. Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας Σταθ-
μών υπεραστικών λεωφορείων και Σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων (εμπο-
ρευματικών σταθμών αυτοκινήτων).
Υ.Α. 38847/2003 (ΦΕΚ 1354/Β΄/22.9.2003)19.  Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των 
δικαιολογητικών, καθώς επίσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπων.
Π.Δ. 264/2003 (ΦΕΚ 237/Α΄/14.10.2003) Τ20. ροποποίηση διατάξεων του π.δ 180/79 «περί των όρων λειτουργίας 
καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (46/Α), όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Ν. 3147/200321.  (ΦΕΚ 135/Α΄/5.6.2003) Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων 
και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις.
Ν. 3103/200322.  (ΦΕΚ 23/Α΄/29.1.2003) Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 
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Υ.Α. Πιβ/Γ.Π. οικ. 116847/2002 (ΦΕΚ 1519/Β΄/4.12.2002)23.  Προϋποθέσεις ίδρυσης & λειτουργίας Βρεφονηπι-
ακών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθ. 277 και επόμενα του Δημοτι-
κού και κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Υ.Α. 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β΄/22.4.2002)24.  Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών. 
Υ.Α. Φ 15/2439/77/2001 (ΦΕΚ 154/Β΄/15.2.2001)25.  Τροποποιήσεις των δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης και τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 2516/97.
Υ.Α. Τ.6525/421/Α0019/2000 (ΦΕΚ 1614/Β΄/29.12.2000)26.  Προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία λειτουργίας αποθη-
κών ή χώρων προσωρινής εναπόθεσης εμπορευμάτων υπό την διαχείριση άλλων, πλην των Τελωνειακών Αρχών 
φυσικών ή νομικών προσώπων. 
Αποφ. Φ.22/4774/304/2000 (ΦΕΚ 498/Β΄/6.4.2000) 27. Έγκριση χορήγησης, κατ εξαίρεση των απαγορευτικών δι-
ατάξεων του π.δ 84/84 άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας κοπής και επεξεργασίας χαρτιού tissue, 
στην εταιρεία INTERTRADE HELLAS S.A στη θέση «Νέο Μονοπάτι» του Δήμου Αχαρνών. 
Υ.Α. Φ22/19347/884/200028.  (ΦΕΚ 237/Β΄/1.3.2000) Έγκριση χορήγησης, κατ’ εξαίρεση των απαγορευτικών διατά-
ξεων του π.δ 84/84, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, μονάδας επεξεργασίας χάρτου και παραγωγής απορρυ-
παντικών, στην εταιρεία «ΕΥΡΩΧΑΡΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε» στη θέση Φάκα του Δήμου Ασπροπύργου του Ν. Αττικής. 
Υ.Α. οικ. 5063/184/200029.  (ΦΕΚ 155/Β΄/16.2.2000) Όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση αδειών ίδρυσης και λει-
τουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG.
Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286/Α΄/22.12.1999) 30. Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας- Ρύθμιση θεμάτων 
ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις.
Π.Δ. 282/1999 (ΦΕΚ 242/Α΄/10.11.1999) 31. Τροποποίηση π.δ 595/84 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και 
λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (218/Α) όπως ισχύει.
Υ.Α. Φ.22/43788/1887/1999 (ΦΕΚ 42/Β΄/27.1.1999) 32. Έγκριση χορήγησης, κατ εξαίρεση απαγορευτικών διατά-
ξεων του π.δ 84/84, άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας επεξεργασίας χάρτου, στην εταιρεία «ΑΘΗ-
ΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε», στη Νέα Πέραμο Αττικής (33ο χλμ. της Π.Ε.Ο Αθηνών-Κορίνθου).
Υ.Α. Φ15/οικ.5242/248/1998 (ΦΕΚ 238/Β΄/13.3.1998) 33. Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας 
εγκατάστασης, των δραστηριοτήτων του ν. 2516/97.
Υ.Α. Φ15/οικ. 5243/249/1998 (ΦΕΚ 238/Β΄/13.3.1998) 34. Διαδικασία δημοσιοποίησης αιτήσεων για χορήγηση 
άδειας εγκατάστασης, και αποφάσεων χορήγησης αδειών εγκατάστασης. 
Υ.Α. Φ15/οικ.5239/245/199835.  (ΦΕΚ 238/Β΄/13.3.1998) Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας των δραστηριοτήτων του ν. 2516/97.
Υ.Α. Φ15/οικ.5240/246/199836.  (ΦΕΚ 238/Β΄/13.3.1998) Καθορισμός εντύπου υπεύθυνης δήλωσης, για την απαλ-
λαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των επαγγελματικών εργαστηρί-
ων, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2516/97. 
Υ.Α. Φ15/οικ.5241/247/1998 (ΦΕΚ 238/Β΄/13.3.1998) 37. Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση ειδικής 
άδειας εγκατάστασης, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 6 του Ν. 2516/97. 
Π.Δ. 269/199838.  (ΦΕΚ 196/Α΄/21.8.1998) Τροποποίηση του π.δ 595/84 όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και 
λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (218/Α).
Υ.Α. Π2β/οικ.2808/199739.  (ΦΕΚ 645/Β΄/31.7.1997) Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντί-
δας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων 
Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.
Π.Δ. 224/1997 (ΦΕΚ 169/Α΄/29.8.1997)40.  Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργεί-
ων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούρ-
γησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25-2-88, καθώς και της διαδικασίας χορή-
γησης άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου των συνεργείων αυτών.
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Π.Δ. 222/199741.  (ΦΕΚ 169/Α΄/29.8.1997) Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Αιμοδοσίας και Σταθ-
μών Αιμοδοσίας Α’ και Β’ τάξης.
Ν. 2518/199742.  (ΦΕΚ 164/Α΄/21.8.1997) Προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών 
ασφαλείας. Προσόντα και υποχρεώσεις του προσωπικού αυτών και άλλες διατάξεις.
Ν. 2516/1997 (ΦΕΚ 159/Α΄/8.8.1997)43.  Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και 
άλλες διατάξεις.
Ν. 2465/199744.  (ΦΕΚ 28/Α΄/26.2.1997) Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Π.Δ. 38/1996 (ΦΕΚ 26/Α΄/16.2.1996)45.  Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 78/88, «καθορισμού 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» (34/Α), όπως αυ-
τό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το π.δ 416/91 (152/Α).
Υ.Α. Υ1β/2000/199546.  (ΦΕΚ 343/Β΄/4.5.1995) Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτη-
νο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».
Αποφ. 1023/2/34α/1994 (ΦΕΚ 178/Β΄/17.3.1994)47.  Όροι και Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστη-
μάτων Εκμισθώσεως Μοτοποδηλάτων και Ποδηλάτων.
Π.Δ. 148/1994 (ΦΕΚ 99/Α΄/4.7.1994)48.  Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή και τεχνίτη πε-
ριποίησης χεριών και ποδιών και όροι ίδρυσης και λειτουργίας κουρείων και κομμωτηρίων.
Υ.Α. 84184/6127/199349.  (ΦΕΚ 736/Β΄/23.9.1993) Όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών 
αυτοκινήτων με χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων αποθήκευσης οχημάτων (μηχανικοί χώροι στάθμευσης).
Υ.Α. Δ3/14858/1993 (ΦΕΚ 477/Β΄/1.7.1993)50.  Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, 
κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνη-
σης, και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και 
επαγγελματικές δραστηριότητες.
Υ.Α. Ζ/3378/199351.  (ΦΕΚ 356/Β΄/17.5.1993) Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου ή Ιδιώ-
τες.
Π.Δ. 401/199352.  (ΦΕΚ 170/Α΄/1.10.1993) Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους 
και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστά-
σεων μετά των οδών (A 69).
Υ.Α. Υ1β/6020/199353.  (ΦΕΚ 94/Β΄/23.2.1993) Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστη-
μάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων- Τροπο-
ποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως.
Π.Δ. 369/199254.  (ΦΕΚ 186/Α΄/2.12.1992) Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών κλιβάνων έψησης και κουλουροποιίας και πώλησης άρ-
του, αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων από ζαχαροπλαστεία, γαλακτοκομεία και κάθε είδους μικτά 
καταστήματα πώλησης ειδών διατροφής και ζαχαρωδών προϊόντων. 
Π.Δ. 327/199255.  (ΦΕΚ 163/Α΄/1.10.1992) Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών προ-
ϊόντων και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων. 
Π.Δ. 169/199256.  (ΦΕΚ 78/Α΄/18.5.1992) Προϋποθέσεις άσκησης του Επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή, Κομ-
μώτριας και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των κουρείων - κομμωτηρίων και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 125/199257.  (ΦΕΚ 56/Α΄/8.4.1992) Τροποποίηση των β.δ 465/70 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστά-
σεως 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.δ 1224/81 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων 
κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκοιμένων πε-
ριοχών» (303/Α), όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 143/89 (69/Α).

katalogos179s430.indd   336 5/19/08   10:26:18 AM



— 337 —

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Π.Δ. 416/199158.  (ΦΕΚ 152/Α΄/11.10.1991) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 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».
Ν. 1963/199159.  (ΦΕΚ 138/Α΄/20.9.1991) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νο-
μοθεσίας και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 326/199160.  (ΦΕΚ 117/Α΄/19.7.1991) Τροποποίηση του π.δ 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως 
και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, 
αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (169/Α).
Π.Δ. 33/199161.  (ΦΕΚ 10/Α΄/4.2.1991) Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 «περί διατάξεων σχετικών με όρους και προ-
ϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων με-
τά των οδών.
Π.Δ. 270/199062.  (ΦΕΚ 108/Α΄/22.8.1990) Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 465/70 «Περί όρων και προϋποθέ-
σεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχε-
δίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκατα-
στάσεων μετά των οδών» (Α/150).
Υ.Α. ΑΠ 12502/206/198963.  (ΦΕΚ 466/Β΄/13.6.1989) 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».
Υ.Α. οικ. 1277/198964.  (ΦΕΚ 199/Β΄/16.3.1989) Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικα-
σία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών.
Π.Δ. 231/198965.   (ΦΕΚ 109/Α΄/2.5.1989) Τροποποίηση του Π.Δ. 180/79 «Περί των όρων λειτουργίας καταστη-
μάτων πωλήσεων οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως» (Α 46).
Π.Δ. 143/198966.  (ΦΕΚ 69/Α΄/7.3.1989) Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκατα-
στάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών.
Υ.Α. Α.Π. οικ. 47943/198867.  (ΦΕΚ 807/Β΄/3.11.1988) Όροι λειτουργίας εγκαταστάσεων απολίπανσης επιφανει-
ών που λειτουργούν σε καταστήματα επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων στην ευρύτερη περιοχή της Αθή-
νας.
Υ.Α. Α.Π. Β 10451/929/198868.  (ΦΕΚ 370/Β΄/9.6.1988) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας εμφιαλωτηρίων πεπιεσμέ-
νων αερίων, μονάδων παραγωγής ασετιλίνης ως και όροι διακίνησης, αποθήκευσης και ελέγχου των φιαλών συ-
σκευασίας τους 
Π.Δ. 78/198869.  (ΦΕΚ 34/Α΄/25.2.1988) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συ-
νεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασί-
ας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών.
Υ.Α. Α5α/5333/198770.  (ΦΕΚ 721/Β΄/18.12.1987) Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστημάτων κλπ. πλυντηρί-
ων, στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αμιγών σιδηρωτηρίων ρουχισμού Δημοσίας χρή-
σεως.
Υ.Α. 8355/198771.  (ΦΕΚ 187/Β΄/6.4.1987) Όροι λειτουργίας εγκαταστάσεων απολίπανσης επιφανειών που λει-
τουργούν σε καταστήματα επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
Π.Δ. 44/198772.  (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατασκευ-
ής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επιχει-
ρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων 
Π.Δ. 316/198673.  (ΦΕΚ 139/Α΄/18.9.1986) Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 455/1976 «περί όρων και προϋ-
ποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων -λιπα-
ντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτου-
μένων αδειών» 
Υ.Α. 34628/198574.  (ΦΕΚ 799/Β΄/31.12.1985) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, δια-

katalogos179s430.indd   337 5/19/08   10:26:19 AM



— 338 —

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

μόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιριών εμπο-
ρίας πετρελαιοειδών.
Ν. 1575/198575.  (ΦΕΚ 207/Α΄/11.12.1985) Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών.
Π.Δ. 191/198576.  (ΦΕΚ 75/Α΄/26.4.1985) Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 τού άρθρου 32 
του Π. Δ/τος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων 
διανομής υγραερίου GPL (LPG)».
Π.Δ. 595/198477.  (ΦΕΚ 218/Α΄/31.12.1984) Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων δι-
ανομής υγραερίου GPL (LPG).
Π.Δ. 509/198478.  (ΦΕΚ 181/Α΄/15.11.1984) Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ/τος 465/70 (ΦΕΚ 150/Α/70) «περί 
όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των 
εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συν-
δέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών.
Π.Δ. 84/198479.  (ΦΕΚ 33/Α΄/21.3.1984) Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, συγχώνευση και μετεγκατάσταση βι-
ομηχανιών, βιοτεχνιών και αποθηκών μέσα στα όρια του ηπειρωτικού τμήματος του Νομού Αττικής και νησιών 
Σαλαμίνας και Αίγινας.
Υ.Α. Α1β/8577/198380.  (ΦΕΚ 526/Β΄/8.9.1983) 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.
Π.Δ. 457/198381.  (ΦΕΚ 174/Α΄/28.11.1983) Ίδρυση και λειτουργία ερασιτεχνικών σχολών χορού.
Π.Δ. 372/198382.  (ΦΕΚ 131/Α΄/23.9.1983) Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Ανωτέρων Σχολών Χορού.
Π.Δ. 1224/198183.  (ΦΕΚ 303/Α΄/15.10.1981) 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. 
Π.Δ. 269/198184.  (ΦΕΚ 76/Α΄/30.3.1981) Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευ-
ών διανομής υγραερίων (GLP) προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίμων. 
Π.Δ. 379/198085.  (ΦΕΚ 105/Α΄/5.5.1980) Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ αριθ. 455/76 π.δ/τος (ΦΕΚ 
169/Α) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων…….κ.λπ». 
Π.Δ. 165/198086.  (ΦΕΚ 46/Α΄/26.2.1980) Περί όρων και προϋποθέσεων δημιουργίας χώρων σταθμεύσεως αυτο-
κινήτων εις περιοχάς εντός της Μείζονος Περιοχής Πρωτευούσης 
Π.Δ. 180/197987.  (ΦΕΚ 46/Α΄/10.3.1979) Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματω-
δών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως 
Π.Δ. 455/197688.  (ΦΕΚ 169/Α΄/5.7.1976) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτο-
κινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων 
ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών 
Β.Δ. 465/197089.  (ΦΕΚ 150/Α΄/9.7.1970) Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών 
καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων 
εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών 
Β.Δ. 464/197090.  (ΦΕΚ 150/Α΄/9.7.1970) Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών 
καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εντός κατωκημένων 
εν γένει περιοχών 
Ν.Δ. 35/196891.  (ΦΕΚ 284/Α΄/3.12.1968) Περί των όρων ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων, εργοστασίων και 
αποθηκών εκρηκτικών υλών 
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Π
Παιδικές κατασκηνώσεις

Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/20071.   (ΦΕΚ 1022/Β΄/22.6.2007) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφασης 
οικ. 1277/1989 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας εξοχών» (ΦΕΚ 199/Β/1989). 
Υ.Α. Πιβ/Γ.Π.54338/20062.   (ΦΕΚ 966/Β΄/20.7.2006) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας παιδι-
κών κατασκηνώσεων από φορείς ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Υ.Α. οικ. 1277/19893.   (ΦΕΚ 199/Β΄/16.3.1989) Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδι-
κασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας εξοχών. 

Παιδικοί - Βρεφονηπιακοί σταθμοί
Υ.Α. Π1β/Γ.Π. 146231/06/20071.   (ΦΕΚ 226/Β΄/23.2.2007) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της από-
φασης Π2β/οικ.2808/97 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και 
Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων Φύλαξης βρεφών και νηπίων) 
από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα (645/Β). 
Υ.Α. Πιβ/Γ.Π. οικ. 116847/20022.   (ΦΕΚ 1519/Β΄/4.12.2002) Προϋποθέσεις ίδρυσης & λειτουργίας Βρεφονηπι-
ακών σταθμών Ολοκληρωμένης Φροντίδας από Δημοτικές επιχειρήσεις του άρθ. 277 και επόμενα του Δημοτι-
κού και κοινοτικού Κώδικα (ΔΚΚ), Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, Ενώσεις Δημοτικών Επιχειρήσεων και φορείς 
ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Υ.Α. 16065/20023.   (ΦΕΚ 497/Β΄/22.4.2002) Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας Δημοτικών και Κοινοτικών Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών. 
Υ.Α. Π2β/οικ.2808/19974.   (ΦΕΚ 645/Β΄/31.7.1997) Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Φροντί-
δας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης (Βρεφικών – Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών, Μονάδων 
Φύλαξης βρεφών και νηπίων) από φορείς ιδιωτικού Δικαίου, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα.
Ν. 1483/19845.  (ΦΕΚ 153/Α΄/8.10.1984) Προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές υπο-
χρεώσεις- Τροποποιήσεις και βελτιώσεις εργατικών νόμων.

Παιδότοποι - Παιδικές χαρές
Υ.Α. 36873/20071.   (ΦΕΚ 1364/Β΄/2.8.2007) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των δι-
καιολογητικών, και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των αδειών ίδρυσης 
και λειτουργίας παιδοτόπων. 
Υ.Α. 38847/20032.   (ΦΕΚ 1354/Β΄/22.9.2003) Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων, της διαδικασίας, των 
δικαιολογητικών, καθώς επίσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για τη χορήγηση και την ανάκληση των 
αδειών ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων. 

Περιβάλλον
Γενικά

Υ.Α. 9269/470/20071.   (ΦΕΚ 286/Β΄/2.3.2007) Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλεί-
ψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλ-
λοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/86, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του 
ν. 3010/02 (1391/Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 
2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που 
αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη 
δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/20062.   (ΦΕΚ 1225/Β΄/5.9.2006) Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
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ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ «σχετικά με 
την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001. 
Υ.Α. 13586/724/20063.   (ΦΕΚ 384/Β΄/28.3.2006) Καθορισμός μέτρων, όρων και μεθόδων για την αξιολόγηση και 
τη διαχείριση του θορύβου στο περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/49/ΕΚ «σχετικά 
με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου» του Συμβουλίου της 25.6.2002. 
Υ.Α. Η.Π. 1764/653/20064.   (ΦΕΚ 327/Β΄/17.3.2006) Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πλη-
ροφοριών σχετικά με το περιβάλλον, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ «για την πρόσβα-
ση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και για την κατάργηση της οδηγίας 90/313/ΕΟΚ» του Συμβου-
λίου. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 77921/1440/95 κοινής υπουργικής απόφασης (795/Β). 
Ν. 3447/20065.   (ΦΕΚ 52/Α΄/13.3.2006) Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς 
Ρύπους (Persistent Organic Pollutants- POPs). 
Υ.Α. 38639/2017/20056.   (ΦΕΚ 1334/Β΄/21.9.2005) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέρωση 
γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/18 
«για τη σκόπιμη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιημένων οργανισμών στο περιβάλλον και την κατάργηση της 
οδηγίας 90/220/ΕΟΚ» του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Υ.Α. 22912/1117/20057.   (ΦΕΚ 759/Β΄/6.6.2005) Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπαν-
σης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων. 
Ν. 3422/20058.   (ΦΕΚ 303/Α΄/13.12.2005) Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμε-
τοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. 
Ν. 3393/20059.   (ΦΕΚ 242/Α΄/4.10.2005) Κύρωση της Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από 
πετρέλαιο κίνησης, 2001. 
Υ.Α. ΕΥΠΕ οικ. 129079/200410.   (ΦΕΚ 1409/Β΄/13.9.2004) Συμπλήρωση της κοινής υπουργικής απόφασης 
Η.Π. με αριθμ. 15393/2332/2002 (1022/Β/5.8.2002), Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστη-
ριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986 (160/Α), όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. 
(91/Α)». 
Αποφ. 37/200411.   (ΦΕΚ 1389/Β΄/10.9.2004) Έγκριση του «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». 
Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/200312.   (ΦΕΚ 1391/Β΄/29.9.2003) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του 
κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 2 του αρθ. 5 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθ. 3 του ν. 
3010/02. 
Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/200313.   (ΦΕΚ 332/Β΄/20.3.2003) Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτί-
μησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
ν. 1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.3010/02 «εναρμόνιση του ν.1650/86 με τις οδη-
γίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις (91/Α)». 
Εγκ. οικ 117266/27.5.200314.  Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ 3 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/03 
(ΦΕΚ 332/Β/2003) όσον αφορά την υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις απορρίψεις ρύπανσης 
(εκπομπών και αποβλήτων) από τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ αριθμ. ΗΠ 
15393/2332 /2002 ΚΥΑ (1022/Β). 
Υ.Α. 25535/3281/200215.   (ΦΕΚ 1463/Β΄/20.11.2002) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραμματέ-
α της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 κυα «κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες 
κ.λπ» (1022/Β). 
Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/200216.   (ΦΕΚ 1022/Β΄/5.8.2002) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηρι-
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οτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 
«εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)». 
Υ.Α. 3418/07/2002/200217.   (ΦΕΚ 712/Β΄/11.6.2002) Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου. 
Ν. 3017/200218.   (ΦΕΚ 117/Α΄/30.5.2002) Κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο στη Σύμβαση – πλαίσιο των Ηνω-
μένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος. 
Ν. 3010/200219.   (ΦΕΚ 91/Α΄/25.4.2002) Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, δια-
δικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 11/200220.   (ΦΕΚ 6/Α΄/21.1.2002) Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύ-
πανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες.
Υ.Α. 4113.152/03/200121.   (ΦΕΚ 1604/Β΄/4.12.2001) Τροποποίηση της 1218.98/2/97/97 «συγκέντρωση και διά-
θεση των πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στους χώρους του μηχανοστασίου πλοίων (534/Β)». 
Ν. 2965/200122.   (ΦΕΚ 270/Α΄/23.11.2001) Βιώσιμη ανάπτυξη Αττικής και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 15420/3278/200023.   (ΦΕΚ 783/Β΄/23.6.2000) Διαδικασία αποκατάστασης περιβάλλοντος ανενεργών λατο-
μείων νομού Αττικής. 
Αποφ. Φ.22/4774/304/200024.   (ΦΕΚ 498/Β΄/6.4.2000) Έγκριση χορήγησης, κατ εξαίρεση των απαγορευτικών δι-
ατάξεων του π.δ 84/84 άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδας κοπής και επεξεργασίας χαρτιού tissue, 
στην εταιρεία INTERTRADE HELLAS S.A στη θέση «Νέο Μονοπάτι» του Δήμου Αχαρνών. 
Υ.Α. οικ. 28489/2629/199825.   (ΦΕΚ 1177/Β΄/12.11.1998) Εφαρμογή του Κοινοτικού Συστήματος Περιβαλλοντι-
κής Διαχείρισης και Ελέγχου. 
Υ.Α. 2057915/6277/0022/199826.   (ΦΕΚ 1138/Β΄/29.10.1998) Συμπλήρωση της 2035765/3610/0022/98 απόφασης 
με θέμα: Ορισμός αριθμού ιδιωτών - συνεργατών για τη συλλογή ερωτηματολογίων της Διαρθρωτικής Έρευνας 
στο εμπόριο και στην Έρευνα Πωλήσεων και Επισκευών Αυτοκινήτων κ.α και της Έρευνας Διακοπών, Οπτικο-
ακουστικών Υπηρεσιών, Δαπανών Περιβαλλοντικής Προστασίας στη Βιομηχανία και Παραγωγής - Διαχείρισης 
και Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων καθώς και ο καθορισμός αμοιβής τους. 
Υ.Α. 2035765/3610/0022/199827.   (ΦΕΚ 682/Β΄/3.7.1998) Ορισμός αριθμού ιδιωτών -συνεργατών για τη συλλογή ερω-
τηματολογίου της Διαρθρωτικής. Έρευνας στο εμπόριο και στην Έρευνα Πωλήσεων και Επισκευών Αυτοκινήτων κ.α. 
και της Έρευνας Διακοπών, Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών, Δαπανών Περιβαλλοντικής Προστασίας στη Βιομηχανί-
α και Παραγωγής -Διαχείρισης και Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων καθώς και καθορισμός αμοιβής τους. 
Ν. 2647/199828.   (ΦΕΚ 237/Α΄/22.10.1998) Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση 
και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. οικ. 82819/199729.   (ΦΕΚ 704/Β΄/19.8.1997) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (α’) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Πε-
ριφερειών της χώρας εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής. 
Υ.Α. οικ 82243/199730.   (ΦΕΚ 644/Β΄/30.7.1997) Έργα Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ν. Αττικής 
(ΕΣΔΚΝΑ) στην περιοχή των Άνω Λιοσίων για τη διαχείριση των αποβλήτων του Ν. Αττικής. 
Ν. 2546/199731.   (ΦΕΚ 256/Α΄/16.12.1997) Κύρωση της Σύμβασης για τις διασυνοριακές επιπτώσεις των βιομη-
χανικών ατυχημάτων. 
Υ.Α. 34180/199632.   (ΦΕΚ 1112/Β΄/16.12.1996) Κατάταξη της δραστηριότητας «εμποτισμός ξυλείας με χημικά μέ-
σα συντήρησης» στην πρώτη (Α) κατηγορία δραστηριοτήτων του ν. 1650/86, και μεταβίβαση της αρμοδιότητας 
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη δραστηριότητα αυτή στους νομάρχες. 
Υ.Α. οικ. 84229/199633.   (ΦΕΚ 906/Β΄/24.9.1996) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (α’) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Πε-
ριφερειών της χώρας εξαιρουμένης της Περιφέρειας Αττικής. 
Υ.Α. οικ. 84230/199634.   (ΦΕΚ 906/Β΄/24.9.1996) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κ.υ.α 69269/5387/90 
(678/Β). 
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Υ.Α. οικ. 85395/8153/199635.   (ΦΕΚ 663/Β΄/1.8.1996) Ανάθεση έργων από το ΥΠΕΧΩΔΕ με συμβάσεις σε είκο-
σι δύο (22) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 
Υ.Α. 12462/Γ-624/199636.   (ΦΕΚ 534/Β΄/4.7.1996) Ανάθεση έγκριση και προκήρυξη της διενέργειας της δοκιμα-
στικής έρευνας επί των βιομηχανικών αποβλήτων. 
Κ.Υ.Α οικ. 47159/199637.   (ΦΕΚ 461/Β΄/17.6.1996) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα 
ή δραστηριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Πε-
ριφερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Αττικής. 
Υ.Α. 30557/199638.   (ΦΕΚ 136/Β΄/6.3.1996) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της κ.υ.α 69269/5387/90 
(678/Β). 
Υ.Α. 3232.10/4/199639.   (ΦΕΚ 111/Β΄/23.2.1996) Κοινός τύπος πιστοποιητικού ασφάλισης ή άλλης χρηματικής 
εξασφάλισης αναφορικά με την αστική ευθύνη για ζημίες ρύπανσης από πετρέλαιο που καλύπτει τις απαιτήσεις 
τόσο της Διεθνούς Σύμβασης Αστικής Ευθύνης του 1969 όσο και του Πρωτοκόλλου έτους 1992 που τροποποιεί 
τη Σύμβαση αυτή. 
Υ.Α. οικ. 95267/1893/199540.   (ΦΕΚ 1030/Β΄/14.12.1995) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη περιορισμένη χρή-
ση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών. 
Υ.Α. οικ. 88740/1883/199541.   (ΦΕΚ 1008/Β΄/11.12.1995) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη σκόπιμη ελευθέ-
ρωση των γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών στο περιβάλλον. 
ΦΕΚ 895/Β΄/30.10.199542.  Διόρθωση σφάλματος στην απόφαση του ΑΧΣ 17/95 (647/Β) «καθορισμός των αρχών 
εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και το περιβάλλον από τις ουσίες που γνωστοποιούνται σύμ-
φωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 67/548/ΕΟΚ». 
Κ.Υ.Α οικ. 82742/199543.   (ΦΕΚ 821/Β΄/25.9.1995) 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. 
Κ.Υ.Α οικ. 82743/199544.   (ΦΕΚ 811/Β΄/20.9.1995) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα 
ή δραστηριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Πε-
ριφερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Αττικής. 
Υ.Α. 77921/1440/199545.   (ΦΕΚ 795/Β΄/14.9.1995) Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για πλη-
ροφορίες σχετικά με το περιβάλλον. 
Υ.Α. οικ. 24635/199546.   (ΦΕΚ 755/Β΄/31.8.1995) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένες δρα-
στηριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/1986 στους Γενικούς Γραμματείς των Περι-
φερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Αττικής. 
Υ.Α. 17/199547.   (ΦΕΚ 647/Β΄/24.7.1995) Καθορισμός των αρχών εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει ο άν-
θρωπος και το περιβάλλον από τις ουσίες που γνωστοποιούνται σύμφωνα με την οδηγία του Συμβουλίου 67/548/
ΕΟΚ σε συμμόρφωση προς την οδηγία της Επιτροπής 93/67/ΕΟΚ. 
Κ.Υ.Α 21631/199548.   (ΦΕΚ 541/Β΄/21.6.1995) Ανάθεση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για ορισμένα έργα ή 
δραστηριότητες της πρώτης (α΄) κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 1650/86 στους Γενικούς Γραμματείς των Πε-
ριφερειών της Χώρας, εξαιρουμένης της περιφέρειας Αττικής. 
Υ.Α. 377/96/95/199449.   (ΦΕΚ 18/Β΄/16.1.1995) 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 (Λογ/σμός Πράσινο Ταμείο). 
Υ.Α. 95209/199450.   (ΦΕΚ 871/Β΄/23.11.1994) 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. 
Υ.Α. 1661/199451.   (ΦΕΚ 786/Β΄/20.10.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της υπ αριθ. 69269/5387 
κοινής απόφασης Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Τουρισμού. 
Υ.Α. Φ. 0546/44/ΑΣ 581/Μ. 4346/199452.   (ΦΕΚ 198/Α΄/25.11.1994) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς 
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τη χώρα μας της Σύμβασης για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικινδύνων αποβλήτων και της επε-
ξεργασίας τους (Βασιλεία, 22.3.1989). 
Ν. 2205/199453.   (ΦΕΚ 60/Α΄/15.4.1994) Κύρωση της Σύμβασης- Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιμα-
τικές μεταβολές. 
Ν. 2203/199454.   (ΦΕΚ 58/Α΄/15.4.1994) Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνορια-
κών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους. 
Υ.Α. 10537/199355.   (ΦΕΚ 139/Β΄/11.3.1993) Καθορισμός αντιστοιχίας της κατάταξης βιομηχανικών - βιοτεχνι-
κών δραστηριοτήτων της κ.υ.α 69269/90 με την αναφερόμενη στις πολεοδομικές ή και σε άλλες διατάξεις διά-
κριση των δραστηριοτήτων σε χαμηλή μέση και υψηλή όχληση. 
Π.Δ. 28/199356.   (ΦΕΚ 9/Α΄/5.2.1993) Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις πε-
ριφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων. 
Υ.Α. οικοθεν 17252/199257.   (ΦΕΚ 395/Β΄/19.6.1992) Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων επιτρεπομένων ορίων 
θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε οδικά και συγκοινωνιακά έργα. 
Ν. 2052/199258.   (ΦΕΚ 94/Α΄/5.6.1992) Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 
Υ.Α. 71961/3670/199159.   (ΦΕΚ 541/Β΄/19.7.1991) Καθορισμός των όρων και της διαδικασίας ανακοίνωσης των 
σχεδίων των Προεδρικών Διαταγμάτων, που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν. 1650/1986 
(Α/160). 
Υ.Α. 75308/5512/199060.   (ΦΕΚ 691/Β΄/2.11.1990) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκ-
προσώπησης τους για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτή-
των σύμφωνα με την § 2 του άρθ. 5 του ν.1650/86. 
Υ.Α. 69269/5387/199061.   (ΦΕΚ 678/Β΄/25.10.1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιε-
χόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών με-
λετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86. 
Υ.Α. 11082/198962.   (ΦΕΚ 44/Β΄/23.1.1989) Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίμων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Υ.Α. 59388/3363/198863.   (ΦΕΚ 638/Β΄/31.8.1988) Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των 
διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του ν. 1650/86. 
Υ.Α. 40786/2143/198864.   (ΦΕΚ 341/Β΄/6.6.1988) Εφαρμογή μέτρων αντιρρύπανσης στους λιγνιτικούς σταθμούς 
της ΔΕΗ στους νομούς Κοζάνης & Φλώρινας και άλλες συναφείς διατάξεις. 
Ν. 1650/198665.   (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ν. 1561/198566.   (ΦΕΚ 148/Β΄/6.9.1985) Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύ-
τερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. 
Ν. 1515/198567.   (ΦΕΚ 18/Α΄/18.2.1985) Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύ-
τερης περιοχής της Αθήνας. 
Π.Ν.Π. της 16-6/198268.   (ΦΕΚ 73/Α΄/18.6.1982) Αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλο-
ντος και ρύθμιση συναφών θεμάτων. 
Π.Δ. 1180/198169.   (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λει-
τουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τού-
των διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει. 
Ν. 858/197970.   (ΦΕΚ 1/Α΄/5.1.1979) Περί συστάσεως θέσεων, μεταφοράς αρμοδιοτήτων και ρυθμίσεως τινών θε-
μάτων Υπουργείου Βιομηχανίας και Ενεργείας. 
Υ.Α. Τ. 3293/66/197871.   (ΦΕΚ 1074/Β΄/5.12.1978) Περί καθορισμού της τελωνειακής διαδικασίας συλλογής και 
διακινήσεως πετρελαιοειδών ερμάτων (SLOPS). 
Υγειον.Διατ. Α5/2911/197772.   (ΦΕΚ 965/Β΄/1.10.1977) Περί απαγορεύσεως καύσεως μαζούτ κατά την παραγω-
γικήν διαδικασίαν, δι αντιμετώπισιν εκτάκτων περιστατικών ρυπάνσεως. 
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Ατμοσφαιρική ρύπανση
Υ.Α. 37411/1829/Ε103/20071.   (ΦΕΚ 1827/Β΄/11.9.2007) Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών 
για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 2037/2000 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-
λίου της 29ης Ιουνίου 2000 «για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος», όπως τροποποιημένος 
ισχύει. 
Υ.Α. Η.Π. 22306/1075/Ε103/20072.   (ΦΕΚ 920/Β΄/8.6.2007) Καθορισμός τιμών − στόχων και ορίων εκτίμησης 
των συγκεντρώσεων του αρσενικού, του καδμίου, του υδραργύρου, του νικελίου και των πολυκυκλικών αρωμα-
τικών υδρογονανθράκων στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/107/ΕΚ 
«Σχετικά με το αρσενικό, το κάδμιο, τον υδράργυρο, το νικέλιο και τους πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογο-
νάνθρακες στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου2004 των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των». 
Υ.Α. 37353/2375/20073.   (ΦΕΚ 543/Β΄/18.4.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2005/553/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Σεπτεμβρίου 2005 «περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπο-
μπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε 
οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδο-
τούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα», καθώς και των οδηγιών 2005/78/ΕΚ 
της Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2005 που τροποποιεί τα παραρτήματα I, II, III, IV και VI της οδηγίας 2005/55/
ΕΚ και 2006/51/ΕΚ της 6ης Ιουνίου 2006 που τροποποιεί το παράρτημα I της οδηγίας 2005/55/ΕΚ και το πα-
ράρτημα IV της οδηγίας 2005/78/ΕΚ. 
Υ.Α. Η.Π. 9267/468/20074.   (ΦΕΚ 286/Β΄/2.3.2007) Τροποποίηση της υπ αριθμ. 54409/2632/2004 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης (1931/Β), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/101/ΕΚ «για την τροποποίηση της 
οδηγίας 203/87/ΕΚ σχετικά με την θέσπιση συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου 
εντός της Κοινότητας, όσον αφορά τους μηχανισμούς έργων του πρωτοκόλλου του Κιότο» του Συμβουλίου της 
27ης Οκτωβρίου 2004. 
Υ.Α. Δ13/0/121/20075.   (ΦΕΚ 53/Β΄/24.1.2007) Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων προ-
ερχόμενων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρ-
φωση με τις διατάξεις της οδηγίας 97/68/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2001/63/ΕΚ, 2002/88/ΕΚ και 
2004/26/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Αυγούστου 2001, της 9ης Δεκεμβρίου 2002 και της 21ης Απριλίου 2004 
αντίστοιχα. 
Υ.Α. 437/2005/20066.   (ΦΕΚ 1641/Β΄/8.11.2006) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 
2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 όσον αφορά στον πε-
ριορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώ-
ματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα επαναβαφής (επισκευαστικής βαφής) αυτοκινήτων και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ. 
Υ.Α. 36028/1604/20067.   (ΦΕΚ 1216/Β΄/1.9.2006) Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών 
(ΕΣΚΔΕ) αερίων θερμοκηπίου περιόδου 2005 –2007, σύμφωνα με το άρθρο 7 της υπ αριθμ. 54409/2632/2004 
κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου σε συμμόρφω-
ση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ ….κλπ» (1931/Β)» και σε συμμόρφωση με το άρθρο 11 (παρ. 1) της 
οδηγίας 2003/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 31ης Δεκεμβρίου 2003». 
Υ.Α. 16702/1285/20068.   (ΦΕΚ 892/Β΄/12.7.2006) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της 
οδηγίας 2005/21/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου 2005 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγί-
ας 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να λαμβάνονται κατά της εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες των οχημάτων». 
Υ.Α. Η.Π. 38638/2016/20059.   (ΦΕΚ 1334/Β΄/21.9.2005) Οριακές και κατευθυντήριες τιμές για τις συγκεντρώ-
σεις όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2002/3/ΕΚ «σχετικά με 
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το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα» του Συμβουλίου της 12ης Φεβρουαρίου 2002 των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των. 
Υ.Α. 4113.206/01/2005/200510.   (ΦΕΚ 1118/Β΄/8.8.2005) Καθορισμός του τύπου του Διεθνούς Πιστοποιητικού 
Πρόληψης Ρύπανσης του Αέρα.
Υ.Α. Η.Π. 29457/1511/200511.   (ΦΕΚ 992/Β΄/14.7.2005) Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό των 
εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων που προέρχονται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, σε συμ-
μόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/80/ΕΚ «για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορι-
σμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις», του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2001. 
Υ.Α. 22912/1117/200512.   (ΦΕΚ 759/Β΄/6.6.2005) Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπαν-
σης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων. 
Ν. 3425/200513.   (ΦΕΚ 306/Α΄/13.12.2005) Κύρωση των τροποποιήσεων που έγιναν στο Μόντρεαλ στις 15-17 Σε-
πτεμβρίου 1997 και στο Πεκίνο στις 29 Νοεμβρίου – 3 Δεκεμβρίου 1999, του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 
1987, που κυρώθηκε με το ν. 1818/1988 (253/Α), σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζο-
ντος. 
Υ.Α. Η.Π. 54409/2632/200414.   (ΦΕΚ 1931/Β΄/27.12.2004) Σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερ-
μοκηπίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ «σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εμπο-
ρίας δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου εντός της Κοινότητας και την τροποποίηση της οδηγίας 96/61/
ΕΚ του Συμβουλίου» του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 2003 και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 74379/3650/200415.   (ΦΕΚ 1694/Β΄/16.11.2004) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/76/ΕΚ 
της Επιτροπής της 11ης Αυγούστου 2003 που τροποποίησε την οδηγία 70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως ισχύ-
ει σήμερα, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές προ-
ερχόμενες από οχήματα με κινητήρα. 
Υ.Α. 351/200316.   (ΦΕΚ 1383/Β΄/9.9.2004) Τροποποίηση της ΑΧΣ 340/00 απόφασης (ΦΕΚ 222/Β/6.3.01) «Εναρ-
μόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 99/32/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά 
με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 
93/12/ΕΟΚ». 
Υ.Α. Α.Η.Π. 9238/332/200417.   (ΦΕΚ 405/Β΄/27.2.2004) Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμό-
σφαιρας σε βενζόλιο και μονοξείδιο του άνθρακα. 
Υ.Α. 30408/1491/200318.   (ΦΕΚ 1054/Β΄/29.7.2003) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/80/ΕΚ για 
την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ όπως ισχύει σήμερα, σχετικά με τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές προερχόμενες από μηχανοκίνητα οχήμα-
τα. 
Υ.Α. οικ. 32957/1585/200319.   (ΦΕΚ 796/Β΄/19.6.2003) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/51/ΕΚ, 
για την μείωση του επιπέδου ρυπαντικών εκπομπών των δίκυκλων και τρίκυκλων οχημάτων με κινητήρα και την 
τροποποίηση της κ.υ.α. 22529/1883/98 (Β/956) με την οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία η οδηγία 
97/24ΕΚ. 
Υ.Α. Δ13ε/4056/200320.   (ΦΕΚ 592/Β΄/14.5.2003) Τροποποίηση της κ.υ.α Δ13ε/9321/88 «μέτρα κατά της εκπο-
μπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων, προερχομένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε 
μη οδικά κινητά μηχανήματα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/63/ΕΚ της Επιτροπής. 
Π.Υ.Σ. 5/200321.   (ΦΕΚ 58/Α΄/5.3.2003) Έγκριση Εθνικού Προγράμματος μείωσης εκπομπών αερίων φαινομένου 
θερμοκηπίου (2000- 2010) σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3017/02 (117/Α). 
Υ.Α. 8407/395/200222.   (ΦΕΚ 1368/Β΄/24.10.2002) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/100/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2001 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 
70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκ-
πομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων». 
Υ.Α. Η.Π.: 11641/1942/200223.   (ΦΕΚ 832/Β΄/2.7.2002) Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτη-
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τικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες 
και εγκαταστάσεις. 
Υ.Α. 10689/523/200224.   (ΦΕΚ 408/Β΄/4.4.2002) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/1/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιανουαρίου 2001 «για την τροποποίηση της οδηγίας 
70/220/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκ-
πομπές των μηχανοκίνητων οχημάτων. 
Π.Υ.Σ. 34/200225.   (ΦΕΚ 125/Α΄/5.6.2002) Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διο-
ξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου. 
Υ.Α. 78106/3443/01/200226.   (ΦΕΚ 118/Β΄/1.2.2002) Τροποποίηση της 81160/861/91 κοινής υπουργικής απόφα-
σης όπως ισχύει, και συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2001/27/ΕΚ της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων της 10ης Απριλίου 2001 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων 
από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών 
αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανάφλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα. 
Υ.Α. Γ5/29480/2304/200127.   (ΦΕΚ 614/Β΄/23.5.2001) Έλεγχοι της νομιμότητας και ασφάλειας της κυκλοφορίας 
και των εκπομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων, ελληνικών και αλλοδαπών που κυκλοφορούν στην χώρα, 
Αρμόδια Όργανα, Διαδικασία είσπραξης προστίμων και συναφή θέματα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
5, παρ. 4. και άρθ. 8 παρ. 5 του ν.2801/00. 
Υ.Α. 50050/2044/200028.   (ΦΕΚ 1076/Β΄/30.8.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/96/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 1999, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από τους κινητήρες ανάφλεξης με συμπίεση που 
χρησιμοποιούνται σε οχήματα, καθώς και κατά των εκπομπών αερίων ρύπων από κινητήρες επιβαλλόμενης ανά-
φλεξης που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο και χρησιμοποιούνται σε οχήματα, και σχετικά με την 
τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 3261/128/200029.   (ΦΕΚ 1049/Β΄/25.8.2000) Συμμόρφωση προς διατάξεις Οδηγίας 1999/102 της Επιτροπής 
της 15ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου όσον αφορά τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρύπανσης του αέρα από τις εκπομπές των οχη-
μάτων με κινητήρα. 
Υ.Α. 37791/1536/200030.   (ΦΕΚ 862/Β΄/12.7.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 99/100/ΕΚ της 
Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 1998 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανάλωση καυσίμων των μηχανοκίνη-
των οχημάτων. 
Υ.Α. 4241/769/200031.   (ΦΕΚ 239/Β΄/1.3.2000) Επιβολή περιορισμών στο είδος των χρησιμοποιούμενων καυσί-
μων στην περιοχή του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνα. 
Υ.Α. 4179/346/200032.   (ΦΕΚ 182/Β΄/17.2.2000) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/69/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 «για την τροποποίηση της οδηγίας 
70/220/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές οχημάτων με κινητήρα. 
Αποφ. οικ. 3277/209/200033.   (ΦΕΚ 180/Β΄/17.2.2000) Καθορισμός γενικών αρχών και αρμόδιων υπηρεσιών για 
εκτίμηση και διαχείριση ποιότητας αέρα του περιβάλλοντος. 
Υ.Α. 5535/459/199934.   (ΦΕΚ 370/Β΄/13.4.1999) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/77/ΕΚ της Επι-
τροπής της 22ας Οκτωβρίου 1998 για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της Οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τα μέτρα που επιβάλλεται να λη-
φθούν για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από εκπομπές μηχανοκίνητων οχημάτων. 
Υ.Α. οικ. 35212/3028/199835.   (ΦΕΚ 1330/Β΄/31.12.1998) Ταξινόμηση βυτιοφόρων οχημάτων αναφορικά με την 
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τεκμηρίωση καταλληλότητας του 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 υπερπλή-
ρωση. 
Υ.Α. Δ13ε/9321/199836.   (ΦΕΚ 1218/Β΄/30.11.1998) Μέτρα κατά της εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων, 
προερχομένων από κινητήρες εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά μηχανήματα. 
Υ.Α. 21475/4707/199837.   (ΦΕΚ 880/Β΄/19.8.1998) Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον 
καθορισμό μέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. 
Αποφ. Φ.0546/20/ΑΣ 342/Μ.4785/199838.   (ΦΕΚ 121/Α΄/5.6.1998) Ανακοίνωση για θέση σε ισχύ πρωτοκόλλου 
της Συμβάσεως του 1979 περί της διασυνοριακής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με τον 
έλεγχο εκπομπών οξειδίων του αζώτου ή των διασυνοριακών ροών τους. Σόφια 31-10-1988. 
Υ.Α. 17884/1368/199739.   (ΦΕΚ 934/Β΄/22.10.1997) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 
97/20/ΕΚτης Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 18ης Απριλίου 1997 «για την προσαρμογή στην τε-
χνική πρόοδο της οδηγίας 72/306/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών 
σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά της εκπομπής ρύπων από τους πετρελαιοκινητήρες των 
οχημάτων. 
Υ.Α. 23292/7192/199740.   (ΦΕΚ 669/Β΄/8.8.1997) Ανάθεση έργων με συμβάσεις σε είκοσι (20) άτομα διαφόρων 
ειδικοτήτων, διάρκειας οκτώ (8) μηνών 
Υ.Α. οικ. 10245/713/199741.   (ΦΕΚ 311/Β΄/16.4.1997) Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών ορ-
γανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και την διάθεση της από τις τερματικές 
εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων. 
Ν. 2543/199742.   (ΦΕΚ 252/Α΄/15.12.1997) Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 περί της διασυνορια-
κής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του αζώτου 
ή των διασυνοριακών ροών τους. 
Ν. 2542/199743.   (ΦΕΚ 251/Α΄/15.12.1997) Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Σύμβασης 1979 περί της διασυνορια-
κής ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε μεγάλη απόσταση σχετικά με την περαιτέρω μείωση εκπομπών θείου. 
Υ.Α. 38377/3077/199744.   (ΦΕΚ 201/Β΄/17.3.1997) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/69/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού 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». 
Π.Υ.Σ. 11/199745.   (ΦΕΚ 19/Α΄/19.2.1997) Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από το όζον. 
Υ.Α. 29086/2294/199646.   (ΦΕΚ 1193/Β΄/31.12.1996) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/44/ΕΚ της 
Επιτροπής της 1ης Ιουλίου 1996 «για την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τα προς λήψη μέτρα κατά της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης από τις εκπομπές μηχανοκίνητων οχημάτων. 
Υ.Α. οικ. 85395/8153/199647.   (ΦΕΚ 663/Β΄/1.8.1996) Ανάθεση έργων από το ΥΠΕΧΩΔΕ με συμβάσεις σε είκο-
σι δύο (22) άτομα διαφόρων ειδικοτήτων, διάρκειας οκτώ (8) μηνών. 
Υ.Α. οικ. 76802/1033/199648.   (ΦΕΚ 596/Β΄/19.7.1996) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 58751/2370/93 κοι-
νής υπουργικής απόφασης «καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που 
προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (264/Β)». 
Υ.Α. οικ. 18611/1393/199649.   (ΦΕΚ 465/Β΄/18.6.1996) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/1/ΕΟΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 22ας Ιανουαρίου 1996 «για 
την τροποποίηση της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών-μελών σχετικά με τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων και σωματιδιακών ρύπων από πετρελαιοκινητήρες 
προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα. 
Υ.Α. 31780/2522/199550.   (ΦΕΚ 912/Β΄/6.11.1995) Συμπλήρωση της κ.υ.α 33976/3189/93 (822/Β) με την οποία 
τροποποιήθηκε η κ.υ.α 28433/2448/92 (542/Β) που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων 

katalogos179s430.indd   347 5/19/08   10:26:22 AM



— 348 —

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ρύπων των οχημάτων με κινητήρα, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 93/59/ΕΕ του Συμβουλίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993. 
Υ.Α. Φ 42/60741/1028/199551.   (ΦΕΚ 262/Β΄/7.4.1995) Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28433/2448/92 (542/Β) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 
Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Υ.Α. οικοθ. 6765/511/199552.   (ΦΕΚ 194/Β΄/21.3.1995) Τροποποίηση της κ.υ.α 28433/2448/92 (542/Β) όπως τρο-
ποποιήθηκε από την κ.υ.α 33976/3189/93 (822/Β) των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος Χωρο-
ταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών που αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό των εκ-
πομπών αερίων ρύπων των οχημάτων με κινητήρα σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 94/12/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Μαρτίου 1994. 
Υ.Α. Φ.0546/31/ΑΣ 7/Μ.4080/199553.   (ΦΕΚ 23/Α΄/7.2.1995) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς τη χώρας 
μας της τροποποίησης του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν την 
στοιβάδα του όζοντος (Λονδίνο, 29.7.1990). 
Υ.Α. 8742/524/199454.   (ΦΕΚ 512/Β΄/4.7.1994) Προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 80/1268/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με το εκπεμπόμενο διοξείδιο του άνθρακα και την κατανά-
λωση καυσίμων των οχημάτων με κινητήρα. 
Υ.Α. Οικ. 33976/3189/199355.   (ΦΕΚ 822/Β΄/8.10.1993) Τροποποίηση της Υ-28433/2448/2.7.1992 απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών (ΦΕΚ 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/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων της 28ης Ιουνίου 1993. 
Υ.Α. ΑΠ. οικ. 82805/2224/199356.   (ΦΕΚ 699/Α΄/9.9.1993) Καθορισμός μέτρων και όρων για την πρόληψη της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων 
Υ.Α. οικ. 10315/199357.   (ΦΕΚ 369/Β΄/24.5.1993) Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών 
εστιών καύσης για τη θέρμανσης κτιρίων και νερού 
Κ.Υ.Α οικοθεν 11824/199358.   (ΦΕΚ 369/Β΄/24.5.1993) Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην περιοχή της Πρωτεύουσας. 
Υ.Α. οικοθεν 11535/199359.   (ΦΕΚ 328/Β΄/6.5.1993) Επιτρεπόμενα είδη καυσίμων στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές 
και συναφείς εγκαταστάσεις στους αποτεφρωτήρες νοσηλευτικών μονάδων και μέτρα για τις ανοικτές εστίες καύ-
σης. 
Υ.Α. οικοθεν 11294/199360.   (ΦΕΚ 264/Β΄/15.4.1993) Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων 
αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσι-
μο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο. 
Υ.Α. 58751/2370/199361.   (ΦΕΚ 264/Β΄/15.4.1993) Καθορισμός μέτρων και όρων για τον περιορισμό της ατμο-
σφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης. 
Υ.Α. 28433/2448/199262.   (ΦΕΚ 542/Β΄/28.8.1992) Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων οχη-
μάτων 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. 
Υ.Α. 28432/2447/199263.   (ΦΕΚ 536/Β΄/25.8.1992) Μέτρα για τον περιορισμό της εκπομπής αερίων και σωματι-
διακών ρύπων από κινητήρες ντήζελ προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα, σε συμμόρφωση προς τις δι-
ατάξεις των οδηγιών 88/77/ΕΟΚ και 91/542/ΕΟΚ. 
Ν. 2110/199264.   (ΦΕΚ 206/Α΄/29.12.1992) Κύρωση της από 29 Ιουνίου 1990 τροποποίησης του Πρωτοκόλλου 
του Μόντρεαλ του 1987 που κυρώθηκε με το ν. 1818/88, σχετικά με τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα 
του όζοντος. 
Ν. 2052/199265.   (ΦΕΚ 94/Α΄/5.6.1992) Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές ρυθμίσεις. 
Υ.Α. οικ. 81400/860/199166.   (ΦΕΚ 575/Β΄/25.7.1991) Μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων 
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από βενζινοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε οχήματα σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 88/76/ΕΟΚ, 
88/436/ΕΟΚ, 89/458/ΕΟΚ, 89/401/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 81160/861/199167.   (ΦΕΚ 574/Β΄/25.7.1991) 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 Δεκεμβρίου 1987 των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Υ.Α. οικ. 11166/199168.   (ΦΕΚ 310/Β΄/8.5.1991) Τροποποίηση του άρθρου 2 της 57520/4535 Υπουργικής απόφα-
σης «Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυσίμου γι τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων» 
(597/Β). 
Υ.Α. 8243/1113/199169.   (ΦΕΚ 138/Β΄/8.3.1991) Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. 
Υ.Α. 75308/5512/199070.   (ΦΕΚ 691/Β΄/2.11.1990) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης των πολιτών και φορέων εκ-
προσώπησης τους για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων και δραστηριοτή-
των σύμφωνα με την § 2 του άρθ. 5 του ν.1650/86. 
Υ.Α. 69269/5387/199071.   (ΦΕΚ 678/Β΄/25.10.1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιε-
χόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών με-
λετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86. 
Υ.Α. 57520/4535/199072.   (ΦΕΚ 597/Β΄/13.9.1990) Εργασίες συντήρησης, όροι λειτουργίας και καθορισμός καυ-
σίμου για τις εστίες καύσης αρτοκλιβάνων. 
Υ.Α. 11082/198973.   (ΦΕΚ 44/Β΄/23.1.1989) Έλεγχος της ποιότητας των υγρών καυσίμων για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 
Υ.Α. οικ. 47942/198874.   (ΦΕΚ 807/Β΄/3.11.1988) Μείωση εκπομπών καύσης μέσω μέτρων εξοικονόμησης καυ-
σίμου σε βαφεία – φινιριστήρια υφανσίμων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. 
Υ.Α. Α.Π. οικ. 47943/198875.   (ΦΕΚ 807/Β΄/3.11.1988) Όροι λειτουργίας εγκαταστάσεων απολίπανσης επιφανει-
ών που λειτουργούν σε καταστήματα επιφανειακής επεξεργασίας μετάλλων στην ευρύτερη περιοχή της Αθή-
νας. 
Υ.Α. 59388/3363/198876.   (ΦΕΚ 638/Β΄/31.8.1988) Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των 
διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του ν. 1650/86. 
Υ.Α. Οικ. 392541/1010/198877.   (ΦΕΚ 366/Β΄/8.6.1988) Καθορισμός μέτρων για την ποιότητα της ατμόσφαιρας 
και ειδικότερα των οριακών τιμών για την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο. 
Υ.Α. 40786/2143/198878.   (ΦΕΚ 341/Β΄/6.6.1988) Εφαρμογή μέτρων αντιρρύπανσης στους λιγνιτικούς σταθμούς 
της ΔΕΗ στους νομούς Κοζάνης & Φλώρινας και άλλες συναφείς διατάξεις. 
Ν. 1818/198879.   (ΦΕΚ 253/Α΄/15.11.1988) Κύρωση της Σύμβασης της Βιέννης του 1985 για την προστασία της 
στοιβάδας του όζοντος και του Πρωτοκόλλου του Μόντρεαλ του 1987 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοι-
βάδα του όζοντος. 
Π.Υ.Σ. 25/198880.   (ΦΕΚ 52/Α΄/22.3.1988) Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διο-
ξείδιο του αζώτου και τροποποίηση των με αριθ. 98 και 99/10.7.87 Πράξεων του Υπουργικού Συμβουλίου. 
Ν. 1758/198881.   (ΦΕΚ 44/Α΄/10.3.1988) Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη σύμβαση για την αστική 
ευθύνη στον τομέα πυρηνικής ενέργειας της 29ης Ιουλίου 1960, όπως τροποποιήθηκε από το πρόσθετο πρωτό-
κολλο της 28ης Ιανουαρίου 1964. 
Υ.Α. οικ. 5068/198882.   (ΦΕΚ 5/Β΄/12.1.1988) Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης στην περιοχή της Πρωτεύουσας. 
Υ.Α. 8356/198783.   (ΦΕΚ 187/Β΄/6.4.1987) Μείωση εκπομπών καύσης μέσω μέτρων εξοικονόμισης καυσίμου σε 
Βαφεία - Φινιριστήρια Υφανσίμων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. 
Π.Υ.Σ. 98/198784.   (ΦΕΚ 135/Α΄/28.7.1987) Οριακή τιμή ποιότητας της ατμόσφαιρας σε μόλυβδο. 
Π.Υ.Σ. 99/198785.   (ΦΕΚ 135/Α΄/28.7.1987) Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε δι-
οξείδιο του θείου και αιωρούμενα σωματίδια. 
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Υ.Α. 13736/198586.   (ΦΕΚ 304/Β΄/20.5.1985) Προσαρμογή της νομοθεσίας στις διατάξεις της 72/306/ΕΟΚ οδη-
γίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 2 Αυγ.1972, «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των 
Κρατών μελών των αναφερομένων στα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών μολυνόντων αερίων 
που προέρχονται από πετρελαιοκινητήρες προοριζόμενους για την προώθηση των οχημάτων» 
Υ.Α. οικ. 1211/198587.   (ΦΕΚ 16/Β΄/15.1.1985) Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης στην περιοχή της Πρωτεύουσας. 
Υ.Α. 12651/198488.   (ΦΕΚ 679/Β΄/20.9.1984) Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 20ης Μαρτίου 1970 «για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρα-
τών μελών που αφορούν τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της μόλυνσης του αέρα από τα αέρια που προ-
έρχονται από κινητήρες με τους οποίους είναι εφοδιασμένα τα οχήματα με κινητήρα», όπως τροποποιήθηκε από 
τις οδηγίες 74/290/ΕΟΚ, 77/102/ΕΟΚ, 78/655/ΕΟΚ και 83/35/ΕΟΚ. 
Υ.Α. 339/49/198489.   (ΦΕΚ 15/Β΄/16.1.1984) Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
στην περιοχή της Πρωτεύουσας. 
Ν. 1374/198390.   (ΦΕΚ 91/Α΄/8.7.1983) Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμό-
σφαιρας σε μεγάλη απόσταση. 
Ν. 1327/198391.   (ΦΕΚ 21/Α΄/7.2.1983) Κύρωση και συμπλήρωση της από 18 Ιουνίου 1982 Πράξεως Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου: «Αντιμετώπιση έκτακτων επεισοδίων ρύπανσης του περιβάλλοντος και ρύθμιση συναφών θεμάτων». 
Υ.Α. Γ. 45750/2549/198292.   (ΦΕΚ 862/Β΄/1.11.1982) Έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην περιοχή της Πρωτεύουσας - Περιόδου Νοέμβρη - Δεκέμβρη. 
Π.Δ. 922/197793.   (ΦΕΚ 315/Α΄/12.10.1977) Περί απαγορεύσεως της χρήσης πετρελαίου τύπου μαζούτ σε κτιρι-
ακές εγκαταστάσεις καύσεως. 
Υ.Α. 49073/197594.   (ΦΕΚ 1162/Β΄/14.10.1975) Περί συγκροτήσεως Συνεργείων Ελέγχου καυστήρων πετρελαίου 
Κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων. 
Π.Υ.Σ. 166/197595.   (ΦΕΚ 220/Α΄/9.10.1975) Περί απαγορεύσεως χρήσεως πετρελαίου τύπου «μαζούτ» διά την 
λειτουργίαν των κεντρικών θερμάνσεων κτιρίων γραφείων, κατοικιών και Εμπορικών Καταστημάτων. 

Διεθνής Σύμβαση MARPOL
Π.Δ. 114/20061.   (ΦΕΚ 112/Α΄/8.6.2006) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλλου του 1978 
αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παραρτή-
ματος IV της Δ.Σ. MARPOL 73/78). 
Υ.Α. 2431.06.1/13/05/20052.   (ΦΕΚ 644/Β΄/13.5.2005) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλ-
λου του 1978 σχετικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις 
στο Προσάρτημα του Παραρτήματος V της MARPOL, 73/78). 
Υ.Α. 2431.02/02/05/20053.   (ΦΕΚ 331/Β΄/15.3.2005) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλ-
λου του 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις 
στον Κανονισμό 13Ζ, προσθήκη νέου Κανονισμού 13Η και συνεπαγόμενες μεταβολές στο Συμπλήρωμα στο Πι-
στοποιητικό IOPP του Παραρτήματος Ι στη MARPOL, 73/78). 
Π.Δ. 49/20054.   (ΦΕΚ 66/Α΄/11.3.2005) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλο-
φορίας των πλοίων και ενημέρωσης». 
Π.Δ. 312/20025.   (ΦΕΚ 273/Α΄/13.11.2002) Αποδοχή τροποποιήσεων των Παραρτημάτων του Πρωτοκόλλου 1978 
του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78 -Παρ. Ι, 
ΙΙΙ, και V) 
Π.Δ. 206/20006.   (ΦΕΚ 186/Α΄/25.8.2000) Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα του πρωτοκόλλου 1978 του 
σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78). 
Π.Δ. 128/20007.   (ΦΕΚ 112/Α΄/6.4.2000) Αποδοχή τροποποιήσεων στο παράρτημα του Πρωτοκόλλου 1978 του 
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σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78 – Παραρτή-
ματα Ι & ΙΙ). 
Π.Δ. 12/20008.   (ΦΕΚ 11/Α΄/27.1.2000) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κατα-
πλέουν 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.δ 211/97 
(166/Α), π.δ 174/98 (129/Α) και π.δ 3/99 (2/Α). 
Π.Δ. 54/19999.   (ΦΕΚ 53/Α΄/22.3.1999) Αποδοχή τροποποιήσεων του παραρτήματος του πρωτοκόλλου 1978 του 
σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78). 
Π.Δ. 3/199910.   (ΦΕΚ 2/Α΄/13.1.1999) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέ-
ουν 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 τα π.δ 211/97 
(166/Α) και π.δ 174/98 (129/Α).
Π.Δ. 174/199811.   (ΦΕΚ 129/Α΄/16.6.1998) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέ-
ουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγί-
α 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993», όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 211/97 (166/Α). 
Π.Δ. 211/199712.   (ΦΕΚ 166/Α΄/25.8.1997) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κα-
ταπλέουν 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». 
Π.Δ. 361/199613.   (ΦΕΚ 233/Α΄/20.9.1996) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 
σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78). 
Π.Δ. 68/199514.   (ΦΕΚ 48/Α΄/7.3.1995) Αποδοχή τροποποιήσεων των παραρτημάτων της Διεθνούς Σύμβασης 1972 
«περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως καταλοίπων και άλλων υλών άλλων τινών διατάξε-
ων». 
Π.Δ. 346/199415.   (ΦΕΚ 183/Α΄/31.10.1994) Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνι-
κούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλί-
ου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993. 
Π.Δ. 46/199216.   (ΦΕΚ 17/Α΄/17.2.1993) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 
του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78-Παράρ-
τημα Ι). 
Π.Δ. 288/199217.   (ΦΕΚ 147/Α΄/2.9.1992) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 
του σχετικού με την Διεθνή Σύμβαση 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» (MARPOL 
73/78). 
Π.Δ. 103/199218.   (ΦΕΚ 47/Α΄/31.3.1992) Αποδοχή τροποποιήσεων των προσαρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτή-
ματος ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία» (MARPOL 
73/78). 
Π.Δ. 167/198619.   (ΦΕΚ 63/Α΄/15.5.1986) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Προεδρικού Διατάγ-
ματος αριθ. 479/84 «όροι και λεπτομέρειες συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι της διεθνούς σύμ-
βασης MARPOL 73/78 πλοίων που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού». 
Π.Δ. 479/198420.   (ΦΕΚ 169/Α΄/1.11.1984) Όροι και λεπτομέρειες συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του Παραρτή-
ματος Ι της Διεθνούς Σύμβασης ΜΑRPOL 73/1978, πλοίων που δεν υπάγονται στις διατάξεις αυτού. 
Υ.Α. 181053/3127/83/198321.   (ΦΕΚ 673/Β΄/21.11.1983) Τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών 
διαχωρισμού πετρελαίου/ νερού σύμφωνα με τη ΔΣ MARPOL 73/78. 
Ν. 1269/198222.   (ΦΕΚ 89/Α΄/21.7.1982) Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρυπάνσε-
ως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σε αυτή τη Σύμβαση. 
Διεθνής Σύμβαση MARPOL 73/78. 23. 
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Εναλλακτική διαχείριση «άλλων προϊόντων»
Υ.Α. 74362/5340/05/20071.   (ΦΕΚ 544/Β΄/18.4.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2005 σχετικά 
με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης 
και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
Υ.Α. οικ. 150237/20062.   (ΦΕΚ 1398/Β΄/14.9.2006) Έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης Συσσωρευτών Μολύβδου – Οξέος Κρήτης «ΣΕΔΙΣ – Κ ΕΠΕ». 
Π.Δ. 15/20063.   (ΦΕΚ 12/Α΄/3.2.2006) Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 117/04 (82/Α), σε συμμόρφω-
ση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ει-
δών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003. 
Υ.Α. οικ. 106157/20044.   (ΦΕΚ 1145/Β΄/28.7.2004) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης Παλαιών Ελαστικών «ECO ELASTIKA». 
Υ.Α. οικ. 106158/20045.   (ΦΕΚ 1124/Β΄/23.7.2004) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης Συσσωρευτών «ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ.Α.Ε.». 
Υ.Α. οικ. 106156/20046.   (ΦΕΚ 1108/Β΄/22.7.2004) Έγκριση του ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης Συσκευασιών ιδιωτικής ετικέτας της ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε. 
Υ.Α. οικ. 106155/20047.   (ΦΕΚ 1056/Β΄/14.7.2004) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης Φορητών Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών «Σ.Σ.Ε.Δ.Φ.Η.Σ.Σ.». 
Υ.Α. οικ. 105136/20048.   (ΦΕΚ 907/Β΄/17.6.2004) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης Οχημάτων Ελλάδος «ΕΔΟΕ». 
Υ.Α. οικ. 105135/20049.   (ΦΕΚ 905/Β΄/17.6.2004) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» (ΕΛΤΕΠΕ 
Α.Ε.). 
Υ.Α. Οικ. 105134/200410.   (ΦΕΚ 905/Β΄/17.6.2004) Έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
Π.Δ. 117/200411.   (ΦΕΚ 82/Α΄/5.3.2004) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των απο-
βλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 2002/95 
«σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού». 
Π.Δ. 116/200412.   (ΦΕΚ 81/Α΄/5.3.2004) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημά-
των στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων 
καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέ-
λος του κύκλου ζωής τους». 
Π.Δ. 115/200413.   (ΦΕΚ 80/Α΄/5.3.2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/95 κ.υ.α «διαχείριση των ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β/781) και 19817/00 κ.υ.α «τροποποί-
ηση της 73537/95 κ.υ.α κ.λ.π.» (Β/963) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησι-
μοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 
Π.Δ. 109/200414.   (ΦΕΚ 75/Α΄/5.3.2004) Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων 
ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους. 
Π.Δ. 82/200415.   (ΦΕΚ 64/Α΄/2.3.2004) Αντικατάσταση της κ.υ.α 98012/2001/96 «καθορισμός μέτρων και όρων 
για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (40/Β) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτι-
κή διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 
Υ.Α. οικ. 106453/200316.   (ΦΕΚ 391/Β΄/4.4.2003) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρι-
σης Συσκευασιών «Σ.Σ.Ε.Δ. – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ» 
Υ.Α. οικ. 105857/200317.   (ΦΕΚ 391/Β΄/4.4.2003) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρι-
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σης Συσκευασιών «ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ-
ΡΕΙΑ». 
Ν. 2939/200118.   (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟ-
ΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις.

Ζωικά απόβλητα
Υ.Α. 239267/20031.   (ΦΕΚ 950/Β΄/9.7.2003) Σύσταση Γραφείου Διαχείρισης Ζωικών αποβλήτων.
Υ.Α. Υ1β/2000/19952.   (ΦΕΚ 343/Β΄/4.5.1995) Υγειονομική Διάταξη «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτη-
νο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων».

Ιατρικά απόβλητα
Υ.Α. Α1/οικ 11383/840/20071.   (ΦΕΚ 309/Β΄/7.3.2007) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας φορτηγών ιδιωτικής χρή-
σης σε κατόχους άδειας συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων ιατρικών αποβλήτων. 
Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/20032.   (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων 
από υγειονομικές μονάδες. 

Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων
Αποφ. Ε2/0/42310/20071.   (ΦΕΚ 354/Β΄/15.3.2007) Χαρακτηρισμός αποδέκτη των επεξεργασμένων υγρών απο-
βλήτων του Πανεπιστημίου Πατρών. 
Υ.Α. οικ. 99/20072.   (ΦΕΚ 307/Β΄/7.3.2007) Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης του νερού ψύξης του Αυτό-
νομου Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας (ΔΕΗ) στην περιοχή Μονόλιθος της νήσου Θήρας. 
Αποφ. 13/2589/20063.   (ΦΕΚ 1435/Β΄/29.9.2006) Ορισμός αποδέκτη και όροι διάθεσης των υγρών αποβλήτων 
στην ΒΙ.ΠΕ. Καβάλας. 
Αποφ. οικ. 2664/20064.   (ΦΕΚ 1191/Β΄/31.8.2006) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των λυμά-
των της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) των σφαγείων ΙΑΣΩΝ Α.Ε. 
Αποφ. οικ. 5739/20065.   (ΦΕΚ 1124/Β΄/18.8.2006) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διαθέσεως των λυ-
μάτων μετά από επεξεργασία με βιολογικό καθαρισμό των Δήμων Λιανοκλαδίου και Υπάτης. 
Αποφ. 2795/20066.   (ΦΕΚ 1023/Β΄/31.7.2006) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων αστικών λυμά-
των βιολογικού καθαρισμού Δήμου Σπετσών. 
Αποφ. 1469/20057.   (ΦΕΚ 1952/Β΄/30.12.2005) Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης λυμάτων της μονάδας 
αφαλάτωσης της Κοινότητας Οίας – Κοινοτικό Διαμέρισμα Θηρασίας στην περιοχή Αγ. Ειρήνη – Ρίβας νήσου 
Θηρασίας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/33386/20058.   (ΦΕΚ 1624/Β΄/24.11.2005) Καθορισμός Ενδιάμεσου Αποδέκτη των βιομη-
χανικών αποβλήτων της βιομηχανίας «AGROCOM Α.Ε.» στα με αριθ. 334,335, 336 ιδιόκτητα αγροτεμάχια του 
αγροκτήματος του Δ.Δ. Κρύας Βρύσης στο 50 χλμ. Κρύας Βρύσης – Γιαννιτσών. 
Αποφ. ΔΥΠ οικ. 4886/20059.   (ΦΕΚ 1454/Β΄/21.10.2005) Χαρακτηρισμός αποδεκτών για διάθεση υγρών απο-
βλήτων τυροκομείων περιοχής Δήμου Μανταμάδου. 
Αποφ. 2501/200510.   (ΦΕΚ 1401/Β΄/10.10.2005) Περί καθορισμού και όρων διάθεσης υγρών αστικών λυμάτων 
των παραλιακών οικισμών Αγιοκάμπου, Βελίκας και Κ. Σωτηρίτσας του Δήμου Μελιβοίας.
Αποφ. 1377/200511.   (ΦΕΚ 841/Β΄/22.6.2005) Καθορισμός αποδέκτη τελικής διάθεσης λυμάτων του βιολογικού 
καθαρισμού Μάρπησσας, Δήμου Πάρου. 
Αποφ. ΔΥΠ οικ. 423/200512.   (ΦΕΚ 181/Β΄/11.2.2005) Καθορισμός χρήσεων θαλάσσιου νερού περιοχής Βορείου 
τμήματος Κόλπου Αυλώνα Δήμου Μύρινας Λήμνου και όροι διάθεσης αποβλήτων (νερών ψύξης) ΑΣΠ Λήμνου. 
Αποφ. ΔΥΠ οικ. 421/200513.   (ΦΕΚ 181/Β΄/11.2.2005) Καθορισμός και ποιότητα αποδέκτη για τη διάθεση λυμά-
των των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αργένου και Λεπέτυμνου Δήμου Μήθυνας, Ν. Λέσβου. 
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Αποφ. 5845/200514.   (ΦΕΚ 166/Β΄/10.2.2005) Περί καθορισμού αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλή-
των του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λάρισας «Ο ΗΣΙΟΔΟΣ» που θα λειτουργήσει στο Δ.Δ. Γλαύκης. 
Αποφ. 5795/200515.   (ΦΕΚ 26/Β΄/17.1.2005) Περί καθορισμού των χρήσεων του ρέματος «Ομορφόρεμα» και όρων 
διάθεσης σε αυτό των επεξεργασμένων υγρών αστικών λυμάτων της Κοινότητας Βερδικούσας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/37574/200416.   (ΦΕΚ 9/Β΄/12.1.2005) Καθορισμός αποδέκτη των επεξεργασμένων βιομη-
χανικών αποβλήτων της βιομηχανίας ΦΡΟΖΙΤΑ Α.Ε.Β.Ε. στο με αρ. 339 ιδιόκτητο αγροτεμάχιο του αγροκτήμα-
τος του Δ.Δ Καλλίπολης του Δήμου Μενηϊδος του Ν. Πέλλας. 
Αποφ. 5806/200417.   (ΦΕΚ 1971/Β΄/31.12.2004) Τροποποίηση αποδέκτη υγρών αποβλήτων ΒΙΠΕ Λαμίας. 
Αποφ. Υοικ. 8105/200318.   (ΦΕΚ 1030/Β΄/24.7.2003) Καθορισμός χρήσης επιφανειακών υδάτων καθώς και ειδι-
κών όρων διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων του Κέντρου Επεξεργασίας λυμάτων Ψυτάλλειας 
(ΚΕΛΨ) στο Σαρωνικό Κόλπο. 
Αποφ. οικ. 3142/200219.   (ΦΕΚ 1629/Β΄/31.12.2002) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη των επεξεργασμέ-
νων αποβλήτων ιχθυοκαλλιέργειας ΕΥΡΥΑΛΟΣ Ε.Π.Ε. 
Αποφ. 7354/200220.   (ΦΕΚ 1358/Β΄/23.10.2002) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της 
βιομηχανίας επεξεργασίας ντομάτας και παραγωγής τοματοπολτού της «Ελληνικά Εκκοκιστήρια Α.Β.Ε.Ε.» που 
θα λειτουργήσει στο Πολυνέρι Φαρσάλων. 
Αποφ. 4364/200221.   (ΦΕΚ 1358/Β΄/23.10.2002) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων τα-
πητουργίας «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.». 
Αποφ. 5082/200222.   (ΦΕΚ 1358/Β΄/23.10.2002) Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αστικών λυμάτων του 
Δ.Δ Μελιβοίας του Δήμου Μελιβοίας Ν. Λάρισας. 
Αποφ. 5044/200223.   (ΦΕΚ 1345/Β΄/17.10.2002) Καθορισμός αποδέκτη και σημείο εκβολής των αποβλήτων των 
σφαγείων του Χρήστου και Απόστολου Ζαχόπουλου, στη θέση Βούλα Οιχαλίας, Ν. Τρικάλων. 
Αποφ. 4826/200224.   (ΦΕΚ 1270/Β΄/30.9.2002) Χαρακτηρισμός αποδέκτη επεξεργασμένων αποβλήτων - λυμά-
των στη θαλάσσια περιοχή που βρίσκεται δυτικά του μώλου του λιμενίσκου της πρώην Αμερικανικής Βάσης 
Γουρνών, Ν. Ηρακλείου. 
Αποφ. 2505/200225.   (ΦΕΚ 1232/Β΄/23.9.2002) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων αποβλή-
των εργοστασίου εμφιάλωσης μεταλλικού νερού «ΚΟΡΠΗ» NESTLE HELLAS Α.Ε. 
Αποφ. Φ9/1635/200226.   (ΦΕΚ 1232/Β΄/23.9.2002) Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμά-
των – βοθρολυμάτων του Δ. Αμαρυνθίων και έγκριση μελέτης επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων και βοθρο-
λυμάτων. 
Αποφ. 7859/200227.   (ΦΕΚ 1212/Β΄/18.9.2002) Καθορισμός αποδέκτη για διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων Διυλιστηρίου MOTOR OIL ΕΛΛΑΣ ΑΕ και AVIN. 
Αποφ. οικ. 1779/200228.   (ΦΕΚ 1003/Β΄/2.8.2002) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων αστι-
κών αποβλήτων Δήμου Αμφιλοχίας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/5456/200129.   (ΦΕΚ 944/Β΄/24.7.2002) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων στο Ν. Πέλλας. 
Αποφ. ΔΥΚΠ/491/200230.   (ΦΕΚ 892/Β΄/15.7.2002) Χαρακτηρισμός ρέματος «Ανώνυμο ψηλής ράχης Δ.Δ. Και-
σαρειάς» ως ενδιάμεσο αποδέκτη επεξεργασμένων αποβλήτων 
Αποφ. οικ. 2779/200231.   (ΦΕΚ 870/Β΄/12.7.2002) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης αποβλήτων 
τυροκομείου Πελινναίον Όρος ΑΕ στο Δήμο Καρδαμύλων. 
Αποφ. ΔΥΠ οικ.6048/200232.   (ΦΕΚ 868/Β΄/11.7.2002) Καθορισμός αποδέκτη υγρών αποβλήτων δημοτικού σφα-
γείου Σκαλοχωρίου ξηροχειμάρρων «Σουλτάν Ντερέ» και «Λαγκάδι». 
Αποφ. 12143/200233.   (ΦΕΚ 714/Β΄/11.6.2002) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων (υπερλέ-
πτων περλίτη) των εργοστασίων περλίτη της εταιρείας «Α.Ε.Ε. ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΤΙ-
ΝΗΣ». 
Αποφ. 5522/200234.   (ΦΕΚ 696/Β΄/7.6.2002) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων τυροκο-
μείου Μενεγάτου ΕΠΕ στην Κλένια Ν. Κορινθίας. 
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Αποφ. Δ.Υ.Π. οικ. 10670/200235.   (ΦΕΚ 574/Β΄/8.5.2002) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο-
βλήτων εργοστασίου χυμοποίησης εσπεριδοειδών «ΑΡΑΧΘΟΣ Α.Ε.» στο Ν. Άρτας. 
Αποφ. Δ.Υ.Π. οικ. 1703/200236.   (ΦΕΚ 574/Β΄/8.5.2002) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο-
βλήτων της Βιομηχανικής Εταιρείας Προϊόντων Γάλακτος «ΗΠΕΙΡΟΣ». 
Αποφ. 30/1585/200237.   (ΦΕΚ 524/Β΄/29.4.2002) Συμπλήρωση της ΔΥ/22374/91/94 απόφασης για όρους διάθε-
σης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες για τις λίμνες Αγίου Βασιλείου και 
Βόλβης και για τον Γαλλικό ποταμό στο Νομό Θεσσαλονίκης. 
Αποφ. Δ.Υ.Π. οικ. 1704/200238.   (ΦΕΚ 520/Β΄/29.4.2002) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο-
βλήτων πτηνοσφαγείου στη θέση Τσουμπάρια Παχυκαλάμου Άρτας. 
Αποφ. 1839/200239.   (ΦΕΚ 460/Β΄/15.4.2002) Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αποβλήτων του υδροτρι-
βείου Μπέγκα Δημήτριου που βρίσκεται στο Κεφαλόβρυσο Ελασσόνας, Ν. Λάρισας. 
Αποφ. οικ. 335/200240.   (ΦΕΚ 460/Β΄/15.4.2002) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη για ανάπτυξη ιχθυοκαλ-
λιέργειας στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
Αποφ. 1374/200241.   (ΦΕΚ 430/Β΄/8.4.2002) Καθορισμός αποδέκτη και όροι διάθεσης υγρών αποβλήτων των σφα-
γείων της «ΣΦΑΓΕΙΑ ΟΛΥΜΠΟΥ Α.Ε». 
Αποφ. 6974/200142.   (ΦΕΚ 1533/Β΄/15.11.2001) Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αστικών λυμάτων των Δ.Δ. Αγιάς 
Ανάβρας, Αετολόφου, Γερακαρίου, Μεγαλόβρυσου, Μεταξοχωρίου και Νερομύλων του Δήμου Αγιάς Ν. Λάρισας. 
Αποφ. 6944/200143.   (ΦΕΚ 1533/Β΄/15.11.2001) Καθορισμός και όροι διάθεση ς των υγρών αστικών λυμάτων των 
Δ.Δ. Φαλάννης και Δασοχωρίου του Δήμου Γιάννουλης Ν. Λάρισας. 
Αποφ. ΔΥΠ/9617/200144.   (ΦΕΚ 1489/Β΄/5.11.2001) Καθορισμός περιφερειακών καναλιών αλυκών Καλλονής και 
Πολιχνίτου Ν. Λέσβου ως αποδεκτών αλμολοίπων. 
Αποφ. 10032/200145.   (ΦΕΚ 1489/Β΄/5.11.2001) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης των αποβλήτων της Μονάδας 
Αφαλάτωσης Τήνου του Δήμου Τήνου. 
Αποφ. οικ. 11885/200146.   (ΦΕΚ 1472/Β΄/29.10.2001) Τροποποίηση αποδέκτη διάθεσης υγρών αποβλήτων ιχθυ-
ογεννητικού σταθμού της εταιρείας «Ι. Αναγνώστου Α.Ε – Ιχθυοκαλλιέργειες Αττικής» στη θέση Γαϊδουρονήσι 
Κυπαρισσιού Αταλάντης Λοκρίδος. 
Αποφ. ΔΥΠ/Γ3/οικ.5277/200147.   (ΦΕΚ 1173/Β΄/7.9.2001) Χαρακτηρισμός των νερών του ποταμού «Λαγκαβί-
στα» και καθορισμός των όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά. 
Αποφ. 3881/200148.   (ΦΕΚ 877/Β΄/9.7.2001) Τροποποίηση απόφασης Νομάρχη Λάρισας «περί καθορισμού και 
όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της «INTERCOMM FOODS». 
Αποφ. 3602/200149.   (ΦΕΚ 877/Β΄/9.7.2001) Καθορισμός και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων των σφαγείων αι-
γοπροβάτων της «Ο.Ε.Δ. ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ - Ν. ΠΑΛΑΣΚΑΣ» στο Ν. Λάρισας. 
Αποφ. Δ.Υ.Π./οικ./2805/200150.   (ΦΕΚ 714/Β΄/8.6.2001) Χαρακτηρισμός των νερών του ποταμού Καλαμά στο 
σημείο της συμβολής του με τον παραπόταμο Καλπακιώτικο και καθορισμού όρων διάθεσης αποβλήτων σ’ αυ-
τά στο Ν. Θεσπρωτίας. 
Αποφ. οικ. 1560/200151.   (ΦΕΚ 712/Β΄/8.6.2001) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων αστι-
κών αποβλήτων Θέρμου Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
Αποφ. οικ. 1559/200152.   (ΦΕΚ 712/Β΄/8.6.2001) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων αστι-
κών αποβλήτων Δήμου Κεκροπίας. Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
Αποφ. Δ.Υ.κ’.Π./12950/200053.   (ΦΕΚ 553/Β΄/14.5.2001) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων Πετρανών στο ρέμα 
ΚιτρινονέριΚαθορισμός αποδέκτη αποβλήτων στην περιοχή Πετρανών Ν. Κοζάνης. 
Αποφ. 31/200154.   (ΦΕΚ 155/Β΄/15.2.2001) Χαρακτηρισμός ποταμού Σαρανταπόρου ως αποδέκτη επεξεργασμέ-
νων αστικών λυμάτων και υγρών αποβλήτων, καθορισμός ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του και απαιτού-
μενοι ειδικοί όροι διάθεσης αυτών. 
Αποφ. Δ.Υ. οικ.3731/200155.   (ΦΕΚ 139/Β΄/13.2.2001) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη επεξεργασμένων 
αστικών αποβλήτων Δήμου Μενιδίου Ν. Αττικής. 
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Αποφ. οικ. 3352/200056.   (ΦΕΚ 1446/Β΄/28.11.2000) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη των επεξεργασμέ-
νων αστικών αποβλήτων του Δήμου Αστακού. 
Αποφ. 6906/200057.   (ΦΕΚ 1282/Β΄/20.10.2000) Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αποβλήτων της 
«ΙΝΤΡΑΜΕΤ» (Τμήμα ΒΑΦΕΙΟΥ). 
Αποφ. ΔΥΠ οικ. 6701/200058.   (ΦΕΚ 1146/Β΄/15.9.2000) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο-
βλήτων υπό ίδρυση ελαιοτριβείου Παναγιώτη Παγώνη στο Ν. Άρτας. 
Αποφ. 473/199959.   (ΦΕΚ 1114/Β΄/8.9.2000) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων του 
ελαιοτριβείου των Γεωργίου Πολύζου, Π. Παλιογιάννη, Γ. Λύτρα και Δ. Λύτρα Ο.Ε. 
Αποφ. 3336 (σχετ. 4476)/200060.   (ΦΕΚ 1039/Β΄/23.8.2000) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης αποβλή-
των ιχθυογεννητικού σταθμού «NEPTUNUS Θαλάσσιες Καλλιέργειες Α.Ε». 
Αποφ. 57/200061.   (ΦΕΚ 1038/Β΄/23.8.2000) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων ελαι-
οτριβείου «Ελαιουργική Σαρδινίων ΕΠΕ». 
Αποφ. 56/200062.   (ΦΕΚ 1038/Β΄/23.8.2000) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης βιομηχανικών αποβλήτων ελαι-
οτριβείου Γεράσιμου Κολοκυθά. 
Αποφ. οικ. 4535/200063.   (ΦΕΚ 907/Β΄/21.7.2000) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των λυμάτων των 
Λουτρών Κύθνου Ν.Α. Κυκλάδων. 
Αποφ. ΔΥΔΥ/5225/200064.   (ΦΕΚ 907/Β΄/21.7.2000) Έγκριση χώρου εγκατάστασης σταθμού επεξεργασίας λυμά-
των ποιοτικά χαρακτηριστικά επεξεργασμένων αποβλήτων στο Ν. Κοζάνης. 
Αποφ. 3506/200065.   (ΦΕΚ 759/Β΄/21.6.2000) Καθορισμός και όροι διάθεσης των υγρών αποβλήτων του Ψυγεί-
ου της «Σπύρος Νικολίτσας - Ψυγεία ΑΕΒΕ» στο Ν. Λάρισας. 
Αποφ. 2117/200066.   (ΦΕΚ 414/Β΄/30.3.2000) Τροποποίηση της Νομαρχιακής Απόφασης καθορισμού χρήσης επι-
φανειακών υδάτων και ειδικών όρων για τη διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Χανίων. 
ΦΕΚ 398/Β΄/27.3.200067.  Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του πλυντηρίου-βαφείου 
του εργοστασίου ΠΕΛΑΣΓΙΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Αποφ. οικ. 984/200068.   (ΦΕΚ 178/Β΄/17.2.2000) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης υγρών αποβλήτων συσκευα-
στηρίου βρώσιμης ελιάς εταιρείας «Στ Αγγελόπουλος Α.Ε.» στη θέση «Άγιος Δημήτριος Σκάρφειας» κτηματικής 
περιφέριεας Λοκρίδας Φθιώτιδας. 
Αποφ. οικ. 10873/200069.   (ΦΕΚ 52/Β΄/26.1.2000) Καθορισμός χαρακτηριστικών θαλάσσιου αποδέκτη περιοχής 
Όρμου Βουδίων Μήλου και ειδικοί όροι διάθεσης αποβλήτων εργοστασίου ΑΕΕ ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΩΝ 
& ΒΑΡΥΤΙΝΗΣστο Ν. Κυκλάδων. 
Αποφ. Φ42/75521/199970.   (ΦΕΚ 2274/Β΄/31.12.1999) Καθορισμός αποδέκτου και όροι για τη διάθεση λυμάτων 
και βιομηχανικών αποβλήτων στο ρέμα Καρτούγας κοινότητας Κυριακίου στο Ν. Βοιωτίας. 
Αποφ. ΔΥΠ/8673/199971.   (ΦΕΚ 2129/Β΄/8.12.1999) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 
ελαιοτριβείου των Αθηνάς και Αθανασίου Παπαθανασίου. 
Αποφ. ΔΥΠ/7823/199972.   (ΦΕΚ 2129/Β΄/8.12.1999) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 
ελαιοτριβείου Θεοδώρου Ζάμπα. 
Αποφ. Η6/1404/199973.   (ΦΕΚ 1806/Β΄/29.9.1999) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 
ιχθυοκαλλιέργειας (πέστροφας) του Απόστολου Χαλάτση. 
Αποφ. Φ9/3297/199974.   (ΦΕΚ 1729/Β΄/15.9.1999) Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμά-
των των Δήμων Ιστιαίας, Αρτεμισίου, Ωρεών και των υγρών αποβλήτων ιχθυογεννητικού σταθμού ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΒΕΕ Έγκριση μελετών. 
Αποφ. ΔΥΠ/οικ./6062/199975.   (ΦΕΚ 1729/Β΄/15.9.1999) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο-
βλήτων μονάδας πεστροφοκαλλιέργειας Χρήστου Κολιού στο Ν. Άρτας. 
Αποφ. ΔΥΠ/οικ. 6060/199976.   (ΦΕΚ 1729/Β΄/15.9.1999) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο-
βλήτων μονάδας πεστροφοκαλλιέργειας της αλιευτικής επιχείρησης Καταράκτη Α.Ε στο Ν. Άρτας. 
Αποφ. οικ. 7955/199977.   (ΦΕΚ 1616/Β΄/17.8.1999) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης υγρών αποβλήτων ιχθυογεν-
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νητικού σταθμού της Εταιρείας «Ι. Αναγνώστου Α.Ε Ιχθυοκαλλιέργειες Αττικής, στη θέση «Γαϊδουρονήσι» κτη-
ματικής περιφέρειας Κυπαρισσίου Αταλάντης Ν. Φθιώτιδας. 
Αποφ. 69/199978.   (ΦΕΚ 1528/Β΄/27.7.1999) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων του χοιροστασίου του Θεοδώρου Κύρκου στη θέση «Κονιδάρια» του Δημοτικού διαμερίσματος Μο-
ναστηρακίου του Δήμου Ανακτορίου. 
Αποφ. ΔΥΠ/οικ. 3694/199979.   (ΦΕΚ 1444/Β΄/13.7.1999) Χαρακτηρισμός των νερών της περιοχής του όρμου 
ΚΟΥΡΑΜΟΥ Λωρίδας Σαγιάδας και καθορισμός όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυτά. 
Αποφ. 372/199880.   (ΦΕΚ 1248/Β΄/17.6.1999) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών απο-
βλήτων ελαιοτριβείου και συσκευαστηρίου ιδιοκτησίας Α.Σ.Ε.Π.Γ.Π. Λουτρού Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
Αποφ. 2093/199981.   (ΦΕΚ 579/Β΄/7.5.1999) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του 
τυροκομείου της Ο.Ε «TYPEX» Δ. & Ι. Έξαρχος στο Ν. Λάρισας. 
Αποφ. 2432/199982.   (ΦΕΚ 579/Β΄/7.5.1999) Καθορισμός αποδέκτη και των όρων διάθεσης των υγρών αποβλή-
των του σφαγείου της «Σφαγεία Ολύμπου Ελασσόνας ΑΕ.» στο Ν. Λάρισας. 
Αποφ. οικ. 3269/199983.   (ΦΕΚ 427/Β΄/22.4.1999) Διάθεση αποβλήτων Ιχθυογεννητικού Σταθμού των Γεωργίου 
και Παναγιώτη Μπιτσάκου στην κτηματική περιφέρεια Κοινότητας Λάρυμνα Λοκρίδας. 
Αποφ. οικ. 3165/199984.   (ΦΕΚ 421/Β΄/20.4.1999) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης υγρών αποβλήτων ιχθυογεν-
νητικού σταθμού της εταιρείας «Μαλλιακός Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΒΕΕ» στη θέση «Τάπιες» κτηματικής περιφέ-
ρειας Αχλαδίου Φθιώτιδας. 
Αποφ. οικ. 8620/199985.   (ΦΕΚ 19/Β΄/21.1.1999) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των υγρών 
αποβλήτων του εργοστασίου παραγωγής προϊόντων τομάτας της Θεσσαλικής Βιομηχανίας Τοματοπολτού 
Α.Ε.Β.Ε., η οποία πρόκειται να εγκατασταθεί στο 25ο χλμ της οδού Φαρσάλων - Βόλου Νομού Μαγνησίας. 
Αποφ. οικ. 13575/199986.   (ΦΕΚ 15/Β΄/19.1.1999) Τροποποίηση αποδέκτη υγρών αποβλήτων σφαγείων Λαμίας. 
Αρ. Πρωτ. 7396/199887.   (ΦΕΚ 1313/Β΄/31.12.1998) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των υγρών 
αποβλήτων του εργοστασίου παραγωγής προϊόντων τομάτας και φρούτων της ΝΤΟΜΗΛ ΑΕ που πρόκειται να 
εγκατασταθεί και να λειτουργήσει στη θέση «Στενόλακα» Πέρδικας Αλμυρού Ν. Μαγνησίας. 
Αρ. Πρωτ. οικ. 8487/199888.   (ΦΕΚ 1313/Β΄/31.12.1998) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των 
αστικών λυμάτων περιοχής Δήμου Αλμυρού Ν. Μαγνησίας. 
Αποφ. οικ.12860/199889.   (ΦΕΚ 1301/Β΄/31.12.1998) Καθορισμός αποδέκτη υγρών αποβλήτων του υπό ίδρυση 
Σφαγείου της Εταιρείας Σφαγεία Δυτικής Φθιώτιδας Ε.Π.Ε. στη Σπερχειάδα Φθιώτιδας. 
Αποφ. 2362/199790.   (ΦΕΚ 1180/Β΄/30.12.1998) Χαρακτηρισμός αποδέκτη της θαλάσσιας περιοχής «ράχη» κοι-
νότητας Σάμης Ν. Κεφαλληνίας. 
Αποφ. Φ9/οικ.11637/199891.   (ΦΕΚ 1107/Β΄/23.10.1998) Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων 
λυμάτων - αποβλήτων ιχθυογεννητικών σταθμών στο Ν. Εύβοιας. 
Αποφ. ΔΥΠ οικ. 7486/199892.   (ΦΕΚ 1001/Β΄/24.9.1998) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης αποβλήτων 
ελαιοτριβείου Κων/νου Βίτσιου στο Ν. Άρτας. 
Αποφ. Ε2/20592/199893.   (ΦΕΚ 915/Β΄/26.8.1998) Καθορισμός αποδέκτη ποταμού Πείρου για τα επεξεργασμένα 
απόβλητα τυροκομείου Κων/νου Παντελή ΑΒΙΓΑΛ ΑΕ στην κοινότητα Ελληνικού Ν. Αχαΐας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/2127/199894.   (ΦΕΚ 833/Β΄/12.8.1998) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων ΣΑΛΙΓΚΑΡ ΑΕ 
ΧΑΡ. ΚΟΤΖΑΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ. 
Αποφ. 6747/199895.   (ΦΕΚ 818/Β΄/6.8.1998) Καθορισμός αποδέκτη υγρών αποβλήτων εργοστασίου παραγωγής 
τοματοπολτού Α.Ε ΒΑΣΙΑΣ στον Παλαμά Δομοκού Ν. Φθιώτιδας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/5432/199896.   (ΦΕΚ 649/Β΄/29.6.1998) Καθορισμός αποδέκτη στο Ν. Πέλλας. 
Αποφ. 3900/199897.   (ΦΕΚ 636/Β΄/24.6.1998) Καθορισμός αποδέκτη και σημείο εκβολής των αποβλήτων των 
σφαγείων του Δήμου Οιχαλίας Ν. Τρικάλων. 
Αποφ. Φ9/ΟΙΚ 7230/199898.   (ΦΕΚ 622/Β΄/19.6.1998) Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυ-
μάτων, βοθρολυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Εύβοιας. 
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Αποφ. ΔΥΠ οικ. 4610/199899.   (ΦΕΚ 616/Β΄/18.6.1998) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή-
των χοιροστασίου Λάμπρου Δράκου. 
Αποφ. Δ.Υ. οικ./4136/1998100.   (ΦΕΚ 578/Β΄/11.6.1998) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη των επεξεργα-
σμένων αστικών αποβλήτων Δήμου Μεσολογγίου Ν. Αιτωλ/νίας. 
Αποφ. οικ. 4813/1998101.   (ΦΕΚ 575/Β΄/11.6.1998) Καθορισμός της ανώτερης τάξης χρήσης των επιφανειακών 
υδάτων και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες στο νομό Τρι-
κάλων. 
Αποφ. 216/1998102.   (ΦΕΚ 558/Β΄/5.6.1998) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων του 

«Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) Μελίτης –Αχλάδας» της ΔΕΗ, που πρόκειται να εγκατασταθεί στην Κοινό-
τητα Μελίτης. 
Αποφ. οικ. 2961/1998103.   (ΦΕΚ 393/Β΄/29.4.1998) Διάθεση βιομηχανικών υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείου του 
Λ. Σταμόπουλου, που βρίσκεται στην Ελάτεια Ν. Φθιώτιδας. 
Αποφ. Δ.Υ & Δ.Υ/1921/1998104.   (ΦΕΚ 369/Β΄/16.4.1998) Μη ύπαρξη βιομηχανικών αποβλήτων στο Ν. Κοζά-
νης. 
Αποφ. Φ9/οικ.2329/1998105.   (ΦΕΚ 216/Β΄/6.3.1998) Χαρακτηρισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμά-
των αποβλήτων ιχθυογεννητικών σταθμών στο Ν. Εύβοιας. 
Αποφ. ΠΕΡ/οικ.13056/1997106.   (ΦΕΚ 1224/Β΄/31.12.1997) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιο-
τριβείου του Πακτίτη Σταύρου του Χαριλάου στη Στρογγυλή της Κοινότητας Στρογγυλής Ν. Κέρκυρας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/10429/1997107.   (ΦΕΚ 1159/Β΄/30.12.1997) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας.
Αποφ. ΠΕΡ/οικ.12520/1997108.   (ΦΕΚ 1132/Β΄/19.12.1997) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιο-
τριβείου του Σουρβίνου Αντωνίου του Αγγέλου στους Κοινοπιάστες του Δήμου Αχιλλείων Ν. Κέρκυρας. 
Αρ. Πρωτ. ΔΥΠ/Β3/Φ75/10047/1997109.   (ΦΕΚ 1095/Β΄/10.12.1997) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας. 
Αποφ. ΠΕΡ/οικ.12051/1997110.   (ΦΕΚ 1086/Β΄/5.12.1997) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων του ελαι-
οτριβείου των Μαυρουδή Σπυρίδωνα και Ευάγγελου στη θέση Βραγανιώτικα της Κοινότητας Χλωμοτιανών στο 
Ν. Κέρκυρας. 
Αποφ. 3443/1997111.   (ΦΕΚ 1034/Β΄/24.11.1997) Καθορισμός χρήσης φυσικού αποδέκτη των επεξεργασμένων 
αστικών αποβλήτων του Δήμου Αντιρρίου Ν. Αιτωλ/νίας. 
Αποφ. ΔΥΠ.οικ. 8257/1997112.   (ΦΕΚ 1021/Β΄/20.11.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο-
βλήτων χοιροστασίου Κων/νου Μπούτικου στο Ν. Άρτας. 
Αποφ. ΔΥΠ.οικ. 8258/1997113.   (ΦΕΚ 1021/Β΄/20.11.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο-
βλήτων χοιροστασίου Ευάγγελου Λούσια στο Ν. Άρτας.
Αποφ. ΔΥΠ/Γ3/οικ.5635/1997114.   (ΦΕΚ 1009/Β΄/14.11.1997) Χαρακτηρισμός των νερών της Περιοχής του πο-
ταμού Λαγκάβιστα Κοινότητας Λίστας Νομού Θεσπρωτίας και καθορισμός όρων διάθεσης αποβλήτων σε αυ-
τά. 
Αποφ. ΔΥΠ/7293/1997115.   (ΦΕΚ 980/Β΄/7.11.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 
πειραματικού κυπρινοτροφείου Άρτας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/7631/1997116.   (ΦΕΚ 935/Β΄/22.10.1997) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας. 
Αποφ. 28002/1997117.   (ΦΕΚ 908/Β΄/14.10.1997) Καθορισμός αποδέκτη επεξεργασμένων αποβλήτων χυμοποιεί-
ων στο Ν. Αργολίδας. 
Αποφ. 209/1997118.   (ΦΕΚ 863/Β΄/29.9.1997) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης αποβλήτων του Ιχθυογεννητι-
κού Σταθμού της εταιρείας «ΠΑΛΙΟΒΑΡΚΑ Α.Ε.» στην περιφέρεια του Δήμου Βόνιτσας Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
Αποφ. 208/1997119.   (ΦΕΚ 863/Β΄/29.9.1997) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης αποβλήτων του Ιχθυογεννη-
τικού Σταθμού της εταιρείας «ΕΥΡΙΑΛΟΣ Ε.Π.Ε.» στον όρμο Τολιά στην περιφέρεια της Κοινότητας Μενιδίου 
Βάλτου, Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
Αποφ. 4621/1997120.   (ΦΕΚ 830/Β΄/15.9.1997) Τροποποίηση, συμπλήρωση της ΔΥΠ/637/7-2-97 απόφασης Νο-
μάρχη Θεσπρωτίας (144/Β). 
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Αποφ. ΔΥΠ/οικ. 6268/1997121.   (ΦΕΚ 803/Β΄/8.9.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης αποβλήτων 
ελαιοτριβείου των Λεωνίδα και Παναγιώτη Ζώρη στο Ν. Άρτας. 
Αποφ. ΔΥΠ.1272/1997122.   (ΦΕΚ 718/Β΄/19.8.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 
χοιροστασίου του Παναγ Κρίκα στο Ν. Άρτας. 
Αποφ. Η3/1010/1997123.   (ΦΕΚ 715/Β΄/19.8.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 
του υπό ίδρυση ιχθυοτροφείου της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΕ. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/6526/1997124.   (ΦΕΚ 679/Β΄/8.8.1997) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ.75/5599/1997125.   (ΦΕΚ 679/Β΄/8.8.1997) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας. 
Αποφ. ΔΥΠ οικ.4316/1997126.   (ΦΕΚ 559/Β΄/10.7.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών απο-
βλήτων των υπό ίδρυση πτηνοσφαγείων του Χρήστου Χουλιάρα και Σία Ο.Ε. 
Αποφ. 28362/1997127.   (ΦΕΚ 547/Β΄/4.7.1997) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης αποβλήτων βιολογικού καθαρι-
σμού του Δήμου Ερμιόνης Ν. Αργολίδας. 
Αποφ. 3435/1997128.   (ΦΕΚ 465/Β΄/6.6.1997) Προσωρινή διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων δια του κέντρου εκ-
κενώσεως βυτιοφόρων Μεταμορφώσεως Αττικής. 
Αποφ. Φ9/οικ. 5889/1997129.   (ΦΕΚ 415/Β΄/23.5.1997) Χαρακτηρισμός αποδεκτών διάθεσης επεξεργασμένων λυ-
μάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στο Νομό Εύβοιας. 
Αποφ. 2220/1997130.   (ΦΕΚ 354/Β΄/2.5.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιο-
λογικού καθαρισμού της DANCO ΑΕ στην Ορεστιάδα. 
Αποφ. 937/1997131.   (ΦΕΚ 278/Β΄/8.4.1997) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιολο-
γικού καθαρισμού του Απινιστηρίου της ΔΕ.ΣΗ.ΜΕΣ. στο Ν. Έβρου. 
Αποφ. Δ.Υ. οικ. 437/1997132.   (ΦΕΚ 188/Β΄/14.3.1997) Καθορισμός φυσικού αποδέκτη των αποβλήτων του ιχθυ-
ογεννητικού σταθμού της ΑΕ Sea Farm Ionian στο Ν. Αιτωλ/νίας. 
Αποφ. ΔΥΠ/637/1997133.   (ΦΕΚ 144/Β΄/4.3.1997) Χαρακτηρισμός των νερών της θαλάσσιας περιοχής «ΒΑΤΑ-
ΣΑ» στη θέση Βάλτος Ραγίου- Κεστρίνης Ιονίου Πελάγους Ν. Θεσπρωτίας και καθορισμός όρων διάθεσης απο-
βλήτων σε αυτά. 
Αποφ. ΔΥΠ 8014/1996134.   (ΦΕΚ 1197/Β΄/31.12.1996) Καθορισμός χρήσεων νερών χειμάρρου «Κουτρουφέ» και 
όρων διάθεσης αποβλήτων κοινοτικού σφαγείου Μαντομόδου στο Ν. Λέσβου. 
Αποφ. οικ. 11006/1996135.   (ΦΕΚ 1137/Β΄/20.12.1996) Καθορισμός αποδέκτη διάθεσης επεξεργασμένων λυμά-
των ή βιομηχανικών αποβλήτων βιομηχανίας παραγωγής τυποποιημένων προϊόντων TASTY FOODS ΑΒΓΕ. 
Αποφ. 9463/1996136.   (ΦΕΚ 1137/Β΄/20.12.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων και 
βιολογικού καθαρισμού της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας κλειστού κυκλώματος «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ Α.Ε» 
στην περιοχή «Δύο Δένδρα» κοινότητας Λουτρού Ν. Έβρου. 
Αποφ. 1996137.   (ΦΕΚ 1116/Β΄/16.12.1996) Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. Υ 6940/1-11-1988 απόφασης Νομάρχη 
Λέσβου «καθορισμός χρήσεως νερών χειμάρρων Κάτω Πέτρα, Βούλγαρη και όρων διαθέσεως αποβλήτων εργο-
στασίου γάλακτος της Ε.Α.Σ. Λέσβου». 
Αποφ. 56749/1996138.   (ΦΕΚ 1056/Β΄/22.11.1996) Καθορισμός αποδέκτη επεξεργασμένων αποβλήτων χυμοποι-
είων. 
Αποφ. 8505/1996139.   (ΦΕΚ 1029/Β΄/12.11.1996) Καθορισμός αποδέκτη στο Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
Αποφ. οικ. 10924/1996140.   (ΦΕΚ 1020/Β΄/11.11.1996) Διάθεση αποβλήτων Ιχθυογεννητικού Σταθμού της «Ιχθυ-
οτροφικής-Εμπορικής Α.Ε» στην περιοχή Ιμπλερμί κοινότητας Μαλεσίνας. 
Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 10605/1996141.   (ΦΕΚ 956/Β΄/17.10.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιο-
τριβείου των Καρδακάρη Μιχαήλ και Λούβρου Νικόλαου στην Κοινότητα Αγίου Αθανασίου Ν. Κέρκυρας. 
Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 10604/1996142.   (ΦΕΚ 956/Β΄/17.10.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιο-
τριβείου των Αφων Σουπιώνη στον Κάτω Γαρούνα Κέρκυρας στην Κοινότητα Κάτω Γαρούνα Ν. Κέρκυρας. 
Αποφ. Περ/οικ/ 10175/1996143.   (ΦΕΚ 930/Β΄/9.10.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτρι-
βείου του Δόϊκα Δημητρίου του Νικολάου, στο Μάρμαρο κοινότητας Μαρμάρου Ν. Κέρκυρας. 
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Αποφ. Περ/οικ/ 10174/1996144.   (ΦΕΚ 930/Β΄/9.10.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτρι-
βείου του Θεριανού Αναστασίου του Χαραλάμπου, στο χείμαρρο «Στόμιο-Αρκουδίλα» Δήμου Λευκιμμαίων, Ν. 
Κέρκυρας. 
Αποφ. Περ/οικ/ 10173/1996145.   (ΦΕΚ 930/Β΄/9.10.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτρι-
βείου του Δελλή Χρήστου, στην Κοινότητα Βουνιατάδων Ν. Κέρκυρας. 
Αποφ. 8161/1996146.   (ΦΕΚ 908/Β΄/1.10.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όροι διάθεσης υγρών αποβλήτων της 
μονάδας εκτροφής χελιών του Παπαδαμιανού Αμβροσίου 
Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 9361/1996147.   (ΦΕΚ 867/Β΄/16.9.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων Ελαιοτρι-
βείου του Μεταλληνού Βασιλείου του Σταματίου στο χείμαρρο «ΤΡΑΦΟ» στην περιοχή «ΠΑΠΑΤΗ» ΑΝΘΡΑ-
ΟΥΛΙΑ, Κοινότητας ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ. 
Αποφ. ΠΕΡ/ 8586/1996148.   (ΦΕΚ 840/Β΄/11.9.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου του 
Κουλούρη Κωνσταντίνου του Σπυρίδωνα στη θέση «ΜΠΕΤΣΙΑ» του Δήμου ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ Ν. Κέρκυρας. 
Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 8604/1996149.   (ΦΕΚ 807/Β΄/3.9.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβεί-
ου του ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ Σπυρίδωνα του Κων/νου στην κοινότητα Μαγουλάδων Ν. Κέρκυρας. 
Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 8605/1996150.   (ΦΕΚ 807/Β΄/3.9.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβεί-
ου Ελαιουργικού Συνεταιρισμού Νυμφών Δήμου Θιναλίων Κέρκυρας. 
Αποφ. 8299/1996151.   (ΦΕΚ 769/Β΄/28.8.1996) Διάθεση αποβλήτων Ιχθυογεννητικού Σταθμού των «Ιχθυοτροφεί-
ων Μαλεσίνα ΕΠΕ» στην περιοχή Χονδρή Αμμος Κοινότητας Μαλεσίνας, Ν. Φθιώτιδας. 
Αποφ. 6179/1996152.   (ΦΕΚ 767/Β΄/28.8.1996) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων εργοστασίου τοματοπολτού της 
εταιρείας «ΖΥΓΟΣ Α.Ε» στις Καρυές Δομοκού Ν. Φθιώτιδας. 
Αποφ. 5277/1996153.   (ΦΕΚ 762/Β΄/28.8.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιο-
λογικού καθαρισμού του Δήμου Διδυμοτείχου Ν. Έβρου. 
Αποφ. 4369/1996154.   (ΦΕΚ 589/Β΄/19.7.1996) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης αποβλήτων σφα-
γείων Δήμου Καρδίτσας. 
Αποφ. 3025/1996155.   (ΦΕΚ 569/Β΄/16.7.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιο-
λογικού καθαρισμού των Σφαγείων του Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου. 
Αποφ. 3057/1996156.   (ΦΕΚ 569/Β΄/16.7.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιο-
λογικού καθαρισμού των Σφαγείων του Δήμου Ορεστιάδας Ν. Έβρου. 
Αποφ. 3319/1996157.   (ΦΕΚ 569/Β΄/16.7.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιο-
λογικού καθαρισμού της Ποτοποιίας ΜΕΑΠ ΑΕ στο 2ο χλμ Ε.Ο Ορεστιάδος Διδυμοτείχου. 
Αποφ. ΔΥΠ 4221/1996158.   (ΦΕΚ 552/Β΄/10.7.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 
χοιροστασίου Κων/νου Τσαμπά στη Νομ/κη Αυτ/ση Άρτας. 
Αποφ. οικ. 18280/1996159.   (ΦΕΚ 498/Β΄/25.5.1996) Ισχύς Κοινής Νομαρχιακής Απόφασης, για εκκένωση Βυτι-
οφόρων στο Κεντρικό Φρεάτιο αποβλήτων, του Κέντρου Λυμάτων Μεταμορφώσεως. 
Αποφ. 48260/1996160.   (ΦΕΚ 493/Β΄/25.6.1996) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Νομό Πέλλας. 
Αποφ. Φ42/ΟΙΚ. 2745/1996161.   (ΦΕΚ 426/Β΄/5.6.1996) Καθορισμός σημείου εκβολής των επεξεργασμένων απο-
βλήτων του Ιχθυογεννητικού Σταθμού της μονάδας ΑΡΓΩ στον όρμο Σκροπονερίων Ν. Βοιωτίας. 
Αποφ. Φ.42/οικ. 2746/1996162.   (ΦΕΚ 407/Β΄/27.5.1996) Καθορισμός σημείου εκβολής των επεξεργασμένων απο-
βλήτων του Ιχθυογεννητικού σταθμού της εταιρείας Ε. Τριανταφύλλου και ΣΙΑ Ο.Ε στον όρμο Σκροπονερίων 
Ν. Βοιωτίας. 
Αποφ. 4092/1996163.   (ΦΕΚ 407/Β΄/27.5.1996) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων Ιχθυογεννητικού σταθμού της 
εταιρείας Αφών Μαντέ και ΣΙΑ που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΛΗΟΛΑΚΑ» της Πελασγίας. 
Αποφ. 3101/1996164.   (ΦΕΚ 401/Β΄/27.5.1996) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων εργοστασίου τοματοπολτού της 
εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΔΟΜΟΚΟΥ ΕΠΕ» στο Περιβόλι Δομοκού Ν. Φθιώτιδας. 
Αποφ. 3102/1996165.   (ΦΕΚ 401/Β΄/27.5.1996) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων εργοστασίου τοματοπολτού 
εταιρείας «ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε» στο Περιβόλι Δομοκού Ν. Φθιώτιδας. 
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Αποφ. 2386/1996166.   (ΦΕΚ 401/Β΄/27.5.1996) Καθορισμός αποδέκτη βιομηχανίας τοματοπολτού της εταιρείας 
«ΞΥΝΙΑΣ ΕΠΕ» στο Περιβόλι Δομοκού Ν. Φθιώτιδας. 
Αποφ. οικ. 4104/1996167.   (ΦΕΚ 360/Β΄/20.5.1996) Καθορισμός αποδέκτη υγρών αποβλήτων εργοστασίου τομα-
τοπολτού της ΑΒΕ ΑΒΙΤΟΜ στην Λεύκα Δομοκού Νομού Φθιώτιδας. 
Αποφ. 4092/1996168.   (ΦΕΚ 332/Β΄/14.5.1996) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων Ιχθυογεννητικού σταθμού της 
εταιρείας «Αφων ΜΑΝΤΕ ΚΑΙ ΣΙΑ» που βρίσκεται στη θέση «ΠΑΛΗΟΛΑΚΑ» της Πελασγίας Ν. Φθιώτιδας. 
Αποφ. οικ. 24/58373/1996169.   (ΦΕΚ 229/Β΄/9.4.1996) Συμπλήρωση της ΔΥ/22374/91/94 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». 
Αποφ. οικ. 3177/1996170.   (ΦΕΚ 226/Β΄/5.4.1996) Καθορισμός και ειδικοί όροι διάθεσης αποβλήτων εργοστασί-
ου πατάτας CHIPS της εταιρείας Τσακίρης στην Αταλάντη Νομού Φθιώτιδας. 
Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 1753/1996171.   (ΦΕΚ 149/Β΄/13.3.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτρι-
βείου του Ανδρέα Μίαρη του Ζαφειρίου στην κοινότητα Περιβολίου Νομού Κέρκυρας. 
Αποφ. ΠΕΡ/οικ. 1754/1996172.   (ΦΕΚ 149/Β΄/13.3.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτρι-
βείου της Κυπριώτης Γρηγόριος και Σία ΟΕ στην κοινότητα Περιβολίου Νομού Κέρκυρας. 
Αποφ. ΠΕΡ/152/1996173.   (ΦΕΚ 97/Β΄/16.2.1996) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου Χρή-
στου του Αρμενιάκου του Σπυρίδωνα στον Άγιο Ματθαίο Κέρκυρας. 
Αποφ. 5774/1996174.   (ΦΕΚ 67/Β΄/31.1.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιο-
λογικού καθαρισμού του οικισμού Χώρας του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου. 
Αποφ. 5775/1996175.   (ΦΕΚ 67/Β΄/31.1.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιο-
λογικού καθαρισμού του οικισμού Λακώμματος του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου. 
Αποφ. 4783/1996176.   (ΦΕΚ 67/Β΄/31.1.1996) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων Βιο-
λογικού καθαρισμού του οικισμού Τυχερού Ν. Έβρου. 
Αποφ. 8440/1996177.   (ΦΕΚ 53/Β΄/26.1.1996) Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων στον 
Παγασητικό Κόλπο και λοιπούς υδάτινους αποδέκτες Νομού Μαγνησίας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ751/44103/1996178.   (ΦΕΚ 15/Β΄/12.1.1996) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλ-
λας. 
Αποφ. ΔΥΠ/10570/1995179.   (ΦΕΚ 1054/Β΄/21.12.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλή-
των της χοιροτροφικής μονάδας του Κωνσταντίνου Τζούκα στο Ν. Άρτας. 
Αποφ. 3612/1995180.   (ΦΕΚ 1023/Β΄/12.12.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων οι-
κισμού Καμαριώτισσας του Δήμου Σαμοθράκης Ν. Έβρου. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/6676/1995181.   (ΦΕΚ 1000/Β΄/5.12.1995) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλ-
λας. 
Αποφ. 6301/1995182.   (ΦΕΚ 875/Β΄/20.10.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων 
του πλυντηρίου μαλλιών της ΟΕ Ε Τζήμα. 
Αποφ. 6705/1995183.   (ΦΕΚ 875/Β΄/20.10.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων 
του τυροκομείου της ΟΕ Γεώργιος Χώτος και Υιοί. 
Αποφ. 2105/1995184.   (ΦΕΚ 861/Β΄/17.10.1995) Διάθεση υγρών αποβλήτων της μονάδας εντατικής καλλιέργειας 
καφαλοειδών των Αντρέα Τσερεμέγκλη και Θεόδωρου Μποτα στη θέση Ντέλφι στο Αιτωλικό Ν. Αιτωλοακαρ-
νανίας. 
Αποφ. ΔΥΠ/οικ. 8325/1995185.   (ΦΕΚ 859/Β΄/13.10.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης αποβλήτων 
των υπό ίδρυση Δημοτικών Σφαγείων στο Ν. Άρτας. 
Αποφ. οικ. 4339/1995186.   (ΦΕΚ 828/Β΄/2.10.1995) Καθορισμός αποδέκτη αποβλήτων ιχθυοτροφείου ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
στην περιοχή Ορμος Καλογήρου Μαλεσίνας Λοκρίδας Ν. Φθιώτιδας. 
Αποφ. οικ. 3094/1995187.   (ΦΕΚ 719/Β΄/22.8.1995) Καθορισμός ως αποδέκτη αποβλήτων μονάδας προπάχυνσης 
ευρύαλων ιχθύων της εταιρείας «ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ ΕΠΕ». 
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Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/6567/1995188.   (ΦΕΚ 641/Β΄/20.7.1995) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλ-
λας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/11588/1995189.   (ΦΕΚ 635/Β΄/18.7.1995) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλ-
λας. 
Αποφ. ΔΥ 967/1995190.   (ΦΕΚ 613/Β΄/12.7.1995) Τροποποίηση της Υ2120/85, (242/Β) «καθορισμός ανωτάτων 
επιτρεπτών ορίων ρυπαντών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή Μυτιλήνης, όπως τροποποιή-
θηκε με την οικ 2604/93, (221/Β).
Αποφ. ΔΥ οικ. 300/1995191.   (ΦΕΚ 535/Β΄/21.6.1995) Καθορισμός χρήσεων θαλασσίου νερού περιοχής Καραβάς 
και όροι διάθεσης αποβλήτων εργοστασίου ΔΕΗ. 
Αποφ. 1251/1995192.   (ΦΕΚ 510/Β΄/13.6.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων της 
ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης στην Κοινότητα Αβάντα- Αλεξανδρούπολης Ν. Έβρου. 
Αποφ. 1829/1995193.   (ΦΕΚ 510/Β΄/13.6.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων βιο-
λογικού καθαρισμού οικισμού Γιαννούλης Σουφλίου Ν. Έβρου. 
Αποφ. 3810/1995194.   (ΦΕΚ 478/Β΄/30.5.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων 
του κονσερβοποιείου ελαιών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας Τυρνάβου Αγιάς Ν. Λάρισας. 
Αποφ. 5525/1995195.   (ΦΕΚ 478/Β΄/30.5.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλήτων 
του εργοστασίου επεξεργασίας ντομάτας της Αγροτικής Βιομηχανίας Λάρισας ΑΕ. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/6341/1995196.   (ΦΕΚ 465/Β΄/25.5.1995) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλ-
λας. 
Αποφ. ΔΥΠ οικ. 4440/1995197.   (ΦΕΚ 459/Β΄/24.5.1995) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών 
αποβλήτων της χοιροτροφικής μονάδας του Μιχαήλ Καράλη στο Ν. Άρτας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/5473/1995198.   (ΦΕΚ 347/Β΄/4.5.1995) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλλας. 
Αποφ. ΥΓ οικ. 17492/1995199.   (ΦΕΚ 300/Β΄/18.4.1995) Καθορισμός χαρακτηριστικών θαλάσσιου αποδέκτη πε-
ριοχής Όρμου Βουδίων Μήλου και ειδικοί όροι διάθεσης αποβλήτων εργοστασίου ΑΕΕ ΑΡΓΥΡΟΜΕΤΑΛΛΕΥ-
ΜΑΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ. 
Αποφ. 1930/1995200.   (ΦΕΚ 281/Β΄/12.4.1995) Τροποποίηση της 345/85 απόφασης Νομάρχη Λευκάδας περί κα-
θορισμού τελικού αποδέκτη διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων αποχετευτικού δικτύου Δήμου Λευ-
κάδας και όρων διάθεσης αυτών στον τελικό αποδέκτη. 
Αποφ. ΤΥ/93/1995201.   (ΦΕΚ 258/Β΄/6.4.1995) Χαρακτηρισμός ρέματος ως αποδέκτη λυμάτων και βιομηχανικών 
αποβλήτων στο Ν. Κοζάνης. 
Αποφ. οικ. 3513/1995202.   (ΦΕΚ 226/Β΄/28.3.1995) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης αποβλήτων 
του Ιχθυοτροφείου Σολομού ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΕ AURORA SALMON στο Νομό Φθιώτιδας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/1982α/1995203.   (ΦΕΚ 223/Β΄/28.3.1995) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων τυροκομείου 
Β Γερακάρη και Σία ΕΕ στην ΒΙΠΕ Αριδαίας Ν. Πέλλας. 
Αποφ. 1311/1995204.   (ΦΕΚ 151/Β΄/7.3.1995) Χαρακτηρισμός των νερών της θαλάσσιας περιοχής «Βατάτσα» Ν. 
Θεσπρωτίας στη θέση Βάλτος Ραγίου- Κεστρίνης Ιονίου Πελάγους και καθορισμός όρων διάθεσης αποβλήτων 
σε αυτά. 
Αποφ. ΔΥ οικ. 633/1995205.   (ΦΕΚ 63/Β΄/31.1.1995) Τελική διάθεση υγρών αποβλήτων της μονάδας Χελοκαλλι-
έργειας της ΕΠΕ Υδατοκαλλιέργειες Νεοχωρίου Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
Αποφ. ΔΥΠ/1004/1995206.   (ΦΕΚ 52/Β΄/27.1.1995) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου της 
ΘΕΟΤΟΚΗ Γ Α.Ε που βρίσκεται στο Λιβάδι Ρόπα κοινότητας Γιαννάδων. 
Αποφ. 58/1995207.   (ΦΕΚ 5/Β΄/11.1.1995) Μερική ανάκληση απόφασης διάθεσης υγρών βιομηχανικών αποβλή-
των και λυμάτων στο Σαρωνικό Κόλπο. 
Αποφ. ΑΜ 441/1994208.   (ΦΕΚ 995/Β΄/30.12.1994) Καθορισμός αποδέκτη για τη διάθεση των αποβλήτων του 
ιχθυογεννητικού σταθμού της Εταιρείας ΕΥΡΙΑΛΟΣ ΕΠΕ εκπροσωπουμένης από τους Γεώργιο Τολιά και Γε-
ώργιο Θεοδώρου κατοίκους Μενιδίου Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
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Αποφ. 14120/1994209.   (ΦΕΚ 964/Β΄/23.12.1994) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των υγρών αποβλή-
των του πλυντηρίου μαλλιών της Δ Λούπας ΑΕ. 
Αποφ. 6652/1994210.   (ΦΕΚ 941/Β΄/20.12.1994) Χαρακτηρισμός των νερών της περιοχής του ποταμού Λαγκάβι-
στα Κοινότητας Λίστας Νομού Θεσπρωτίας και καθορισμού όρων διάθεσης αποβλήτων σ αυτά.
Αποφ. ΥΓ/7841/1994211.   (ΦΕΚ 924/Β΄/14.12.1994) Διάθεση λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων στις θαλάσ-
σιες περιοχές των νήσων Σάμου, Ικαρίας και Φούρνων. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/11516/1994212.   (ΦΕΚ 912/Β΄/9.12.1994) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλ-
λας. 
Αποφ. 41429/1994213.   (ΦΕΚ 910/Β΄/8.12.1994) Παράταση ισχύος Κοινής Νομαρχιακής Απόφασης για την εκκέ-
νωση Βυτιοφόρων στο Κεντρικό φρεάτιο αποβλήτων του Κέντρου Λυμάτων Μεταμόρφωσης. 
Αποφ. 11315/1994214.   (ΦΕΚ 907/Β΄/8.12.1994) Καθορισμός χρήσεων νερών ξηροχειμάρρου ΛΑΡΔΙΑ και όρων 
διαθέσεως αποβλήτων Κοινότητας Βατούσας Ν. Λέσβου. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/10413/1994215.   (ΦΕΚ 893/Β΄/1.12.1994) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας. 
Αποφ. ΔΥΠ/12856/1994216.   (ΦΕΚ 890/Β΄/30.11.1994) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβεί-
ου των Σπύρου και Ευάγγελου Μαυρουδή στα Βραγανιώτικα κοινότητας Χλομοτιανών Ν. Κέρκυρας. 
Αποφ. ΥΓ/13188/1994217.   (ΦΕΚ 879/Β΄/28.11.1994) Καθορισμός τόπου αποχετεύσεως αποβλήτων ελαιοτριβεί-
ου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πελέκα στην κοινότητα Πελέκα Ν. Κέρκυρας. 
Αποφ. 9537/1994218.   (ΦΕΚ 812/Β΄/31.10.1994) Καθορισμός αποδέκτη και ειδικών όρων διάθεσης των βιομηχα-
νικών αποβλήτων εργοστασίου τοματοπολτού ΠΡΟΝΤΑΚΤΑ Α.Ε στο Ν. Καρδίτσας. 
Αποφ. 5626/1994219.   (ΦΕΚ 771/Β΄/12.10.1994) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των αποβλήτων του 
τυροκομείου των Υιών Σ. Λύτρα στο Ν. Λάρισας. 
Αποφ. 13959/1994220.   (ΦΕΚ 771/Β΄/12.10.1994) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης των λυμάτων και εμπο-
ρικού κέντρου (υπεραγορά) CONTINENT της ΥΠΕΡΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε. στο Ν. Λάρισας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/9290/1994221.   (ΦΕΚ 738/Β΄/29.9.1994) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλ-
λας. 
Αποφ. ΔΥΠ/6945/1994222.   (ΦΕΚ 599/Β΄/4.8.1994) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διάθεσης υγρών αποβλήτων 
της μονάδας χελοκαλλιέργειας των Ν. Γκολομάζου - Δ. Τρομπούκη & Σία ΟΕ στο Ν. Άρτας. 
Αποφ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/6627/1994223.   (ΦΕΚ 523/Β΄/6.7.1994) Καθορισμός αποδεκτών στο Ν. Πέλλας. 
Αρ. Πρωτ. ΔΥΠ/Β3/Φ71/3762/1994224.   (ΦΕΚ 437/Β΄/9.6.1994) Καθορισμός αποδεκτών αποβλήτων στο Ν. Πέλ-
λας. 
Αποφ. ΑΜ/617/93/1994225.   (ΦΕΚ 372/Β΄/19.5.1994) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων - Βιομηχα-
νικών αποβλήτων Τυροκομείου Αθανασίου Λύτρα και Υιού του Σταμούλη Λύτρα στο Νομό Αιτωλοακαρνανί-
ας. 
Αποφ. ΔΥΠ/3169/1994226.   (ΦΕΚ 349/Β΄/11.5.1994) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτριβείου 
του ΜΙΧΑΛΑΚΗ Γεωργίου στην επίσκεψη Δήμου Θιναλίου Νομού Κερκύρας. 
Αποφ. ΔΥΠ οικ. 3920/1994227.   (ΦΕΚ 313/Β΄/25.4.1994) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διαθέσεως των υγρών 
αποβλήτων του Εργοστασίου ΙΟΝ ΑΕ Παραρτήματος Αρτας. 
Αποφ. ΑΜ 6/1994228.   (ΦΕΚ 302/Β΄/22.4.1994) Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης λυμάτων - βιομηχανικών 
αποβλήτων τυροκομείου Ιωάννου Κατοίκου στο Ανοιξιάτικο Βάλτου Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
Αποφ. ΔΥΠ/οικ. 3276/1994229.   (ΦΕΚ 302/Β΄/22.4.1994) Καθορισμός τόπου αποχέτευσης αποβλήτων ελαιοτρι-
βείου του Ράντου Μιχαήλ του Στυλιανού στα Δραγωτινά της κοινότητας Νεοχωρίου Ν. Κερκύρας. 
Αποφ. ΔΥΠ/οικ. 3277/1994230.   (ΦΕΚ 302/Β΄/22.4.1994) Καθορισμός των ειδικών όρων διαθέσεως των αποβλή-
των (αμοργών) του ελαιοτριβείου του Κ. Βλαχοπούλου – Κ. Μπουα, στη θάλασσα. 
Αποφ. οικ. 3421/1994231.   (ΦΕΚ 302/Β΄/22.4.1994) Ορισμός τελικού αποδέκτη λυμάτων στο Ν. Λασιθίου. 
Αποφ. οικ. 4428/1994232.   (ΦΕΚ 279/Β΄/18.4.1994) Διάθεση αποβλήτων Ιχθυογεννητικού Σταθμού της «Ιχθυο-
τροφικής Ελλάς ΑΕ» στην περιοχή «Βοίβος Μικροβοίβος» κοινότητας Προσκυνάς Φθιώτιδας. 
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Αποφ. 12532/1994233.   (ΦΕΚ 192/Β΄/23.3.1994) Καθορισμός φυσικού αποδέκτη των αποβλήτων της ΑΒΕΕ επε-
ξεργασίας ελαφρών υδρογονανθράκων στο Πλατυγιάλι Αστακού Ν. Αιτωλοακαρνανίας. 
Αποφ. ΔΥΠ οικ. 2116/1994234.   (ΦΕΚ 150/Β΄/4.3.1994) Καθορισμός αποδέκτη και όρων διαθέσεων των υγρών 
αποβλήτων της υπό ίδρυση τυροκομικής μονάδας της ΑΕΒΕ ΗΠΕΙΡΟΣ. 
Αποφ. ΔΥΠ οικ. 1173/1994235.   (ΦΕΚ 101/Β΄/16.2.1994) Καθορισμός χρήσεων νερών χειμάρρου ΑΝΤΡΕΙΑ και 
όρων διαθέσεως αποβλήτων ιδρύματος ΘΕΟΜΗΤΩΝ Αγιάσου Ν. Λέσβου. 
Αποφ. ΔΥ/22374/91/1994236.   (ΦΕΚ 82/Β΄/10.2.1994) Όροι διάθεσης των λυμάτων και υγρών βιομηχανικών απο-
βλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός της ανώτερης τάξεως χρήσεως των υδάτων τους στο νομό Θεσ-
σαλονίκης. 
Αποφ. Υ.Γ/50956/2800/1994237.   (ΦΕΚ 39/Β΄/26.1.1994) Καθορισμός χρήσης επιφανειακών νερών στη θαλάσσι-
α περιοχή Αγριολίμανο Σερίφου, καθώς και ειδικοί όροι διάθεσης των αποβλήτων ιχθυογεννητικού σταθμού με 
την επωνυμία ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕΡΙΦΟΥ ΑΕ. 
Αποφ. 14002/1994238.   (ΦΕΚ 38/Β΄/25.1.1994) Καθορισμός αποδέκτη των αποβλήτων των εγκαταστάσεων του 
βιολογικού καθαρισμού των Δημοτικών Σφαγείων Πύλης Ν. Τρικάλων 
Αποφ. 96400/1985239.   (ΦΕΚ 573/Β΄/24.9.1985) Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε 
φυσικούς αποδέκτες του Νομού Χαλκιδικής. 
Αποφ. οικ. 5340/1985240.   (ΦΕΚ 142/Β΄/18.3.1985) Ειδικοί όροι διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων 
και καθορισμός της ανώτερης τάξης χρήσης των νερών του ποταμού Λουδία. 
Αποφ. οικ. 3610/1984241.   (ΦΕΚ 912/Β΄/31.12.1984) Όροι διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλή-
των σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμός των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων. 
Αποφ. οικ. 41633/1984242.   (ΦΕΚ 291/Β΄/10.5.1984) Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών 
αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών. 
Αποφ. οικ. 552/1984243.   (ΦΕΚ 115/Β΄/2.3.1984) Καθορισμός ανωτέρας τάξεως χρήσης των νερών του ποταμού 
Αλιάκμονα. 
Υ.Α. 15549/1983244.   (ΦΕΚ 455/Β΄/8.8.1983) Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλή-
των σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών. 
Αποφ. 6550/1981245.   (ΦΕΚ 580/Β΄/23.9.1981) Περί καθορισμού χρήσεως των νερών του ποταμού Αγγίτη και των 
χειμάρρων, τάφρων και διωρύγων που καταλήγουν σε αυτόν και ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων ή βιομηχανι-
κών αποβλήτων σε αυτούς. 
Αποφ. 1472/1981246.   (ΦΕΚ 328/Β΄/8.6.1981) Περί καθορισμού χρήσεως των νερών των χειμάρρων Κρουσοβεί-
τη, Λευκώνος, Καμενικίου, Μεγ. Ρεύματος, Εζόβης και της τάφρου Ζάμπας και ειδικών όρων διαθέσεως λυμά-
των ή υγρών βιομηχανικών αποβλήτων σε αυτούς. 
Αποφ. 1413/1981247.   (ΦΕΚ 327/Β΄/8.6.1981) 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. 
Αποφ. Υ.Γ. 179182/656/1979248.   (ΦΕΚ 582/Β΄/2.7.1979) Περί διαθέσεως υγρών αποβλήτων, από τις παραγωγι-
κές διαδικασίες των βιομηχανιών Περιοχής Μείζονος Πρωτευούσης, δια του δικτύου υπονόμων και των ρευμά-
των που εκτρέπονται στον Κ.Α.Α και που εποπτεύονται από τον Ο.Α.Π., με αποδέκτη τη θαλάσσια περιοχή Κε-
ρατσινίου Πειραιώς. 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση
Υ.Α. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 126880/20071.   (ΦΕΚ 435/Β΄/29.3.2007) Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Η.Π. 
15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.2002) κοινής υπουργικής απόφασης, κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έρ-
γων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, σύμφωνα με το άρθ. 3 του ν. 1650/1986 (160/Α) όπως αντικαταστάθη-
κε με το άρθρο 1 του ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. 
(91/Α).
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Υ.Α. Η.Π. 37111/2021/20032.   (ΦΕΚ 1391/Β΄/29.9.2003) Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του 
κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την πα-
ράγραφο 2 του αρθ. 5 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθ. 3 του ν. 
3010/02.
Υ.Α. 13727/724/20033.   (ΦΕΚ 1087/Β΄/5.8.2003) Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών & βιοτεχνι-
κών δραστηριοτήτων με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα. 
Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/20034.   (ΦΕΚ 332/Β΄/20.3.2003) Διαδικασία Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτί-
μησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
ν. 1650/86 (160/Α) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.3010/02 «εναρμόνιση του ν.1650/86 με τις οδη-
γίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ … και άλλες διατάξεις (91/Α)». 
Υ.Α. 25535/3281/20025.   (ΦΕΚ 1463/Β΄/20.11.2002) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραμματέ-
α της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 κυα «κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες 
κ.λπ» (1022/Β). 
Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/20026.   (ΦΕΚ 1022/Β΄/5.8.2002) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηρι-
οτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 
«εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)». 
Ν. 3010/20027.   (ΦΕΚ 91/Α΄/25.4.2002) Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, δια-
δικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 69269/5387/19908.   (ΦΕΚ 678/Β΄/25.10.1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιε-
χόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών με-
λετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86. 
Ν. 1650/19869.   (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ν. 1561/198510.   (ΦΕΚ 148/Β΄/6.9.1985) Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύ-
τερης περιοχής της Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις.
Ν. 1515/198511.   (ΦΕΚ 18/Α΄/18.2.1985) Ρυθμιστικό σχέδιο και πρόγραμμα προστασίας περιβάλλοντος της ευρύ-
τερης περιοχής της Αθήνας. 
Π.Δ. 1180/198112.   (ΦΕΚ 293/Α΄/6.10.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λει-
τουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τού-
των διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει. 

Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης
Υ.Α. ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295/20071.   (ΦΕΚ 630/Β΄/26.4.2007) Τροποποίηση της Υγειονομικής Διάταξης κοινής 
υπουργικής απόφασης Υ2/2600/2001 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998. 
Υ.Α. ΔΥΓ2/53320/20062.   (ΦΕΚ 1255/Β΄/8.9.2006) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 
Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Υγειονομι-
κή διάταξη). 
Υ.Α. ΔΥΓ2/31265/20063.   (ΦΕΚ 1221/Β΄/5.9.2006) (Σχετ: 65414) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ 
αριθμ. Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Υγει-
ονομική διάταξη). 
Υ.Α. ΔΥΓ2/26414/20064.   (ΦΕΚ 1132/Β΄/21.8.2006) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την υπ αριθμ. 
Υ2/2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση για την «ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» (Υγειονομι-
κή διάταξη). 
Υ.Α. Δ.ΥΓ2/5932/20065.   (ΦΕΚ 141/Β΄/7.2.2006) Χορήγηση παρεκκλίσεων σύμφωνα με την Υ2/2600/2001 κοι-
νή υπουργική απόφαση «για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης». 
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Κ.Υ.Α Υ2/2600/20016.   (ΦΕΚ 892/Β΄/11.7.2001) Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφω-
ση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998. 

Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος
ΦΕΚ 589/Β΄/23.4.20071.  Διόρθωση σφάλματος στην υπ. αριθ. 2431.02/10/07/14.2.2007 απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας με θέμα: «Καθορισμός νέου τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης της ρύπανσης από 
πετρέλαιο (IOPP)». 
Υ.Α. 2431.03/02/07/20072.   (ΦΕΚ 263/Β΄/28.2.2007) Καθιέρωση βιβλίου φορτίου για πλοία που μεταφέρουν επι-
βλαβείς υγρές ουσίες χύμα. 
Υ.Α. 2431.02/09/07/20073.   (ΦΕΚ 263/Β΄/28.2.2007) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου.
Υ.Α. 2431.03/04/07/20074.   (ΦΕΚ 263/Β΄/28.2.2007) Καθορισμός νέου τύπου εγχειριδίου διαδικασιών και δια-
τάξεων για απορρίψεις στη θάλασσα υγρών επιβλαβών ουσιών που μεταφέρονται χύδην με χημικά δεξαμενό-
πλοια. 
Υ.5. Α. 2431.03/03/2007  (ΦΕΚ 263/Β΄/28.2.2007) Καθορισμός τύπου νέου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης 
ρύπανσης για τη μεταφορά επιβλαβών υγρών ουσιών χύμα» (NLSC). 
Υ.Α. 2431.02/10/07/20076.   (ΦΕΚ 257/Β΄/27.2.2007) Καθορισμός νέου τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόλη-
ψης της ρύπανσης από πετρέλαιο (IOPPC)» 
Π.Δ. 27/20077.   (ΦΕΚ 19/Α΄/30.1.2007) Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα του Πρωτοκόλλου του 1978 
αναφορικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Αναθεωρημένα Παραρτή-
ματα Ι και II της Δ.Σ. MARPOL 73/78).
Αποφ. 2546/Μ.5881/ΑΣ 946/20068.   (ΦΕΚ 248/Α΄/14.11.2006) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ του Πρωτοκόλ-
λου του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύ-
πανσης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις. 
Ν. 3497/20069.   (ΦΕΚ 219/Α΄/13.10.2006) Κύρωση του πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύ-
πανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου 
Θάλασσας. 
Ν. 3482/200610.   (ΦΕΚ 163/Α΄/2.8.2006) Κύρωση του πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 
για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις.
Υ.Α. 2431.02/02/05/200511.   (ΦΕΚ 331/Β΄/15.3.2005) Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρωτοκόλ-
λου του 1978 σχετικά με την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973 (Τροποποιήσεις 
στον Κανονισμό 13Ζ, προσθήκη νέου Κανονισμού 13Η και συνεπαγόμενες μεταβολές στο Συμπλήρωμα στο Πι-
στοποιητικό IOPP του Παραρτήματος Ι στη MARPOL, 73/78).
Π.Δ. 49/200512.   (ΦΕΚ 66/Α΄/11.3.2005) Ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλο-
φορίας των πλοίων και ενημέρωσης». 
Π.Δ. 3/200513.   (ΦΕΚ 2/Α΄/5.1.2005) Τροποποίηση διατάξεων με τις οποίες είχε προσαρμοστεί η Ελληνική Νομο-
θεσία με αντίστοιχες Οδηγίες της Ε.Ε που αφορούν την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης 
από τα πλοία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/84/ΕΚ του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002. 
Υ.Α. 2411.1/07/200314.   (ΦΕΚ 850/Β΄/27.6.2003) Οδηγίες/ διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πλοί-
ων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της οδηγίας 
2002/59- ορισμός περιοχών καταφυγής. 
Ν. 3104/200315.   (ΦΕΚ 28/Α΄/10.2.2003) Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβα-
ση για την Πρόληψη Ρύπανσης από πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το πρωτόκολλο του 1978 που σχε-
τίζεται με αυτή. 
Ν. 3100/200316.   (ΦΕΚ 20/Α΄/29.1.2003) Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμε-
τώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, 2000. 
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Π.Δ. 374/200217.   (ΦΕΚ 321/Α΄/19.12.2002) Συμμόρφωση πλοίων προς τις απαιτήσεις της παραγρ. 2 του άρθρου 
2 του π.δ 400/96 (268/Α). 
Ν. 3022/200218.   (ΦΕΚ 144/Α΄/19.6.2002) 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». 
Π.Δ. 163/200119.   (ΦΕΚ 146/Α΄/3.7.2001) Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών κυρώσεων που επιβάλ-
λονται για παραβάσεις των διατάξεων του Ν. 743/77 όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ 55/98. 
Π.Δ. 12/200020.   (ΦΕΚ 11/Α΄/27.1.2000) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κατα-
πλέουν 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.δ 211/97 
(166/Α), π.δ 174/98 (129/Α) και π.δ 3/99 (2/Α). 
Π.Δ. 248/199921.   (ΦΕΚ 204/Α΄/6.10.1999) Τροποποίηση του π.δ 405/98 «για την θέσπιση εναρμονισμένου καθε-
στώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω σύμφωνα με την οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου 
της 11ης Δεκεμβρίου 1977 (285/Α) σύμφωνα με την οδηγία 99/19/ΕΚ της Επιτροπής της 18ης Μαρτίου 1999. 
Π.Δ. 16/199922.   (ΦΕΚ 9/Α΄/2.2.1999) Τροποποίηση του π.δ 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. 
Π.Δ. 3/199923.   (ΦΕΚ 2/Α΄/13.1.1999) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που καταπλέ-
ουν 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 τα π.δ 211/97 
(166/Α) και π.δ 174/98 (129/Α). 
Π.Δ. 405/199824.   (ΦΕΚ 285/Α΄/21.12.1998) Για την θέσπιση εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκά-
φη μήκους 24 μέτρων και άνω σύμφωνα με την οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1997. 
Π.Δ. 174/199825.   (ΦΕΚ 129/Α΄/16.6.1998) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κα-
ταπλέουν 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). 
Π.Δ. 55/199826.   (ΦΕΚ 58/Α΄/20.3.1998) Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Υ.Α. 1218.91/97/199727.   (ΦΕΚ 951/Β΄/23.10.1997) Όροι και προϋποθέσεις για την αποδοχή απορροφητικών υλι-
κών στον ελληνικό θαλάσσιο χώρο τα οποία χρησιμοποιούνται για τον περιορισμό ή την εξουδετέρωση της ρύ-
πανσης της θάλασσας από πετρελαιοειδή. 
Υ.Α. 19396/1546/199728.   (ΦΕΚ 604/Β΄/18.7.1997) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. 
Υ.Α. 1218.98/2/97/199729.   (ΦΕΚ 534/Β΄/30.6.1997) Συγκέντρωση και διάθεση των πετρελαιοειδών αποβλήτων 
που παράγονται στους χώρους του μηχανοστασίου των πλοίων. 
Π.Δ. 211/199730.   (ΦΕΚ 166/Α΄/25.8.1997) Τροποποίηση του π.δ 346/94 (183/Α) «αναφορές των πλοίων που κα-
ταπλέουν 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».
Π.Δ. 114/199731.   (ΦΕΚ 99/Α΄/28.5.1997) Αύξηση των ανωτάτων ορίων των διοικητικών κυρώσεων που προβλέ-
πονται στις διατάξεις ν. 855/78 και ν. 1147/81. 
Π.Δ. 88/199732.   (ΦΕΚ 90/Α΄/16.5.1997) Επιβολή των διεθνών προτύπων στα πλοία που χρησιμοποιούν κοινοτι-
κούς 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». 
Π.Δ. 86/199733.   (ΦΕΚ 72/Α΄/14.5.1997) Αύξηση των ανωτάτων ορίων των προστίμων που επιβάλλονται κατά των 
παραβατών της νομοθεσίας για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. 
Υ.Α. 3231.7/1/199634.   (ΦΕΚ 1111/Β΄/13.12.1996) Καθιέρωση τύπου βιβλίου απορριμμάτων υπόχρεων πλοίων. 
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Π.Δ. 400/199635.   (ΦΕΚ 268/Α΄/6.12.1996) Κανονισμός για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα λύ-
ματα των πλοίων. 
Π.Δ. 361/199636.   (ΦΕΚ 233/Α΄/20.9.1996) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 
σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78). 
Ν. 2412/199637.   (ΦΕΚ 123/Α΄/17.6.1996) Μεταφορά αρμοδιοτήτων από το Υπουργικό Συμβούλιο σε άλλα κυ-
βερνητικά όργανα και άλλες διατάξεις 
Υ.Α. ΑΠ 01.98012/2001/199538.   (ΦΕΚ 40/Β΄/19.1.1996) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρη-
σιμοποιημένων ορυκτελαίων. 
Π.Δ. 270/199539.   (ΦΕΚ 151/Α΄/26.7.1995) Αποδοχή των πρωτοκόλλων των ετών 1976 και 1992 για την τροπο-
ποίηση της Διεθνούς Σύμβασης του 1971, αναφορικά με την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών 
Ρύπανσης από Πετρέλαιο. 
Υ.Α. 1218.72/1/95/199540.   (ΦΕΚ 127/Β΄/27.2.1995) Τεχνικές προδιαγραφές συσκευών πρόληψης ρύπανσης από 
πετρέλαιο, που χρησιμοποιούνται στο χώρο μηχανοστασίου των πλοίων. 
Π.Δ. 197/199541.   (ΦΕΚ 106/Α΄/13.6.1995) Κύρωση του πρωτοκόλλου του έτους 1992 για την τροποποίηση της 
Διεθνούς Σύμβασης του 1969 «περί Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου, 1969 και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 
Π.Δ. 68/199542.   (ΦΕΚ 48/Α΄/7.3.1995) Αποδοχή τροποποιήσεων των παραρτημάτων της Διεθνούς Σύμβασης 1972 
«περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως καταλοίπων και άλλων υλών άλλων τινών διατάξε-
ων». 
Ν. 2289/199543.   (ΦΕΚ 27/Α΄/8.2.1995) Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες δια-
τάξεις. 
Υ.Α. 3131.2/09/1004/199444.   (ΦΕΚ 448/Β΄/14.6.1994) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Πειραιά με αριθ. 
179 «περί παραλαβής και μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοίπων από πλοία και βυτιοφόρα οχήματα». 
Ν. 2252/199445.   (ΦΕΚ 192/Α΄/18.11.1994) Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και 
αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 346/199446.   (ΦΕΚ 183/Α΄/31.10.1994) Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνι-
κούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλί-
ου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993. 
Ν. 2242/199447.   (ΦΕΚ 162/Α΄/3.10.1994) Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγ-
χου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 3221.2/5/93/199348.   (ΦΕΚ 963/Β΄/31.12.1993) Αναπροσαρμογή τελών ν. 855/78 και ν. 1147/81. 
Υ.Α. 3221.2/4/93/199349.   (ΦΕΚ 963/Β΄/31.12.1993) Αναπροσαρμογή τελών ν. 314/76. 
Π.Δ. 46/199250.   (ΦΕΚ 17/Α΄/17.2.1993) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 
του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL 73/78-Παράρ-
τημα Ι). 
Υ.Α. 3231.6/1/92/199251.   (ΦΕΚ 651/Β΄/9.11.1992) Τροποποίηση του εντύπου της έκθεσης κατασκευής και εξο-
πλισμού του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης της Ρύπανσης απο Πετρέλαιο (IOPPC). 
Υ.Α. 3231.2/36/92/199252.   (ΦΕΚ 651/Β΄/9.11.1992) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου. 
Υ.Α. 3245/4/92/199253.   (ΦΕΚ 594/Β΄/30.9.1992) Ανάθεση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις της κατασκευής- οργάνωσης- 
εκμετάλλευσης πλωτών ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων- λυμάτων- απορριμμάτων πλοίων στον 
λιμένα Θεσσαλονίκης. 
Υ.Α. 3231.2/17/92/199254.   (ΦΕΚ 585/Β΄/25.9.1992) Σχέδιο έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης περιστατικών ρύ-
πανσης από πετρέλαιο και οδηγίες για την εφαρμογή του στα πλοία. 
Π.Δ. 288/199255.   (ΦΕΚ 147/Α΄/2.9.1992) Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 
του σχετικού με την Διεθνή Σύμβαση 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία» (MARPOL 
73/78). 
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Π.Δ. 103/199256.   (ΦΕΚ 47/Α΄/31.3.1992) Αποδοχή τροποποιήσεων των προσαρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτή-
ματος ΙΙ της Διεθνούς Σύμβασης 1973 «για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία» (MARPOL 
73/78). 
Υ.Α. 3232 Β MARPOL/108/91/16-12-91/199257.   (ΦΕΚ 16/Β΄/16.12.1992) Συγκέντρωση και διάθεση πετρελαι-
οειδών αποβλήτων του Μηχανοστασίου των πλοίων. 
Υ.Α. 69269/5387/199058.   (ΦΕΚ 678/Β΄/25.10.1990) Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιε-
χόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών με-
λετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το ν.1650/86. 
Ν. 1892/199059.   (ΦΕΚ 101/Α΄/31.7.1990) Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 3231.8/1/198960.   (ΦΕΚ 573/Β΄/3.8.1989) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυ-
πηγήματα, που χρησιμοποιούνται σα πλωτές ευκολίες υποδοχής πετρελαιοειδών καταλοίπων. 
Υ.Α. 3221.2/2/198961.   (ΦΕΚ 435/Β΄/5.6.1989) Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυ-
πηγήματα που χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων. 
Υ.Α. 59388/3363/198862.   (ΦΕΚ 638/Β΄/31.8.1988) Τρόπος, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των 
διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του ν. 1650/86. 
Υ.Α. 3231/11.1/88/198863.   (ΦΕΚ 137/Β΄/10.3.1988) Καθορισμός τύπου πιστοποιητικού καταλληλότητας για τη 
μεταφορά επικίνδυνων χημικών χύμα. 
Υ.Α. 205/Φ. 183571/198764.   (ΦΕΚ 119/Β΄/16.3.1987) Καθιέρωση βιβλίου φορτίου για πλοία που μεταφέρουν επι-
βλαβείς υγρές ουσίες χύμα. 
Υ.Α. Αριθ. Πρωτ. 195/Φ. 183570/198765.   (ΦΕΚ 119/Β΄/16.3.1987) Καθορισμός τύπου διεθνούς πιστοποιητικού 
πρόληψης της ρύπανσης από μεταφορά επιβλαβών υγρών ουσιών χύμα. 
Υ.Α. 77/Φ. 183568/198766.   (ΦΕΚ 41/Β΄/3.2.1987) Καθορισμός τύπου εγχειριδίων για τα πρότυπα, τις διαδικασί-
ες και τις διατάξεις απόρριψης στη θάλασσα υγρών επιβλαβών ουσιών που μεταφέρονται χύμα χημικά δ/ξ. 
Υ.Α. 1737/Φ.183534/86/198667.   (ΦΕΚ 542/Β΄/5.8.1986) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής δεξα-
μενών συγκράτησης πετρελαιοειδών μιγμάτων χώρου μηχανοστασίου Ελληνικών εμπορικών πλοίων. 
Υ.Α. οικ. 46399/1352/198668.   (ΦΕΚ 438/Β΄/3.7.1986) Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προ-
ορίζονται για: «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρα-
κοειδών», μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζο-
νται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 
76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ. 
Ν. 1650/198669.   (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Ν. 1638/198670.   (ΦΕΚ 108/Α΄/18.7.1986) Κύρωση της διεθνούς σύμβασης που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες το 
1971 «ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή» και ρύθμιση συ-
ναφών θεμάτων 
Ν. 1634/198671.   (ΦΕΚ 104/Α΄/18.7.1986) Κύρωση των πρωτοκόλλων 1980 «για την προστασία της Μεσογείου 
Θαλάσσης από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές» και 1982 «περί των ειδικά προστατευομένων περιοχών της Με-
σογείου». 
Υ.Α. 71560/3053/198572.   (ΦΕΚ 665/Β΄/1.11.1985) Διάθεση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων σε συμμόρφω-
ση προς την οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.6.1975. 
Υ.Α. 349/Φ. 183535/198573.   (ΦΕΚ 150/Β΄/20.3.1985) Καθορισμός τύπου «πιστοποιητικού πρόληψης της ρύπαν-
σης από πετρέλαιο». 
Υ.Α. 1911/198474.   (ΦΕΚ 271/Β΄/3.5.1984) Έγκριση του Ειδικού Κανονισμού Λιμένα Ελευσίνας αρ.18. 
Υ.Α. 181053/96/84/198475.   (ΦΕΚ 224/Β΄/10.4.1984) Τεχνικές προδιαγραφές «σχεδίασης λειτουργίας και ελέγχου 
του συστήματος πλύσης των δεξαμενών φορτίου πετρελαιοφόρων πλοίων» με αργό πετρέλαιο. 
Υ.Α. 181053/960/84/198476.   (ΦΕΚ 204/Β΄/3.4.1984) Τεχνικές προδιαγραφές ανιχνευτών διαχωριστικής επιφάνει-
ας πετρελαίου/νερού. 
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Υ.Α. 181053/201/84/198477.   (ΦΕΚ 73/Β΄/13.2.1984) Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος καθαρών δεξαμενών έρ-
ματος CBT πετρελαιοφόρων πλοίων. 
Υ.Α. 181053/3214/198378.   (ΦΕΚ 695/Β΄/2.12.1983) Τεχνικές προδιαγραφές για συστήματα παρακολούθησης και 
ελέγχου απόρριψης πετρελαίου για πετρελαιοφόρα. 
Υ.Α. 181053/3127/83/198379.   (ΦΕΚ 673/Β΄/21.11.1983) Τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών 
διαχωρισμού πετρελαίου/ νερού σύμφωνα με τη ΔΣ MARPOL 73/78. 
Υ.Α. 181053/900/198380.   (ΦΕΚ 239/Β΄/3.5.1983) Τεχνικές προδιαγραφές διαχωρισμού πετρελαίου /νερού και με-
τρητών περιεκτικότητας πετρελαίου. 
Υ.Α. 181053/593/83/198381.   (ΦΕΚ 177/Β΄/11.4.1983) Καθορισμός τύπου «διεθνούς πιστοποιητικού πρόληψης της 
ρύπανσης από πετρέλαιο» (ΙΟΡΡC). 
Υ.Α. 181053/434/83/198382.   (ΦΕΚ 159/Β΄/7.4.1983) Καθιέρωση νέου τύπου βιβλίου πετρελαίου. 
Υ.Α. 181051/2771/198283.   (ΦΕΚ 38/Β΄/31.1.1983) Σύσταση, οργάνωση λειτουργία κεντρικής αποθήκης υλικού 
απορρύπανσης. 
Υ.Α. 181051/1090/82/198284.   (ΦΕΚ 266/Β΄/17.5.1982) Όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων, ή φορτηγί-
δων ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών απορριμμάτων πλοί-
ων. 
Ν. 1269/198285.   (ΦΕΚ 89/Α΄/21.7.1982) Για την κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης «περί προλήψεως της ρυπάνσε-
ως της θαλάσσης από πλοία» του 1973 και του Πρωτοκόλλου του 1978, που αναφέρεται σε αυτή τη Σύμβαση. 
Ν. 1267/198286.   (ΦΕΚ 85/Α΄/5.7.1982) Για την Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας που υπογράφηκε στη Ρώμη την 6η Μαρτίου 1979 για την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Ιονίου Πελάγους και των παρακτίων ζωνών του. 
Υ.Α. 515316/198187.   (ΦΕΚ 265/Β΄/11.5.1981) Περί κανονισμού λειτουργίας Μαρινών, (λιμένων για θαλαμηγά 
πλοία και πλοιάρια αναψυχής). 
Π.Δ. 797/198188.   (ΦΕΚ 209/Α΄/10.8.1981) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν Κανονισμού «περί ασφα-
λείας των δυναμικώς υποστηριζομένων σκαφών». 
Π.Δ. 618/198189.   (ΦΕΚ 156/Α΄/19.6.1981) Περί των ελαχίστων προδιαγραφών ωρισμένων δεξαμενόπλοιων κα-
ταπλεόντων ή αποπλεόντων εξ Ελληνικών Λιμένων. 
Ν. 1159/198190.   (ΦΕΚ 143/Α΄/3.6.1981) Περί κυρώσεως του υπογραφέντος εις Λονδίνον Πρωτοκόλλου 1978 του 
αφορώντος εις την Διεθνή Σύμβασιν «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής εν θαλάσση 1974» και περί άλλων 
συναφών διατάξεων. 
Ν. 1147/198191.   (ΦΕΚ 110/Α΄/23.4.1981) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Λονδίνον, Πόλιν του Μεξικού, 
Μόσχαν και Ουάσιγκτων, το 1972 Διεθνούς Συμβάσεως «περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρί-
ψεως καταλοίπων και άλλων υλών και άλλων τινών διατάξεων». 
Υ.Α. 181051/1985/198092.   (ΦΕΚ 1110/Β΄/5.11.1980) Περί καθορισμού προδιαγραφών χημικών διασκορπιστικών 
ουσιών. 
Υ.Α. 181051/536/198093.   (ΦΕΚ 364/Β΄/11.4.1980) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας χερ-
σαίων ευκολιών υποδοχής και κατεργασίας πετρελαιοειδών καταλοίπων. 
Υ.Α. 180413/561/198094.   Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος ειδικών σκαφών αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπαν-
σης. 
Υ.Α. 181051/2078/78/197895.   (ΦΕΚ 1135/Β΄/28.12.1978) Περί υλικών μέσων που πρέπει να διαθέτουν οι θαλάσ-
σιες λουτρικές εγκαταστάσεις, για την αντιμετώπιση περιστατικών ρυπάνσεως της θαλάσσης περιορισμένης εκτά-
σεως. 
Υ.Α. 181051/2079/78/197896.   (ΦΕΚ 1135/Β΄/28.12.1978) Περί πινάκων ουσιών των οποίων απαγορεύεται η απόρ-
ριψη στη θάλασσα. 
Υ.Α. 181051/2080/78/197897.   (ΦΕΚ 1135/Β΄/28.12.1978) Περί της υποχρεώσεως των Οργανισμών Λιμένων & 
των Λιμενικών Ταμείων για την κατασκευή κατασκευή ευκολιών υποδοχής καταλοίπων. 
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Ν. 855/197898.   (ΦΕΚ 235/Α΄/23.12.1978) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εις Βαρκελώνην το 1976 Διεθνούς 
Συμβάσεως «περί προστασίας της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της ρυπάνσεως» μετά του συνημμένου εις αυτήν Πα-
ραρτήματος, ως και των Πρωτοκόλλων αυτής «περί προλήψεως ρυπάνσεως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ της 
απορρίψεως ουσιών εκ των πλοίων και αεροσκαφών», και «περί συνεργασίας δια την καταπολέμησιν ρυπάνσε-
ως της Μεσογείου Θαλάσσης εκ πετρελαίου και άλλων επιβλαβών ουσιών» μετά των συνημμένων εις αυτά Πα-
ραρτημάτων. 
Ν. 743/197799.   (ΦΕΚ 319/Α΄/17.10.1977) Περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συνα-
φών θεμάτων. 
Ν. 314/1976100.   (ΦΕΚ 106/Α΄/5.5.1976) Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συμβάσεως 

«περί Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου, 1969 και ρυθμίσεως συναφών θεμά-
των. 
Ν.Δ. 187/1973101.   (ΦΕΚ 261/Α΄/3.10.1973) Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου.

Ρύπανση υδάτων
Π.Δ. 51/20071.   (ΦΕΚ 54/Α΄/8.3.2007) Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία 
και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου 
κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 23ης Οκτωβρίου 2000. 
Υ.Α. Η.Π. 35308/1838/20052.   (ΦΕΚ 1416/Β΄/12.10.2005) Ειδικό Πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης των νερών 
της λίμνης Κορώνειας από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στο Παράρτημα Ι παραγ. 
Β του άρθ. 6 της υπ αριθ. 2/1-2-2001 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Καθορισμός των κατευθυντήριων και 
οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατά-
λογο ΙΙ της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976» (15/Α), όπως τροποποιήθηκε με την υπ 
αριθ. 50388/2003 κοινή υπουργική απόφαση (1866/Β). 
Ν. 3393/20053.   (ΦΕΚ 242/Α΄/4.10.2005) Κύρωση της Σύμβασης για την αστική ευθύνη για ζημία ρύπανσης από 
πετρέλαιο κίνησης, 2001. 
Αποφ. 37/20044.   (ΦΕΚ 1389/Β΄/10.9.2004) Έγκριση του «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». 
Υ.Α. 50388/2704/Ε103/20035.   (ΦΕΚ 1866/Β΄/12.12.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση της Πράξης Υπουργι-
κού Συμβουλίου 2/1.2.2001 «καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από 
απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α/15)». 
Ν. 3199/20036.   (ΦΕΚ 280/Α΄/9.12.2003) Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. 
Υ.Α. 48392/939/20027.   (ΦΕΚ 405/Β΄/3.4.2002) Συμπλήρωση της 19661/1982/99 κοινής υπουργικής απόφασης 
«τροποποίηση της 5673/400/97 κοινής υπουργικής απόφασης…κ.λπ.» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιο-
χών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής (Β/1811) και ειδικό-
τερα του άρθ. 2 (παρ. Β) αυτής. 
Κ.Υ.Α Υ2/2600/20018.   (ΦΕΚ 892/Β΄/11.7.2001) Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, σε συμμόρφω-
ση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998. 
Υ.Α. οικ. 4859/726/20019.   (ΦΕΚ 253/Β΄/9.3.2001) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδατικού πε-
ριβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπά-
γονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαϊου 1976. 
Π.Υ.Σ. 2/200110.   (ΦΕΚ 15/Α΄/2.2.2001) Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νε-
ρών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976.
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Υ.Α. 19661/1982/199911.   (ΦΕΚ 1811/Β΄/29.9.1999) Τροποποίηση της 5673/400/97 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη δι-
άθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής. 
Υ.Α. οικ. 5673/400/199712.   (ΦΕΚ 192/Β΄/14.3.1997) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων. 
Π.Δ. 68/199513.   (ΦΕΚ 48/Α΄/7.3.1995) Αποδοχή τροποποιήσεων των παραρτημάτων της Διεθνούς Σύμβασης 1972 
«περί προλήψεως ρυπάνσεως της θαλάσσης εξ απορρίψεως καταλοίπων και άλλων υλών άλλων τινών διατάξεων». 
Υ.Α. 90461/2193/199414.   (ΦΕΚ 843/Β΄/11.11.1994) Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ αριθ. 
55648/2210/91 κοινής Υπουργικής απόφασης «μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλ-
λοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα» (323/Β). 
Ν. 2252/199415.   (ΦΕΚ 192/Α΄/18.11.1994) Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και 
αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις. 
Π.Υ.Σ. 255/199416.   (ΦΕΚ 123/Α΄/21.7.1994) Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 6 της υπ αριθ. 73/29-6-90 
πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «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 υπ αριθ. 144/2-11-87 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (197/Α/87). 
Υ.Α. 55648/2210/199117.   (ΦΕΚ 323/Β΄/13.5.1991) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περι-
βάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα. 
Π.Υ.Σ. 73/199018.   (ΦΕΚ 90/Α΄/11.7.1990) Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των 
νερών από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α του 
άρθ. 6 της αριθ. π.υ.ς 144/2-11-87. 
Υ.Α. Α5/5180/198819.   (ΦΕΚ 891/Β΄/13.12.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση Υγειονομικής Διάταξης 
Α5/2280/83. 
Υ.Α. 5662/198820.   (ΦΕΚ 464/Β΄/7.7.1988) Τροποποίηση όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών απο-
βλήτων σε φυσικούς αποδέκτες: α) θαλάσσια περιοχή νομού Πιερίας β) Αλιάκμωνα ποταμό και καθορισμός των 
ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών στο νομό Πιερίας. 
Υ.Α. 26857/553/198821.   (ΦΕΚ 196/Β΄/6.4.1988) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπογείων νερών 
από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών. 
Υ.Α. 18186/271/198822.   (ΦΕΚ 126/Β΄/3.3.1988) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλ-
λοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα. 
Ν. 1739/198723.   (ΦΕΚ 201/Α΄/20.11.1987) Διαχείριση των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις. 
Π.Υ.Σ. 144/198724.   (ΦΕΚ 197/Α΄/11.11.1987) Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προ-
καλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό κι ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποι-
ότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCH). 
Υ.Α. οικ. 46399/1352/198625.   (ΦΕΚ 438/Β΄/3.7.1986) Απαιτούμενη ποιότητα των επιφανειακών νερών που προ-
ορίζονται για: «πόσιμα», «κολύμβηση», «διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά» και «καλλιέργεια και αλιεία οστρα-
κοειδών», μέθοδοι μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση των επιφανειακών νερών που προορίζο-
νται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 75/440/ΕΟΚ, 
76/160/ΕΟΚ, 78/659/ΕΟΚ, 79/293/ΕΟΚ και 79/869/ΕΟΚ. 
Υ.Α. Α5/288/198626.   (ΦΕΚ 53/Β΄/20.2.1986) Ποιότητα του πόσιμου νερού, σε συμμόρφωση προς την 80/778 οδη-
γία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 15.7.80.
Υ.Α. Α5/2280/198327.   (ΦΕΚ 720/Β΄/13.12.1983) Προστασία των νερών που χρησιμοποιούνται για την ύδρευση 
της περιοχής πρωτευούσης από ρυπάνσεις και μολύνσεις. 
Υ.Α. 15549/198328.   (ΦΕΚ 455/Β΄/8.8.1983) Περί των όρων διάθεσης λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλή-
των σε φυσικούς αποδέκτες και καθορισμού των ανωτάτων επιτρεπτών ορίων ρυπαντών. 
Ν. 743/197729.   (ΦΕΚ 319/Α΄/17.10.1977) Περί προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και ρυθμίσεως συνα-
φών θεμάτων. 
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Υ.Α. Ειβ 221/196530.   (ΦΕΚ 138/Β΄/24.2.1965) Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων. 

Στερεά απόβλητα
Υ.Α. 74362/5340/05/20071.   (ΦΕΚ 544/Β΄/18.4.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 2005/64/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 Οκτωβρίου 2005 σχετικά 
με την έγκριση τύπου οχημάτων με κινητήρα όσον αφορά την δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης 
και ανάκτησής τους, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου.
Υ.Α. 9268/469/20072.   (ΦΕΚ 286/Β΄/2.3.2007) Τροποποίηση των ποσοτικών στόχων για την ανάκτηση και ανα-
κύκλωση των αποβλήτων των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 10 (παρ. Α1, τελευταίο εδάφιο) του ν. 2939/01 
(179/Α), καθώς και άλλων διατάξεων του νόμου αυτού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2004/12/
ΕΚ για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας», του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004. 
Υ.Α. Η.Π. 4641/232/20063.   (ΦΕΚ 168/Β΄/13.2.2006) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγει-
ονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς κατ εφαρμογή του άρθ. 3 παρ. 4 σε συνδυ-
ασμό με το άρθ. 20 (παράρτημα Ι) της υπ αριθ. 29407/3508/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι 
για την υγειονομική ταφή αποβλήτων» (1572/Β). 
Π.Δ. 15/20064.   (ΦΕΚ 12/Α΄/3.2.2006) Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 117/04 (82/Α), σε συμμόρφω-
ση με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/108 «για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/96 σχετικά με τα απόβλητα ει-
δών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)» του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2003. 
Υ.Α. 22912/1117/20055.   (ΦΕΚ 759/Β΄/6.6.2005) Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπαν-
σης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων. 
Αποφ. 37/20046.   (ΦΕΚ 1389/Β΄/10.9.2004) Έγκριση του «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». 
Π.Δ. 117/20047.   (ΦΕΚ 82/Α΄/5.3.2004) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των απο-
βλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των Οδηγιών 
2002/95 «σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλε-
κτρονικού εξοπλισμού» και 2002/96 «σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού». 
Π.Δ. 116/20048.   (ΦΕΚ 81/Α΄/5.3.2004) Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημά-
των στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων 
καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέ-
λος του κύκλου ζωής τους». 
Π.Δ. 109/20049.   (ΦΕΚ 75/Α΄/5.3.2004) Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων 
ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση τους. 
Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/200310.   (ΦΕΚ 1909/Β΄/22.12.2003) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλή-
των. – Εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης
Υ.Α. 26469/1501/Ε103/200311.   (ΦΕΚ 864/Β΄/1.7.2003) Τροποποίηση της κ.υ.α 14312/1302/00 με θέμα «συμπλή-
ρωση και εξειδίκευση της κ.υ.α 113944/97 «εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κα-
τευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων)» (723/Β)». 
Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/200212.   (ΦΕΚ 1572/Β΄/16.12.2002) Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των απο-
βλήτων. 
Υ.Α. 3418/07/2002/200213.   (ΦΕΚ 712/Β΄/11.6.2002) Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου. 
Υ.Α. 1002901/67/200214.   (ΦΕΚ 57/Β΄/24.1.2002) Διαδικασία και προϋποθέσεις χαρακτηρισμού στερεών αποβλή-
των εγκαταλειμμένων οχημάτων. 
Υ.Α. Φ22/30766/1426/200215.   (ΦΕΚ 57/Β΄/24.1.2002) Τροποποίηση της έγκρισης χορήγησης, κατ’ εξαίρεση των 
απαγορευτικών διατάξεων του π.δ 84/84, άδειας εγκατάστασης, μονάδας επεξεργασίας υγρών και στερεών απο-
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βλήτων, στην εταιρεία «Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος ΑΕ», στη θέση (ΕΟ) περιοχή του Δήμου Ασπροπύρ-
γου του Ν. Αττικής. 
Ν. 2939/200116.   (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟ-
ΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. οικ. 14312/1302/200017.   (ΦΕΚ 723/Β΄/9.6.2000) Συμπλήρωση και εξειδίκευση της υπ αριθ 113944/1944/97 
κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Εθνικός Σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (Γενικές κατευ-
θύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων) (1016/Β/97).
Υ.Α. 9690/Γ-601/199818.   (ΦΕΚ 828/Β΄/12.8.1998) Ανάκληση της 135/Γ-5/31-12-97 απόφασης, με την οποία τρο-
ποποιήθηκε η 7381/Γ-112/97 απόφαση με θέμα «Ανάθεση, έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των 
Στερεών Βιομηχανικών Αποβλήτων.
Υ.Α. 6112/Γ-1049/199819.   (ΦΕΚ 457/Β΄/15.5.1998) Ανάθεση έγκριση και προκήρυξη διενέργειας έρευνας Στερε-
ών Βιομηχανικών Αποβλήτων. 
Υ.Α. 135/Γ-5/199820.   (ΦΕΚ 50/Β΄/30.1.1998) Τροποποίηση της απόφασης 7381/Γ-112/21-4-97 με θέμα «Ανάθε-
ση, έγκριση και προκήρυξη διενέργειας της έρευνας των Στερεών Βιομηχανικών αποβλήτων».
Υ.Α. οικ. 114218/199721.   (ΦΕΚ 1016/Β΄/17.11.1997) Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμ-
μάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων. 
Υ.Α. οικ. 113944/199722.   (ΦΕΚ 1016/Β΄/17.11.1997) Εθνικός σχεδιασμός διαχείρισης στερεών αποβλήτων (γενι-
κές κατευθύνσεις της πολιτικής διαχείρισης των στερεών αποβλήτων).
Π.Δ. 22/199723.   (ΦΕΚ 20/Α΄/26.2.1997) Επιτήρηση και έλεγχος αποστολών των ραδιενεργών αποβλήτων μεταξύ 
της Ελλάδας και των λοιπών κρατών - μελών της Κοινότητας, καθώς και προς και από την Κοινότητα.
Υ.Α. οικ. 69728/824/199624.   (ΦΕΚ 358/Β΄/17.5.1996) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλή-
των.
Αποφ. 28507/199425.   (ΦΕΚ 950/Β΄/22.12.1994) Τροποποίηση συστατικής πράξης Συνδέσμου διαχείρισης στερε-
ών αποβλήτων ευρύτερης περιοχής Αγιάς.
Υ.Α. ΑΠ. οικ. 82805/2224/199326.   (ΦΕΚ 699/Α΄/9.9.1993) Καθορισμός μέτρων και όρων για την πρόληψη της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προέρχεται από εγκαταστάσεις καύσης αστικών αποβλήτων.
Κ.Υ.Α 80568/4225/199127.   (ΦΕΚ 641/Β΄/7.8.1991) Μέθοδοι όροι και περιορισμοί για τη χρησιμοποίηση στη γε-
ωργία της ιλύος που προέρχεται από επεξεργασία οικιακών & αστικών λυμάτων.
Υ.Α. 8243/1113/199128.   (ΦΕΚ 138/Β΄/8.3.1991) Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. 
Υ.Α. 49541/1424/198629.   (ΦΕΚ 444/Β΄/9.7.1986) Στερεά απόβλητα σε συμμόρφωση με την οδηγία 75/442/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1975.
Ν. 1650/198630.   (ΦΕΚ 160/Α΄/16.10.1986) Για την προστασία του περιβάλλοντος. 
Π.Δ. 329/198331.   (ΦΕΚ 118/Α΄/8.9.1983) 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. 
Υ.Α. Ε1β 301/196432.   (ΦΕΚ 63/Β΄/14.2.1964) Περί συλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων. 

Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα
Υ.Α. 8668/20071.   (ΦΕΚ 187/Β΄/2.3.2007) Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕ-
Α), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι 
και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και σε συμμόρφωση με τις δια-
τάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της υπ αριθμ. 91/156/Κ οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. 
τροποποίηση της υπ αριθμ. 13588/725/2006 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για 
τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (Β 383) και της υο αριθμ. 24944/1159/2006 κοινή υπουργι-
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κή απόφαση «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων….κ.λπ» 
(Β 791). 
Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/20062.   (ΦΕΚ 791/Β΄/30.6.2006) Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη δια-
χείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ αριθμ. 13588/725 κοινή υπουργική από-
φαση «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ» (383 Β) και σε συμμόρφω-
ση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ. 1) της οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991». 
Υ.Α. Η.Π. 13588/725/20063.   (ΦΕΚ 383/Β΄/28.3.2006) Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυ-
νων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του 
Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της υπ αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφα-
ση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» (604 Β). 
Υ.Α. Η.Π. 4641/232/20064.   (ΦΕΚ 168/Β΄/13.2.2006) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών μικρών χώρων υγει-
ονομικής ταφής αποβλήτων σε νησιά και απομονωμένους οικισμούς κατ εφαρμογή του άρθ. 3 παρ. 4 σε συνδυ-
ασμό με το άρθ. 20 (παράρτημα Ι) της υπ αριθ. 29407/3508/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι 
για την υγειονομική ταφή αποβλήτων» (1572/Β). 
Υ.Α. 22912/1117/20055.   (ΦΕΚ 759/Β΄/6.6.2005) Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπαν-
σης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων. 
Αποφ. 37/20046.   (ΦΕΚ 1389/Β΄/10.9.2004) Έγκριση του «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». 
Υ.Α. οικ. 105135/20047.   (ΦΕΚ 905/Β΄/17.6.2004) Έγκριση του συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.» (ΕΛΤΕΠΕ 
Α.Ε.). 
Π.Δ. 115/20048.   (ΦΕΚ 80/Α΄/5.3.2004) Αντικατάσταση της 73537/1438/95 κ.υ.α «διαχείριση των ηλεκτρικών 
στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β/781) και 19817/00 κ.υ.α «τροποποί-
ηση της 73537/95 κ.υ.α κ.λ.π.» (Β/963) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των χρησι-
μοποιημένων Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών». 
Π.Δ. 82/20049.   (ΦΕΚ 64/Α΄/2.3.2004) Αντικατάσταση της κ.υ.α 98012/2001/96 «καθορισμός μέτρων και όρων 
για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (40/Β) «μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτι-
κή διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». 
Υ.Α. Η.Π. 37591/2031/200310.   (ΦΕΚ 1419/Β΄/1.10.2003) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση ιατρικών αποβλήτων 
από υγειονομικές μονάδες.
Υ.Α. 2411.1/07/200311.   (ΦΕΚ 850/Β΄/27.6.2003) Οδηγίες/ διαδικασίες για την αντιμετώπιση περιστατικών πλοί-
ων που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης ή κινδύνου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 20 της οδηγίας 
2002/59- ορισμός περιοχών καταφυγής. 
Υ.Α. 18083/1098Ε.103/200312.   (ΦΕΚ 606/Β΄/15.5.2003) Σχέδια διάθεσης/ απολύμανσης συσκευών που περιέχουν 
PCB. Γενικές κατευθύνσεις για τη συλλογή και μετέπειτα διάθεση συσκευών και αποβλήτων με PCB, σύμφωνα 
με το άρθρο 7 της κ.υ.α. 7589/731/00 (514/Β). 
Π.Δ. 291/200313.   (ΦΕΚ 247/Α΄/29.10.2003) Αποδοχή τροποποιήσεων των περιοριστικών ποσών του Πρωτοκόλ-
λου 1992 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση του 1971 αναφορικά με την ίδρυση διεθνούς κεφαλαίου αποζημί-
ωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο. 
Υ.Α. Η.Π. 29407/3508/200214.   (ΦΕΚ 1572/Β΄/16.12.2002) Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των απο-
βλήτων. 
Υ.Α. 25535/3281/200215.   (ΦΕΚ 1463/Β΄/20.11.2002) Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων από το Γενικό Γραμματέ-
α της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτήτων που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας 
σύμφωνα με την υπ’ αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 κυα «κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων σε κατηγορίες 
κ.λπ» (1022/Β). 
Υ.Α. Η.Π. 15393/2332/200216.   (ΦΕΚ 1022/Β΄/5.8.2002) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηρι-
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οτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το αρθ. 3 του ν. 1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ. 1 του ν. 3010/02 
«εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α (91/Α)». 
Ν. 3010/200217.   (ΦΕΚ 91/Α΄/25.4.2002) Εναρμόνιση του ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ, δια-
δικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 11/200218.   (ΦΕΚ 6/Α΄/21.1.2002) Εθνικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση περιστατικών ρύ-
πανσης από πετρέλαιο και άλλες επιβλαβείς ουσίες. 
Υ.Α. 4113.152/03/200119.   (ΦΕΚ 1604/Β΄/4.12.2001) Τροποποίηση της 1218.98/2/97/97 «συγκέντρωση και διά-
θεση των πετρελαιοειδών αποβλήτων που παράγονται στους χώρους του μηχανοστασίου πλοίων (534/Β)». 
Υ.Α. οικ. 4859/726/200120.   (ΦΕΚ 253/Β΄/9.3.2001) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδατικού πε-
ριβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπά-
γονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαϊου 1976. 
Ν. 2939/200121.   (ΦΕΚ 179/Α΄/6.8.2001) Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων προϊόντων (ΕΟ-
ΕΔΣΑΠ) και άλλες διατάξεις 
Υ.Α. Φ.0546/24/ΑΣ435/Μ.4848/200122.   (ΦΕΚ 130/Α΄/26.6.2001) Ανακοίνωση για θέση σε ισχύ της «Κοινής Σύμ-
βασης για ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων» Βιέννη 5 Σεπτεμβρίου 1997. 
Π.Υ.Σ. 2/200123.   (ΦΕΚ 15/Α΄/2.2.2001) Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νε-
ρών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 4ης Μαΐου 1976. 
Υ.Α. 19817/1702/200024.   (ΦΕΚ 963/Β΄/1.8.2000) Τροποποίηση της κ.υ.α 73537/14398/95 «διαχείριση των ηλε-
κτρικών στηλών και των συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (781/Β). Πρόγραμμα δρά-
σης για τη διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών σύμφωνα με το άρθρο 5 της απόφασης αυτής. 
Υ.Α. 7589/731/200025.   (ΦΕΚ 514/Β΄/11.4.2000) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των πολυχλωρο-
διφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT). 
Ν. 2824/200026.   (ΦΕΚ 90/Α΄/16.3.2000) Κύρωση της Κοινής Σύμβασης για την ασφάλεια της διαχείρισης ανα-
λωθέντων καυσίμων και την ασφάλεια της διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων. 
Υ.Α. ΟΙΚ. 2487/455/199927.   (ΦΕΚ 196/Β΄/8.3.1999) Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύ-
πανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση επικίνδυνων αποβλήτων. 
Αποφ. 14790/199728.   (ΦΕΚ 1193/Β΄/30.12.1997) Κατάρτιση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ενι-
αίου Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Αττικής. 
Υ.Α. 19396/1546/199729.   (ΦΕΚ 604/Β΄/18.7.1997) Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων. 
Υ.Α. 1218.98/2/97/199730.   (ΦΕΚ 534/Β΄/30.6.1997) Συγκέντρωση και διάθεση των πετρελαιοειδών αποβλήτων 
που παράγονται στους χώρους του μηχανοστασίου των πλοίων.
Υ.Α. ΑΠ 01.98012/2001/199531.   (ΦΕΚ 40/Β΄/19.1.1996) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρη-
σιμοποιημένων ορυκτελαίων. 
Υ.Α. 73537/1438/199532.   (ΦΕΚ 781/Β΄/12.9.1995) Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και των συσσωρευτών που 
περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες.
Υ.Α. 90461/2193/199433.   (ΦΕΚ 843/Β΄/11.11.1994) Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ 
αριθ. 55648/2210/91 κοινής Υπουργικής απόφασης «μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα» 
(323/Β). 
Υ.Α. Φ. 0546/44/ΑΣ 581/Μ. 4346/199434.   (ΦΕΚ 198/Α΄/25.11.1994) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς τη 
χώρα μας της Σύμβασης για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικινδύνων αποβλήτων και της επεξερ-
γασίας τους (Βασιλεία, 22-3-1989). 
Π.Υ.Σ. 255/199435.   (ΦΕΚ 123/Α΄/21.7.1994) Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 6 της υπ αριθ. 73/29-6-90 
πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από 
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απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α του άρθρου 6 
της υπ αριθ. 144/2-11-87 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (197/Α/87). 
Ν. 2203/199436.   (ΦΕΚ 58/Α΄/15.4.1994) Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνορια-
κών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους. 
Υ.Α. 55648/2210/199137.   (ΦΕΚ 323/Β΄/13.5.1991) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περι-
βάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα.
Υ.Α. 8243/1113/199138.   (ΦΕΚ 138/Β΄/8.3.1991) Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου. 
Π.Υ.Σ. 73/199039.   (ΦΕΚ 90/Α΄/11.7.1990) Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των 
νερών από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α του 
άρθ. 6 της αριθ. π.υ.ς 144/2-11-87. 
Υ.Α. 19744/454/198840.   (ΦΕΚ 166/Β΄/24.3.1988) Επιτήρηση και έλεγχος των Διασυνοριακών Μεταφορών επικίν-
δυνων αποβλήτων. 
Π.Υ.Σ. 144/198741.   (ΦΕΚ 197/Α΄/11.11.1987) Προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προ-
καλείται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σ αυτό κι ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ποι-
ότητας του νερού σε κάδμιο, υδράργυρο και εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCH). 
Υ.Α. 71560/3053/198542.   (ΦΕΚ 665/Β΄/1.11.1985) Διάθεση των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων σε συμμόρφω-
ση προς την οδηγία 75/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 16.6.1975.
Υ.Α. 72751/3054/198543.   (ΦΕΚ 665/Β΄/1.11.1985) Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδι-
φαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμπλήρωση προς τις οδηγίες 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ των Συμ-
βουλίων της 20.3.1978 και 6.4.1976. 

Υγρά απόβλητα
Αποφ. 37/20041.   (ΦΕΚ 1389/Β΄/10.9.2004) Έγκριση του «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡ-
ΓΙΑΣ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ». 
Υ.Α. 48392/939/20022.   (ΦΕΚ 405/Β΄/3.4.2002) Συμπλήρωση της 19661/1982/99 κοινής υπουργικής απόφασης 
«τροποποίηση της 5673/400/97 κοινής υπουργικής απόφασης…κ.λπ.» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιο-
χών για τη διάθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής (Β/1811) και ειδικό-
τερα του άρθ. 2 (παρ. Β) αυτής. 
Υ.Α. Φ22/30766/1426/20023.   (ΦΕΚ 57/Β΄/24.1.2002) Τροποποίηση της έγκρισης χορήγησης, κατ’ εξαίρεση των 
απαγορευτικών διατάξεων του π.δ 84/84, άδειας εγκατάστασης, μονάδας επεξεργασίας υγρών και στερεών απο-
βλήτων, στην εταιρεία «Τεχνική Προστασία Περιβάλλοντος ΑΕ», στη θέση (ΕΟ) περιοχή του Δήμου Ασπροπύρ-
γου του Ν. Αττικής. 
Υ.Α. οικ. 4859/726/20014.   (ΦΕΚ 253/Β΄/9.3.2001) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδατικού πε-
ριβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπά-
γονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4ης Μαϊου 1976. 
Υ.Α. 19661/1982/19995.   (ΦΕΚ 1811/Β΄/29.9.1999) Τροποποίηση της 5673/400/97 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων» (Β/192) - Κατάλογος ευαίσθητων περιοχών για τη δι-
άθεση αστικών λυμάτων σύμφωνα με το άρθ. 5 (παρ. 1) της απόφασης αυτής. 
Υ.Α. οικ. 5673/400/19976.   (ΦΕΚ 192/Β΄/14.3.1997) Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων. 
Υ.Α. 90461/2193/19947.   (ΦΕΚ 843/Β΄/11.11.1994) Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 12 της υπ 
αριθ. 55648/2210/91 κοινής Υπουργικής απόφασης «μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου 
περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα» 
(323/Β) 
Π.Υ.Σ. 255/19948.   (ΦΕΚ 123/Α΄/21.7.1994) Συμπλήρωση του παραρτήματος του άρθρου 6 της υπ αριθ. 73/29-6-90 
πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από 
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απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α του άρθρου 6 
της υπ αριθ. 144/2-11-87 πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (197/Α/87). 
Υ.Α. 55648/2210/19919.   (ΦΕΚ 323/Β΄/13.5.1991) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περι-
βάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα. 
Υ.Α. 8243/1113/199110.   (ΦΕΚ 138/Β΄/8.3.1991) Καθορισμός μέτρων και μεθόδων για την πρόληψη και μείωση 
της ρύπανσης του περιβάλλοντος από εκπομπές αμιάντου
Π.Υ.Σ. 73/199011.   (ΦΕΚ 90/Α΄/11.7.1990) Καθορισμός των κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας των 
νερών από απορρίψεις ορισμένων επικινδύνων ουσιών, που υπάγονται στον κατάλογο Ι του παραρτήματος Α του 
άρθ. 6 της αριθ. π.υ.ς 144/2.11.87.
Υ.Α. 26857/553/198812.   (ΦΕΚ 196/Β΄/6.4.1988) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπογείων νερών 
από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών. 
Υ.Α. 18186/271/198813.   (ΦΕΚ 126/Β΄/3.3.1988) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλ-
λοντος και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών των επικινδύνων ουσιών στα υγρά απόβλητα. 

Πρατήρια καυσίμων
Υ.Α. 59555/2459/20001.   (ΦΕΚ 1261/Β΄/18.10.2000) Καθορισμός της διαδικασίας και του τρόπου σφράγισης των 
εγκαταστάσεων παροχής υγρών καυσίμων. 
Υ.Α. Γ 2069/20002.   (ΦΕΚ 335/Β΄/17.3.2000) Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών. 
Υ.Α. οικ. 5063/184/20003.   (ΦΕΚ 155/Β΄/16.2.2000) Όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG. 
Υ.Α. Β11 37762/4688/20004.   (ΦΕΚ 86/Β΄/2.2.2000) Κόμιστρα ΦΔΧ αυτοκινήτων βυτιοφόρων μεταφοράς υγρών 
καυσίμων. 
Ν. 2801/20005.   (ΦΕΚ 46/Α΄/3.3.2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών και άλλες διατάξεις 
Υ.Α. Α8/27746/3452/20006.   (ΦΕΚ 15/Β΄/14.1.2000) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης σε μεταπωλητές πετρελαιοειδών προϊόντων για θέρμανση. 
Ν. 2773/19997.   (ΦΕΚ 286/Α΄/22.12.1999) Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας- Ρύθμιση θεμάτων 
ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. 
Υ.Α. Α8/31284/4774/19998.   (ΦΕΚ 259/Β΄/26.3.1999) Χορήγηση αδειών κυκλοφορίας βυτιοφόρων αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης σε πρατηριούχους υγρών καυσίμων.
Υ.Α. Φ.429/252/19979.   (ΦΕΚ 684/Β΄/8.8.1997) Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης της νόμι-
μης χρησιμοποίησης υγραερίων και του μεθανίου, που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων. 
Ν. 2465/199710.   (ΦΕΚ 28/Α΄/26.2.1997) Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών. 
 11. Αποφ. 7181 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 6/1996  (ΦΕΚ 150/Β΄/13.3.1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε απο-
θήκες. 
Υ.Α. οικ. 1222/199612.   (ΦΕΚ 119/Β΄/4.3.1996) Καθορισμός ωρών λειτουργίας καταστημάτων διανομής πετρελαι-
οειδών.
Π.Δ. 401/199313.  (ΦΕΚ 170/Α΄/1.10.1993) Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 που αφορά διατάξεις σχετικές με όρους 
και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστά-
σεων μετά των οδών (A/69).
Π.Δ. 327/199214.   (ΦΕΚ 163/Α΄/1.10.1992) Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών 
προϊόντων και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων.
Π.Δ. 125/199215.   (ΦΕΚ 56/Α΄/8.4.1992) Τροποποίηση των β.δ 465/70 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστά-
σεως 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.δ 1224/81 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων 
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κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή κωμών ή εγκεκριμένων οικισμών ή εν γένει κατωκοιμένων πε-
ριοχών» (303/Α), όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 143/89 (69/Α). 
Υ.Α. 7376/199116.   (ΦΕΚ 386/Β΄/10.6.1991) Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανά-
μειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών.
Κ.Υ.Α 263/199117.   (ΦΕΚ 22/Β΄/28.1.1991) Τροποποίηση της υ.α. 7755/160/88 «περί λήψεως μέτρων πυροπρο-
στασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες εύφλεκτων και 
εκρηκτικών υλών κατά το άρθ. 3. 
Π.Δ. 33/199118.   (ΦΕΚ 10/Α΄/4.2.1991) Τροποποίηση του Π.Δ. 143/89 «περί διατάξεων σχετικών με όρους και 
προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων 
μετά των οδών.
Π.Δ. 270/199019.   (ΦΕΚ 108/Α΄/22.8.1990) Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 465/70 «Περί όρων και προϋποθέ-
σεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχε-
δίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατοικημένων εν γένει περιοχών, και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκατα-
στάσεων μετά των οδών» (Α/150). 
Π.Δ. 143/198920.   (ΦΕΚ 69/Α΄/7.3.1989) Τροποποίηση διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκατα-
στάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφοριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών.
Υ.Α. ΙΙ-7086/Φ5.2/198821.   (ΦΕΚ 550/Β΄/3.8.1988) Συμπλήρωση της υ.α 34628/85 (799/Β/31.12.85) «καθορισμός 
τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, διαμόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων 
εναποθήκευσης υγρών καυσίμων και εταιριών εμπορίας πετρελαιοειδών».
Π.Δ. 71/198822.   (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 
Π.Δ. 44/198723.   (ΦΕΚ 15/Α΄/17.2.1987) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης σχεδίασης, κατα-
σκευής και ασφαλούς λειτουργίας των μηχανολογικών εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των επι-
χειρήσεων που δεν αποτελούν Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών Προϊόντων. 
Υ.Α. 34628/198524.   (ΦΕΚ 799/Β΄/31.12.1985) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ασφαλούς λειτουργίας, δια-
μόρφωσης, σχεδίασης και κατασκευής των εγκαταστάσεων εναποθήκευσης υγρών καυσίμων των εταιριών εμπο-
ρίας πετρελαιοειδών.
Π.Δ. 191/198525.   (ΦΕΚ 75/Α΄/26.4.1985) Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της §2 του άρθρου 32 του Π. Δ/
τος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής 
υγραερίου GPL (LPG)».
Π.Δ. 595/198426.   (ΦΕΚ 218/Α΄/31.12.1984) Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων δι-
ανομής υγραερίου GPL (LPG). 
Π.Δ. 509/198427.   (ΦΕΚ 181/Α΄/15.11.1984) Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ/τος 465/70 (ΦΕΚ 150/Α) «περί όρων 
και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκε-
κριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέ-
σεως εγκαταστάσεων μετά των οδών. 
Π.Δ. 440/198328.   (ΦΕΚ 164/Α΄/16.11.1983) Περί τροποποιήσεως του π.δ 455/76 (169/Α), «περί όρων και προϋποθέ-
σεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυ-
τοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών. 
Π.Δ. 1224/198129.   (ΦΕΚ 303/Α΄/15.10.1981) 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. 
Π.Δ. 511/197730.   (ΦΕΚ 162/Α΄/10.6.1977) Περί χορηγήσεως αδειών εκτελέσεως και συντηρήσεως εγκαταστάσε-
ων καυστήρων υγρών καυσίμων. 
Υ.Α. ΟΙΚ. 13263/1043/200731.   (ΦΕΚ 361/Β΄/16.3.2007) Τροποποίηση της υπ αριθ. ΟΙΚ. 5063/184/2000 (155/Β) 
περί όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου (CNG). 
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Υ.Α. Δ2/Α/Φ.8/11287/200632.   (ΦΕΚ 771/Β΄/28.6.2006) Τροποποίηση της απόφασης Δ2/16570/7-9-05 - Κανονι-
σμός Αδειών (1306/Β/16.9.05), ως προς τα άρθρα 27 παρ. 1 και 28 παρ. 1, στ. i και ιι. 
Π.Δ. 118/200633.   (ΦΕΚ 119/Α΄/16.6.2006) Τροποποίηση του β.δ 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκατα-
στάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων 
και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των 
οδών» (Α 150) και του π.δ 1224/81 «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» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/84 (Α 181), το π.δ 143/89 «Τροποποίηση 
διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφο-
ριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 69), το π.δ 401/93 (Α 170) και το π.δ 125/92 (Α 56) «τροπο-
ποίηση και συμπλήρωση του π.δ 143/89 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/92 (Α 163). 
Υ.Α. Δ2/16570/200534.   (ΦΕΚ 1306/Β΄/16.9.2005) Κανονισμός Αδειών. 
Υ.Α. 7148/200535.   (ΦΕΚ 539/Β΄/21.4.2005) Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων. 
Υ.Α. 12476/200436.   (ΦΕΚ 1068/Β΄/14.7.2004) Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τη διάρκει-
α των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα-2004. 
Υ.Α. 4871/200337.   (ΦΕΚ 383/Β΄/1.4.2003) Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων (καταστημάτων δια-
νομής πετρελαιοειδών). 
Ν. 3185/200338.   (ΦΕΚ 229/Α΄/26.9.2003) Τροποποίηση του Ν. 2668/98 (282/Α), εναρμόνιση με την οδηγία 
2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις. 
Ν. 3054/200239.   (ΦΕΚ 230/Α΄/2.10.2002) Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. οικ. 24841/1144/200140.   (ΦΕΚ 502/Β΄/30.4.2001) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την 
διενέργεια: α) επιθεωρήσεων και β) ελέγχων, σε εγκαταστάσεις Πρατηρίων υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκι-
νήτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων.
Π.Δ. 455/197641.   (ΦΕΚ 169/Α΄/5.7.1976) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυ-
τοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων 
ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών .
Π.Δ. 324/197342.   (ΦΕΚ 254/Α΄/28.9.1973) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών του Β.Δ/τος 
464/70 «περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεων και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμέ-
νων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εντός κατωκημένων εν γένει περιοχών, ως ετροποποιήθη 
δια των Β.Δ/των 831/70, 547/71 και 661/71». 
Β.Δ. 465/197043.   (ΦΕΚ 150/Α΄/9.7.1970) Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών 
καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων 
εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών. 
Β.Δ. 466/197044.   (ΦΕΚ 150/Α΄/9.7.1970) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυ-
τοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων- λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμου 
ως και προϋποθέσεων χορηγήσεων των προς τούτο απαιτουμένων αδειών. 
Β.Δ. 464/197045.   (ΦΕΚ 150/Α΄/9.7.1970) Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών 
καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εντός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εντός κατωκημένων 
εν γένει περιοχών. 
Β.Δ. 748/196646.   (ΦΕΚ 179/Α΄/13.9.1966) Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας. 
Β.Δ. 380/196347.   (ΦΕΚ 111/Α΄/13.7.1963) Περί κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας Αυτοκινητοστασίων. 

Προγράμματα επιμόρφωσης
Βλέπε: Επιμόρφωση εργοδοτών- τεχνικών ασφάλειας
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Προδιαγραφές χώρων εργασίας
Π.Δ. 16/19961.   (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK. 
Π.Δ. της 17-9/19342.   (ΦΕΚ 334/Α΄/4.10.1934) Περί λειτουργίας βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων εν 
υπογείοις. 

Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας
Ν. 3500/20061.   (ΦΕΚ 232/Α΄/24.10.2006) Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατά-
ξεις. 
Ν. 3488/20062.   (ΦΕΚ 191/Α΄/11.9.2006) Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον 
αφορά στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασί-
ας και άλλες συναφείς διατάξεις. 
Π.Δ. 283/19853.   (ΦΕΚ 106/Α΄/31.5.1985) Ποινικός Κώδικας. 

Πρώτες βοήθειες
Π.Δ. 305/19961.   (ΦΕΚ 212/Α΄/29.8.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμό-
ζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK. 
Π.Δ. 17/19962.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) Μέτρα 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. 
Π.Δ. 16/19963.   (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK. 
Π.Δ. 70/19904.   (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. 
Π.Δ. 225/19895.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Ν. 1430/19846.   (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984) Κύρωση της 62 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «που αφορά τις διατάξεις 
ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία» & ρύθμιση θεμάτων που έχουν σχέση με αυτή. 
Π.Δ. 1073/19817.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 

Πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ)
Υ.Α. 437/2005/20061.   (ΦΕΚ 1641/Β΄/8.11.2006) Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 
2004/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004 όσον αφορά στον πε-
ριορισμό των εκπομπών πτητικών οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε χρώ-
ματα διακόσμησης και βερνίκια και σε προϊόντα επαναβαφής (επισκευαστικής βαφής) αυτοκινήτων και για την 
τροποποίηση της οδηγίας 1999/13/ΕΚ. 
Υ.Α. 50388/2704/Ε103/20032.   (ΦΕΚ 1866/Β΄/12.12.2003) Τροποποίηση και συμπλήρωση της Πράξης Υπουργι-
κού Συμβουλίου 2/1.2.2001 «καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από 
απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον Κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου της 4ης Μαΐου 1976 (Α/15)». 
Υ.Α. Η.Π.: 11641/1942/20023.   (ΦΕΚ 832/Β΄/2.7.2002) Μέτρα και όροι για τον περιορισμό των εκπομπών πτη-
τικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών διαλυτών σε ορισμένες δραστηριότητες 
και εγκαταστάσεις. 
Υ.Α. οικ. 35212/3028/19984.   (ΦΕΚ 1330/Β΄/31.12.1998) Ταξινόμηση βυτιοφόρων οχημάτων αναφορικά με την 
τεκμηρίωση καταλληλότητας του 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 υπερπλή-
ρωση. 
Υ.Α. οικ. 10245/713/19975.   (ΦΕΚ 311/Β΄/16.4.1997) Μέτρα και όροι για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών ορ-
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γανικών ουσιών (VOC) που προέρχονται από την αποθήκευση βενζίνης και την διάθεση της από τις τερματικές 
εγκαταστάσεις στους σταθμούς διανομής καυσίμων. 

Πυροπροστασία
Γενικά

Πυρ.Διατ. 12/20071.   (ΦΕΚ 545/Β΄/18.4.2007) Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας 
των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων. 
Ν. 3511/20062.   (ΦΕΚ 258/Α΄/27.11.2006) Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της απο-
στολής του και άλλες διατάξεις. 
Εγγρ. 30058Φ.701.2/5.6.20023.  Έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας. 
Π.Δ. 16/19964.   (ΦΕΚ 10/Α΄/18.1.1996) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας 
σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK. 
Υ.Α. 32787/2597/19955.   (ΦΕΚ 1028/Β΄/13.12.1995) Τροποποίηση της 19846/79 (610/Β) απόφασης του Υπουρ-
γού Συγκοινωνιών, περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων και τρικύκλων μοτοσικλετών με πυροσβεστή-
ρες. 
Υ.Α. Δ3/14858/19936.   (ΦΕΚ 477/Β΄/1.7.1993) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, 
κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνη-
σης, και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και 
επαγγελματικές δραστηριότητες. 
Υ.Α. 18951 Φ.109.1/19927.   (ΦΕΚ 614/Β΄/12.10.1992) Άρνηση σε πολίτη από Πυροσβεστικές Υπηρεσίες να λά-
βει γνώση διοικητικών εγγράφων. 
Υ.Α. 19918.   (ΦΕΚ 578/Β΄/29.7.1991) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυ-
σίμων των επιχειρήσεων που δεν αποτελούν εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων. 
Υ.Α. 7376/19919.   (ΦΕΚ 386/Β΄/10.6.1991) Λήψη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις ανά-
μειξης, συσκευασίας και αποθήκευσης λιπαντικών ελαίων και λιπών. 
Υ.Α. 34458/199010.   (ΦΕΚ 846/Β΄/31.12.1990) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών, διαμόρφωσης, σχεδίασης, 
κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων διυλιστηρίων και λοιπών βιομηχανιών 
πετρελαίου.
Υ.Α. Δ7/Φ1/4817/199011.   (ΦΕΚ 188/Β΄/21.3.1990) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταλλεί-
ων και λατομείων. 
Π.Δ. 70/199012.   (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. 
Π.Δ. 225/198913.   (ΦΕΚ 106/Α΄/2.5.1989) Υγιεινή και Ασφάλεια στα Υπόγεια Τεχνικά Έργα. 
Υ.Α. 3046/304/198914.   (ΦΕΚ 59/Δ΄/3.2.1989) Κτιριοδομικός Κανονισμός. 
Υ.Α. 26979/1300/198815.   (ΦΕΚ 301/Δ΄/19.4.1988) Προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών πυροπροστασίας κτι-
ρίων και εγκατάστασης δικτύων αερίων καυσίμων για νέες οικοδομές και τα απαραίτητα σχέδια για την έκδοση 
οικοδομικών αδειών καθώς και καθορισμός ποσοστού της συμβατικής δαπάνης έργων για τον υπολογισμό των 
αμοιβών των τεχνικών. 
Υ.Α. 3021/19/6/198616.   (ΦΕΚ 847/Β΄/4.12.1986) Περιορισμός πιστοποιητικών και άλλων δικαιολογητικών που 
απαιτούνται από τις κείμενες διατάξεις για τη διεκπεραίωση υποθέσεων των πολιτών από Υπηρεσίες του Δημο-
σίου Τομέα. 
Π.Δ. 546/198517.   (ΦΕΚ 195/Α΄/18.11.1985) Κανονισμός σωστικών και πυροσβεστικών μέσων και εκτέλεσης γυ-
μνασίων στις μονάδες έρευνας ή εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 
Π.Δ. 1073/198118.   (ΦΕΚ 260/Α΄/16.9.1981) Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν εργασιών εις εργοτάξια 
οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητος Πολιτικού Μηχανικού. 
Υ.Α. 19846/197919.   (ΦΕΚ 610/Β΄/13.7.1979) Περί εφοδιασμού των αυτοκινήτων οχημάτων τρικίκλων μοτοσικλε-
τών με πυροσβεστήρες. 
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Π.Δ. 325/197320.   (ΦΕΚ 254/Α΄/28.9.1973) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν κανονισμού περί επιθεω-
ρήσεως των τουριστικών πλοίων. 
Β.Δ. 469/196821.   (ΦΕΚ 157/Α΄/18.7.1968) Περί αποδοχής των αφοροσών εις ειδικά μέτρα πυρασφάλειας των επι-
βατηγών πλοίων κλπ. συμπληρώσεων και τροποποιήσεων του κεφ. ΙΙ της ΔΣ περί ασφαλείας της Ανθρώπινης ζω-
ής εν θαλάσση 1960.
Εγκ. Α.Π.Σ 7600/700 Φ.51.1/6.7.196022.  Περί υποδείξεως και εφαρμογής προληπτικών μέτρων και μέσων πυρο-
προστασίας. 

Κανονισμός πυρασφάλειας αεροδρομίων
Αποφ. Δ3/Γ/20758/4325/20041.   (ΦΕΚ 874/Β΄/14.6.2004) Τροποποίηση Κανονισμού Πυρασφάλειας - Διάσωσης 
αεροσκαφών σε αεροδρόμια. 
Αποφ. Δ3/Γ/19951/4130/20012.   (ΦΕΚ 669/Β΄/1.6.2001) Έγκριση Κανονισμού Πυρασφάλειας και Διάσωσης Αε-
ροσκαφών σε Αεροδρόμια. 

Κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων
Υ.Α. 33940/7590/19981.   (ΦΕΚ 1316/Β΄/31.12.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός 
πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α). 
Υ.Α. 54229/2498/19942.   (ΦΕΚ 312/Β΄/22.4.1994) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 71/88 «κανονισμός 
πυροπροστασίας κτιρίων» (32/Α διόρθωση 59/Α), όπως ισχύει. 
Υ.Α. 81813/5428/19933.   (ΦΕΚ 647/Β΄/30.8.1993) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυ-
ροπροστασίας κτιρίων» (32/Α, διόρθωση 59/Α). 
ΦΕΚ 513/Δ΄/29.7.19914.  Διόρθωση σφάλματος στην υ.α 58185/2474/91, (360/Δ/28.5.91) «περί τροποποιήσεως 
και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπροστασίας κτιρίων». 
Υ.Α. 58185/2474/19915.   (ΦΕΚ 360/Β΄/28.5.1991) Περί τροποποιήσεως και συμπλήρωσης του π.δ 71/88 «κανο-
νισμός πυροπροστασίας κτιρίων (32/Α διόρθωση 59/Α)». 
Π.Δ. 531/19896.   (ΦΕΚ 223/Α΄/6.10.1989) Έκταση ισχύος του Π.Δ/τος 71/88 «Κανονισμός πυροπροστασίας κτι-
ρίων για κτίρια του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού». 
Π.Δ. 374/19887.   (ΦΕΚ 168/Α΄/12.8.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 71/88 «κανονισμός πυροπρο-
στασίας κτιρίων» (ΦΕΚ 32/Α/88 διόρθωση στο ΦΕΚ 59/Α/28-3-88).
Π.Δ. 71/19888.   (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 

Κανονισμός πυροσβεστικών μέσων των πλοίων
Π.Δ. 379/19961.   (ΦΕΚ 250/Α΄/4.11.1996) Κανονισμός πυροσβεστικών μέσων των πλοίων. 
Π.Δ. 96/19792.   (ΦΕΚ 20/Β΄/6.2.1979) Περί κανονισμού των μέτρων πυρασφάλειας δεξαμενόπλοιων και πλοίων 
συνδεδυασμένων μεταφορών. 
Π.Δ. 380/19773.   (ΦΕΚ 116/Α΄/28.4.1977) Περί τροποποιήσεως του εγκριθέντος δια του π.δ 149/76 Κανονισμού, 
περί πυροσβεστικών μέσων των πλοίων. 
Π.Δ. 149/19764.   (ΦΕΚ 58/Α΄/16.3.1976) Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογήν κανονισμού «περί πυροσβε-
στικών μέσων των πλοίων». 

Πυροπροστασία σε αίθουσες συγκέντρωσης κοινού
Πυρ.Διατ. 3δ/19951.   (ΦΕΚ 959/Β΄/22.11.1995) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ. 3/1981 (20/Β) Πυρ/
κής Δ/ξης «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού». 
Αποφ. 28240 Φ. 701.2, Πυρ/κή Δ/ξη 3γ/19952.   (ΦΕΚ 717/Β΄/18.8.1995) Τροποποίηση της 3/19-1-81 Πυρ/κής 
Δ/ξης «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού». 
Π.Δ. 71/19883.   (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 
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Υ.Α. Φ. 701.1/3β/19834.   (ΦΕΚ 457/Β΄/8.8.1983) Τροποποίηση της 3/19.1.1981 Πυροσβεστικής Διάταξης «περί 
λήψεως Βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού». 
Αποφ. 37738 Φ. 700.1/ 3α/19815.   (ΦΕΚ 538/Β΄/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 3/19.1.1981 Πυ-
ροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοι-
νού». 
Πυρ.Διατ. 3/19816.   (ΦΕΚ 20/Β΄/19.1.1981) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκε-
ντρώσεως κοινού. 

Πυροπροστασία σε αποθήκες
Κ.Υ.Α 263/19911.   (ΦΕΚ 22/Β΄/28.1.1991) Τροποποίηση της υ.α. 7755/160/88 «περί λήψεως μέτρων πυροπρο-
στασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες εύφλεκτων και 
εκρηκτικών υλών κατά το άρθ. 3. 
Υ.Α. οικ. 7755/160/19882.   (ΦΕΚ 241/Β΄/22.4.1988) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών. 
Αποφ. Φ. 7011/1β/19833.   (ΦΕΚ 450/Β΄/4.8.1983) Τροποποίηση της 1/30.12.83 Πυροσβεστικής Διάταξης Περί 
λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώ-
ρους αυτών. 
Αποφ. 37738/Φ.700.1/1α/19814.   (ΦΕΚ 538/Β΄/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 1/30.12.1978 Πυ-
ροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήμα-
τα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών». 
Πυρ.Διατ. 1/19785.   (ΦΕΚ 1148/Β΄/30.12.1978) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα 
Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών. 
Π.Δ. 460/19766.   (ΦΕΚ 170/Α΄/6.7.1976) Περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό Βιομηχανικών και Βιοτεχνι-
κών επιχειρήσεων και αποθηκών. 

Πυροπροστασία σε βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις
Υ.Α. Φ15/οικ. 1589/104/20061.   (ΦΕΚ 90/Β΄/30.1.2006) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές –βιο-
τεχνικές εγκαταστάσεις, επαγγελματικά εργαστήρια, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπη-
ρεσιών, που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3325/05 (68/Α) και σε λοιπές δραστηριότητες. 
Ν. 3325/20052.   (ΦΕΚ 68/Α΄/11.3.2005) Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο 
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 5905/Φ15/839/19953.   (ΦΕΚ 611/Β΄/12.7.1995) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις βιομηχανικές - βιοτε-
χνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες εύφλεκτων και εκρηκτικών υλών. 
Κ.Υ.Α 263/19914.   (ΦΕΚ 22/Β΄/28.1.1991) Τροποποίηση της υ.α. 7755/160/88 «περί λήψεως μέτρων πυροπρο-
στασίας στις Βιομηχανικές - Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς αποθήκες εύφλεκτων και 
εκρηκτικών υλών κατά το άρθ. 3.
Υ.Α. οικ. 7755/160/19885.   (ΦΕΚ 241/Β΄/22.4.1988) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας στις Βιομηχανικές-Βιοτεχνικές 
εγκαταστάσεις και αποθήκες αυτών καθώς και αποθήκες ευφλέκτων και εκρηκτικών υλών.
Υ.Α. 17484/282/19786.   (ΦΕΚ 283/Β΄/30.3.1978) Περί εφαρμοστέων μέτρων Πυροπροστασίας Βιομηχανικών και 
Βιοτεχνικών επιχειρήσεων. 
Υ.Α. 17483/281/19787.   (ΦΕΚ 269/Β΄/28.3.1978) Περί κατατάξεως των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρή-
σεων από απόψεως κινδύνου πυρκαγιάς. 
Π.Δ. 460/19768.   (ΦΕΚ 170/Α΄/6.7.1976) Περί λήψεως μέτρων πυρασφάλειας υπό Βιομηχανικών και Βιοτεχνι-
κών επιχειρήσεων και αποθηκών. 
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Πυροπροστασία σε εμπορικά καταστήματα
Πυρ.Διατ. 8γ/20071.   (ΦΕΚ 276/Β΄/2.3.2007) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κα-
τάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών διατάξεων. 
Πυρ.Διατ. 8β/20042.   (ΦΕΚ 1531/Β΄/14.10.2004) Έγκριση τροποποίησης πυροσβεστικής διάταξης 8β/2004. 
Υ.Α. 34896Φ700-1/20023.   (ΦΕΚ 844/Β΄/8.7.2002) Έγκριση τροποποίησης πυροσβεστικής διάταξης 8α/02 «Τρο-
ποποίηση της υπ αριθ. 8/1997 Πυροσβεστικής Διάταξης (725/Β). Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά 
καταστήματα». 
Πυρ.Διατ. 8/19974.   (ΦΕΚ 725/Β΄/19.8.1997) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα. 
Π.Δ. 71/19885.   (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 
Αποφ. Φ. 7011/1β/19836.   (ΦΕΚ 450/Β΄/4.8.1983) Τροποποίηση της 1/30.12.83 Πυροσβεστικής Διάταξης Περί 
λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώ-
ρους αυτών. 
Αποφ. 37738/Φ.700.1/1α/19817.   (ΦΕΚ 538/Β΄/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 1/30.12.1978 Πυ-
ροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήμα-
τα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών». 
Πυρ.Διατ. 1/19788.   (ΦΕΚ 1148/Β΄/30.12.1978) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα 
Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών. 

Πυροπροστασία σε λεβητοστάσια
Π.Δ. 922/19771.   (ΦΕΚ 315/Α΄/12.10.1977) Περί απαγορεύσεως της χρήσης πετρελαίου τύπου μαζούτ σε κτιρι-
ακές εγκαταστάσεις καύσεως.

Πυροπροστασία σε ξενοδοχειακά καταλύματα
Π.Δ. 71/19881.   (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 
Υ.Α. Φ.701.1/2γ/19832.   (ΦΕΚ 457/Β΄/8.8.1983) Τροποποίηση της 2/3.2.1979 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί 
λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα». 
Πυρ.Διατ. 2β/19823.   (ΦΕΚ 623/Β΄/25.8.1982) Τροποποίηση της 2/3-2-79 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί λή-
ψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα». 
Αποφ. 37738/Φ.700.1/2α/19814.   (ΦΕΚ 538/Β΄/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 2/3.2.1979 Πυρο-
σβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα». 
Πυρ.Διατ. 2/19795.   (ΦΕΚ 100/Β΄/3.2.1979) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχεια-
κά Καταλύματα. 

Πυροπροστασία σε πρατήρια υγρών καυσίμων
Π.Δ. 118/20061.   (ΦΕΚ 119/Α΄/16.6.2006) Τροποποίηση του β.δ 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκατα-
στάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων 
και κωμών ή εκτός κατωκημένων εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των 
οδών» (Α 150) και του π.δ 1224/81 «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» (Α 303) όπως τροποποιήθηκαν με το π.δ 509/84 (Α 181), το π.δ 143/89 «Τροποποίηση 
διατάξεων σχετικών με όρους και προϋποθέσεις εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων και κυκλοφο-
ριακής σύνδεσης εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α 69), το π.δ 401/93 (Α 170) και το π.δ 125/92 (Α 56) «τροπο-
ποίηση και συμπλήρωση του π.δ 143/89 (Α 69)» και κατάργηση διατάξεων του π.δ 327/92 (Α 163). 
Ν. 2801/20002.   (ΦΕΚ 46/Α΄/3.3.2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 71/19883.   (ΦΕΚ 32/Α΄/17.2.1988) Κανονισμός πυροπροστασίας των κτιρίων. 
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Πυροσβεστήρες

Ν. 3511/20061.   (ΦΕΚ 258/Α΄/27.11.2006) Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της απο-
στολής του και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 17230/671/20052.   (ΦΕΚ 1218/Β΄/1.9.2005) Τροποποίηση της υπ αριθ. 618/43/05 (52/Β) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Δημόσιας Τάξης «προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικα-
σίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης. 
Υ.Α. 618/43/20053.   (ΦΕΚ 52/Β΄/20.1.2005) Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες 
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης. 
Υ.Α. 41150/19724.   (ΦΕΚ 804/Β΄/12.9.1972) NHS-31 «Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του 
άνθρακος». 
Υ.Α. 41151/19725.   (ΦΕΚ 804/Β΄/12.9.1972) NHS-32 «Προδιαγραφή ελέγχου αντοχής χοάνης πυροσβεστήρα δι-
οξειδίου του άνθρακα εις κρούση». 
Υ.Α. 41152/19726.   (ΦΕΚ 804/Β΄/12.9.1972) NHS-33 «Προδιαγραφή περί δοκιμασίας αγωγιμότητας της γόμω-
σης πυροσβεστήρων διοξειδίου του ανθρακος». 
Υ.Α. 14602/284/19727.   (ΦΕΚ 429/Β΄/14.6.1972) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της 
υπ αριθ NHS 18/1972 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων και δη των Γενικών 
Οδηγιών εγκαταστάσεων και συντηρήσεως αυτών. 
Υ.Α. 14603/285/19728.   (ΦΕΚ 429/Β΄/14.6.1972) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της 
υπ αριθ NHS 19/1971 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως. 
Υ.Α. 14604/286/19729.   (ΦΕΚ 429/Β΄/14.6.1972) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της 
υπ αριθ NHS 20/1971 τοιαύτης επί των φιαλιδίων διοξειδίου του άνθρακος δια φορητούς πυροσβεστήρες. 
Υ.Α. 25007/517/197210.   (ΦΕΚ 429/Β΄/14.6.1972) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της 
υπ αριθ NHS 21/1971 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων ύδατος.
Υ.Α. 13854/197211.   (ΦΕΚ 427/Β΄/17.3.1972) NHS-49 «Προδιαγραφές φορητών πυροσβεστήρων μηχανικού 
αφρού». 
Υ.Α. 22745/314/197112.   (ΦΕΚ 264/Β΄/8.4.1971) Περί καθιερώσεως ως Εθνικής Ελληνικής Προδιαγραφής της υπ 
αριθ NHS 10/1971 τοιαύτης επί των τεχνικών απαιτήσεων των φορητών πυροσβεστήρων. 

Πυροσβεστικές διατάξεις

Πυρ.Διατ. 12/20071.   (ΦΕΚ 545/Β΄/18.4.2007) Καθιέρωση βιβλίου ελέγχου συντήρησης και καλής λειτουργίας 
των μέσων ενεργητικής πυροπροστασίας των επιχειρήσεων.
Πυρ.Διατ. 8γ/20072.   (ΦΕΚ 276/Β΄/2.3.2007) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα και κα-
τάργηση των υπ αριθμ. 1/1978, 8/1997, 8α/2002 και 8β/2004 Πυροσβεστικών διατάξεων.
Ν. 3511/20063.   (ΦΕΚ 258/Α΄/27.11.2006) Αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, αναβάθμιση της απο-
στολής του και άλλες διατάξεις.
Πυρ.Διατ. 8β/20044.   (ΦΕΚ 1531/Β΄/14.10.2004) Έγκριση τροποποίησης πυροσβεστικής διάταξης 8β/2004. 
Υ.Α. 30722/Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 11/20035.   (ΦΕΚ 817/Β΄/23.6.2003) Έγκριση Πυροσβεστικής Διάταξης 11/03 
«Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας σε λυόμενες στεγασμένες κατασκευές με εύκαμπτο περίβλημα (τέντα)».
Υ.Α. 34896Φ700-1/20026.   (ΦΕΚ 844/Β΄/8.7.2002) Έγκριση τροποποίησης πυροσβεστικής διάταξης 8α/02 «Τρο-
ποποίηση της υπ αριθ. 8/1997 Πυροσβεστικής Διάταξης (725/Β). Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά 
καταστήματα». 
Υ.Α. 34897/Φ700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 10/20027.   (ΦΕΚ 844/Β΄/8.7.2002) Έγκριση πυροσβεστικής διάταξης 10/02 
«λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε τουριστικούς λιμένες σκαφών αναψυχής». 
Πυρ.Διατ. 8/19978.   (ΦΕΚ 725/Β΄/19.8.1997) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε εμπορικά καταστήματα.
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Αποφ. 7568 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 7/19969.   (ΦΕΚ 155/Β΄/13.3.1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την 
εκτέλεση θερμών εργασιών. 
Αποφ. 7181 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 6/199610.   (ΦΕΚ 150/Β΄/13.3.1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας σε αποθή-
κες. 
Πυρ.Διατ. 3δ/199511.   (ΦΕΚ 959/Β΄/22.11.1995) Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ αριθ. 3/1981 (20/Β) Πυρ/
κής Δ/ξης «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοινού». 
Αποφ. 17949/109.1, Πυρ/κή Δ/ξη 5/199112.   (ΦΕΚ 387/Β΄/11.6.1991) Καθορισμός της διάρκειας ισχύος των βε-
βαιώσεων πυρασφάλειας.
Πυρ.Διατ. 4/198713.   (ΦΕΚ 724/Β΄/22.12.1987) Μέτρα πρόληψης πυρκαγιών σε οικόπεδα και λοιπούς ακάλυπτους 
χώρους που βρίσκονται μέσα ή κοντά σε κατοικημένες περιοχές. 
Υ.Α. Φ. 701.1/3β/198314.   (ΦΕΚ 457/Β΄/8.8.1983) Τροποποίηση της 3/19.1.1981 Πυροσβεστικής Διάταξης «περί 
λήψεως Βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αιθούσας συγκεντρώσεως κοινού». 
Υ.Α. Φ.701.1/2γ/198315.   (ΦΕΚ 457/Β΄/8.8.1983) Τροποποίηση της 2/3.2.1979 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί 
λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα». 
Αποφ. Φ. 7011/1β/198316.   (ΦΕΚ 450/Β΄/4.8.1983) Τροποποίηση της 1/30.12.83 Πυροσβεστικής Διάταξης Περί 
λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώ-
ρους αυτών. 
Πυρ.Διατ. 2β/198217.   (ΦΕΚ 623/Β΄/25.8.1982) Τροποποίηση της 2/3-2-79 Πυροσβεστικής Διάταξης «Περί λή-
ψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα». 
Αποφ. 37738/Φ.700.1/1α/198118.   (ΦΕΚ 538/Β΄/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 1/30.12.1978 Πυ-
ροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα Εμπορικά Καταστήμα-
τα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών». 
Αποφ. 37738 Φ. 700.1/ 3α/198119.   (ΦΕΚ 538/Β΄/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 3/19.1.1981 Πυ-
ροσβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων Πυροπροστασίας εις αίθουσας συγκεντρώσεως κοι-
νού». 
Αποφ. 37738/Φ.700.1/2α/198120.   (ΦΕΚ 538/Β΄/11.9.1981) Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. 2/3.2.1979 Πυρο-
σβεστικής Διατάξεως «περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Ξενοδοχειακά Καταλύματα». 
Πυρ.Διατ. 3/198121.   (ΦΕΚ 20/Β΄/19.1.1981) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας σε αίθουσες συγκε-
ντρώσεως κοινού. 
Πυρ.Διατ. 2/197922.   (ΦΕΚ 100/Β΄/3.2.1979) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας είς τα Ξενοδοχεια-
κά Καταλύματα. 
Πυρ.Διατ. 1/197823.   (ΦΕΚ 1148/Β΄/30.12.1978) Περί λήψεως βασικών μέτρων πυροπροστασίας εις τα Μεγάλα 
Εμπορικά Καταστήματα και τους αποθηκευτικούς χώρους αυτών. 
Ν. 616/197724.   (ΦΕΚ 166/Α΄/15.6.1977) Περί έκδοσης Πυροσβεστικών Διατάξεων. 

Σ
Σαπωνοποιία

Υ.Α. 50603/19591.  Περί μέτρων ασφαλείας και υγιεινής εις εργοστάσια Ελαιουργίας, Σπορελαιουργίας, Υδρογο-
νώσεως Ελαίων, Πυρηνελαιουργίας και Σαπωνοποιίας  

Σήμανση
Π.Δ. 105/19951.  (ΦΕΚ 67/Α΄/10.4.1995) Ελάχιστες προδιαγραφές για την σήμανση ασφάλειας ή/ και υγείας στην 
εργασία σε συμμόρφωση με την Oδηγία 92/58/EOK. 
Π.Δ. 70α/1988 (ΦΕΚ 31/Α΄/17.2.1988)2.  Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία. 
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Π.Δ. 422/19793.  (ΦΕΚ 128/Α΄/15.6.1979) Περί συστήματος σηματοδοτήσεως ασφαλείας εις τους χώρους εργα-
σίας. 

Σήμανση CE
Υ.Α. 50268/5137/20071.  (ΦΕΚ 1853/Β΄/13.9.2007) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2004/108/
ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και κατάργηση της κοινής υπουργικής απόφασης 94649/8682/93.
Υ.Α. οικ. 6310/41/2006 (ΦΕΚ 427/Β΄/7.4.2006) 2. Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων, γεωυφά-
σματα, σφαιρικά εφέδρανα, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδρομίων και κράσπεδα από φυσικούς 
λίθους. 
Υ.Α. οικ. 40589/2138/2004 (ΦΕΚ 1102/Β΄/20.7.2004) 3. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάστα-
ση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων ανίχνευσης και ελέγχου μονοξειδίου του άνθρακα (CO) σε υπόγει-
ους χώρους στάθμευσης, μέσου και μεγάλου μεγέθους. 
Π.Δ. 12/2004 (ΦΕΚ 7/Α΄/16.1.2004) 4. Εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων: Εναρμό-
νιση της οδηγίας 2000/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ης Μαρτίου 2000 (L 
106/3-5-2000 της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 
Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418/Β΄/1.10.2003) 5. Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους. 
Π.Δ. 44/2002 (ΦΕΚ 44/Α΄/7.3.2002) 6. Ραδιοεξοπλισμός και τηλεπικοινωνιακός τερματικός εξοπλισμός και αμοι-
βαία αναγνώριση της συμμόρφωσης των εξοπλισμών αυτών.
Υ.Α. ΔΥ8δ/οικ. 3607/892/2001 (ΦΕΚ 1060/Β/10.8.2001)7.  Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την οδη-
γία 98/79/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 1998 για τα in vitro δια-
γνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Υ.Α. οικ. 16289/330/1999 (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) 8. Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 
97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση. 
Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β΄/11.9.1997) 9. Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων.
Υ.Α. οικ. Β 5261/190/1997 (ΦΕΚ 113/Β΄/26.2.1997) 10. Τροποποίηση της Β 4373/1205/11.3.93 (187/Β/23.3.93) 
κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας 
για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 96/58/ΕΚ.
Υ.Α. Β 17081/2964/1996 (ΦΕΚ 157/Β΄/13.3.1996) 11. Συσκευές και συστήματα προστασίας που προορίζονται για 
χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. 
Π.Δ. 18/1996 (ΦΕΚ 12/Α΄/18.1.1996) 12. Τροποποίηση του π.δ/τος 377/93 «σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφω-
ση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ». 
Π.Δ. 455/1995 (ΦΕΚ 268/Α΄/29.12.1995) 13. Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ 
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορι-
κής χρήσεως. 
Υ.Α. οικ. Β 3380/737/1995 (ΦΕΚ 134/Β΄/1.3.1995) 14. Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/91 (487/Β) κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά με τις συσκευές αε-
ρίου, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/68/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 59/1995 (ΦΕΚ 46/Α΄/27.2.1995) 15. Τροποποίηση διατάξεων π.δ 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. 
Υ.Α. 16717/5052/1994 (ΦΕΚ 992/Β΄/30.12.1994) 16. Τροποποίηση της 470/85 (183/Β), κοινής απόφασης των 
Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας «ηλεκτρολογικό υλι-
κό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως», σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 
Συμβουλίου 93/68/ΕΟΚ (EEL 220/30-8-93) της 22-7-93. 
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Υ.Α. 20769/6285/1994 (ΦΕΚ 977/Β΄/30.12.1994) 17. Τροποποίηση της 12479/Φ17/414/91 (431/Β), κοινής απόφα-
σης των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Αναπληρωτή Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, για τα απλά 
δοχεία πίεσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 93/68/ΕΟΚ για 
τη χρήση της σήμανσης «CE» (EEL 220/30-8-93). 
ΦΕΚ 923/Β΄/14.12.1994 18. Τροποποίηση της υπ αριθ. Β 6342/863/24-3-89 (ΦΕΚ 223/Β/1989) κοινής απόφασης 
των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «για την ασφάλεια των παιχνι-
διών» σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 93/68/ΕΟΚ/22-7-93 (EEL 220/1993).
ΦΕΚ 757/Β/10.10.1994 19. Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΔΥ7/οικ. 2480/94 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οι-
κονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
ΦΕΚ 703/Β/19.9.199420.  Διορθώσεις σφαλμάτων στη ΔΥ7/οικ. 2480/94 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθν. Οι-
κονομίας, Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας.
Υ.Α. 94649/8682/93/1994 (ΦΕΚ 688/Β΄/13.9.1994) 21. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα σε συμμόρφωση με τις δι-
ατάξεις της Οδηγίας της 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως τροποποιήθηκε από 
τις οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 
Υ.Α. ΔΥ7/οικ. 2480/1994 (ΦΕΚ 679/Β΄/13.9.1994) 22. Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 
93/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα. 
Υ.Α. ΔΥ7/2351/1994 (ΦΕΚ 639/Β΄/24.8.1994) 23. Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 90/385/
ΕΟΚ/20-6-90 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά στα Ενεργά Εμφιτεύσιμα Ιατροτεχνολογικά 
Προϊόντα (Active Implantable Medical Devices). 
Κ.Υ.Α 8881/1994 (ΦΕΚ 450/Β΄/16.6.1994) 24. Τροποποίηση της 4373/1205/93 (187/Β) κοινής απόφασης των 
Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Εργασίας και Βιομηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας για τα μέσα ατομικής προ-
στασίας, σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/95/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ 
Π.Δ. 334/1994 (ΦΕΚ 176/Α΄/25.10.1994) 25. Προϊόντα δομικών κατασκευών. 
Υ.Α. οικ. Β. 4373/1205/1993 (ΦΕΚ 187/Β΄/23.3.1993) 26. Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την οδηγί-
α 89/686/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρα-
τών μελών σχετικά με τα μέσα ατομικής προστασίας. 
Π.Δ. 377/1993 (ΦΕΚ 160/Α΄/15.9.1993) 27. Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις Οδηγίες 89/392/ΕΟΚ και 
91/368/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις μηχανές. 
Π.Δ. 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α΄/2.9.1993) 28. Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφο-
δοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινο-
τήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L 167/92).
Υ.Α. 12479 Φ17/414/1991 (ΦΕΚ 431/Β΄/24.6.1991) 29. Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις 87/404/
ΕΟΚ και 90/488/ΕΟΚ του συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με απλά δοχεία πίεσης.
Υ.Α Οικ. Β 6813/1325/90 (ΦΕΚ 218/Β/4.4.1990) 30. Συμπλήρωση της απόφασης των Υπουργών Εθν. Οικονομίας, 
και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας Β 6342/863/24.3.89 «ασφάλεια παιχνιδιών».
Υ.Α. Β 6342/863/1989 (ΦΕΚ 223/Β΄/27.3.1989) 31. Ασφάλεια παιχνιδιών.
Υ.Α. 470/1985 (ΦΕΚ 183/Β΄/4.4.1985) 32. Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμέ-
νων ορίων τάσεως σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 73/23/ΕΟΚ.

Σήματα
Ν. 2239/19941.  (ΦΕΚ 152/Α΄/16.9.1994) Περί σημάτων. 
Π.Δ. 317/19922.  (ΦΕΚ 160/Α΄/25.9.1992) Τροποποίηση και συμπλήρωση του α.ν 1998/39 «περί σημάτων», όπως 
τροποποιήθηκε μεταγενεστέρως, σε συμμόρφωση προς την Πρώτη Οδηγία του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρί-
ου 1988, για την προσέγγιση των Νομοθεσιών των Κρατών Μελών περί Σημάτων (89/104/ΕΟΚ). 
Α.Ν. 1998/1939 (ΦΕΚ 420/Α΄/3.10.1939)3.  Περί σημάτων. 

katalogos179s430.indd   389 5/19/08   10:26:36 AM



— 390 —

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σήραγγες οδικού δικτύου
Π.Δ. 230/20071.  (ΦΕΚ 264/Α΄/23.11.2007) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/54/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτή-
σεις ασφάλειας για τις σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου. 

Σταθμοί αυτοκινήτων - Συνεργεία
Ν. 3534/20071.   (ΦΕΚ 40/Α΄/23.2.2007) Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους 
ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 160/20052.   (ΦΕΚ 215/Α΄/24.8.2005) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την παράταση της προ-
σωρινής άδειας και συνέχισης της λειτουργίας των συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτο-
σικλετών και μοτοποδηλάτων, που λειτουργούσαν ή λειτούργησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό 
διάστημα πριν την 25-2-88, καθώς και των απαιτουμένων δικαιολογητικών και της διαδικασίας υποβολής αυτών 
για την έκδοση της προσωρινής άδειας. 
Υ.Α. οικ. 40589/2138/20043.   (ΦΕΚ 1102/Β΄/20.7.2004) Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την εγκατάστα-
ση, λειτουργία και συντήρηση συστημάτων ανίχνευσης και ελέγχου μονοξειδίου του άνθρακα (CO) σε υπόγει-
ους χώρους στάθμευσης, μέσου και μεγάλου μεγέθους. 
Ν. 3185/20034.   (ΦΕΚ 229/Α΄/26.9.2003) Τροποποίηση του Ν. 2668/98 (282/Α), εναρμόνιση με την οδηγία 
2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ) και άλλες διατάξεις. 
Ν. 3103/20035.   (ΦΕΚ 23/Α΄/29.1.2003) Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. οικ. 24841/1144/20016.   (ΦΕΚ 502/Β΄/30.4.2001) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την 
διενέργεια: α) επιθεωρήσεων και β) ελέγχων, σε εγκαταστάσεις Πρατηρίων υγρών καυσίμων, Σταθμών αυτοκι-
νήτων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων. 
Ν. 2801/20007.   (ΦΕΚ 46/Α΄/3.3.2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών και άλλες διατάξεις .
Υ.Α. Ε/6742/19998.   (ΦΕΚ 416/Β΄/19.4.1999) Καθορισμός νέων τυπικών προϋποθέσεων για την απόκτηση άδειας 
άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του ν. 1575/85. 
Υ.Α. 19197/1483/19979.   (ΦΕΚ 743/Β΄/25.8.1997) Καθορισμός πρόσθετων προσόντων φανοποιών- βαφέων και 
διαδικασιών για την έκδοση αδειών άσκηση επαγγέλματος καθώς και προϋποθέσεων για την αναβάθμιση των 
ισχυουσών αδειών. 
Π.Δ. 224/199710.   (ΦΕΚ 169/Α΄/29.8.1997) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία συνεργεί-
ων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων που λειτουργούσαν ή λειτούρ-
γησαν διακεκομμένα ή μόνο επί ορισμένο χρονικό διάστημα πριν την 25-2-88, καθώς και της διαδικασίας χορή-
γησης άδειας λειτουργίας ορισμένου χρόνου των συνεργείων αυτών
Ν. 2465/199711.   (ΦΕΚ 28/Α΄/26.2.1997) Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών. 
Υ.Α. ΑΠ 01.98012/2001/199512.   (ΦΕΚ 40/Β΄/19.1.1996) Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρη-
σιμοποιημένων ορυκτελαίων. 
Π.Δ. 38/199613.   (ΦΕΚ 26/Α΄/16.2.1996) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ/τος 78/88, «καθορισμού των όρων και 
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και 
μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών» (34/Α), όπως αυ-
τό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με το π.δ 416/91 (152/Α). 
Ν. 2289/199514.   (ΦΕΚ 27/Α΄/8.2.1995) Αναζήτηση, έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων και άλλες δια-
τάξεις. 
Υ.Α. 84184/6127/199315.   (ΦΕΚ 736/Β΄/23.9.1993) Όροι και προϋποθέσεις για την ίδρυση και λειτουργία σταθμών 
αυτοκινήτων με χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων αποθήκευσης οχημάτων (μηχανικοί χώροι στάθμευσης). 
Υ.Α. ΟΙΚ. 34422/3875/199116.   (ΦΕΚ 852/Β΄/17.10.1991) Τροποποίηση της 73101/714/4.5.1988 απόφασης Υπουρ-
γού Μεταφορών & Επικοινωνιών «περί καθορισμού του τρόπου απόδειξης των προϋποθέσεων και των απαιτού-
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μενων δικαιολογητικών για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλε-
τών και μοτοποδηλάτων από τους εκμεταλλευτές και τεχνίχες λειτουργούντων συνεργείων κατά τη δημοσίευση 
του Ν. 1575/1985» (ΦΕΚ 302 Β). 
Π.Δ. 416/199117.   (ΦΕΚ 152/Α΄/11.10.1991) Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 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».
Ν. 1959/199118.   (ΦΕΚ 123/Α΄/5.8.1991) Για τις οδικές μεταφοράς, τις επικοινωνίες και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 326/199119.   (ΦΕΚ 117/Α΄/19.7.1991) Τροποποίηση του π.δ 455/76 «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως 
και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, 
αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτούμενων αδειών» (169/Α). 
Π.Δ. 85/199120.   (ΦΕΚ 38/Α΄/18.3.1991) 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. 
Υ.Α. 6557/406/199021.   (ΦΕΚ 99/Β΄/13.2.1990) Θέσπιση και άλλων περιπτώσεων προϋπηρεσίας, για τις οποίες δεν 
απαιτείται βεβαίωση του επόπτη εργασίας, Διαδικασία και δικαιολογητικά (Ν. 1575/85). 
Υ.Α. 73100/713/198822.   (ΦΕΚ 302/Β΄/19.5.1988) Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας 
για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 
1575/85. 
Υ.Α. 73101/714/198823.   (ΦΕΚ 302/Β΄/19.5.1988) Καθορισμός του τρόπου απόδειξης των προϋποθέσεων και των 
απαιτουμένων δικαιολογητικών για την απόκτηση άδειας άσκησης του επαγγέλματος τεχνίτη αυτοκινήτων, μο-
τοσικλετών και μοτοποδηλάτων από τους εκμεταλλευτές και τεχνίτες λειτουργούντων συνεργείων κατά τη δη-
μοσίευση του Ν. 1575/85. 
Υ.Α. 73102/715/198824.   (ΦΕΚ 302/Β΄/19.5.1988) Καθορισμός του χρόνου και τρόπου εξέτασης και της εξεταστέ-
ας ύλης υποψηφίων τεχνιτών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85. 
Π.Δ. 78/198825.   (ΦΕΚ 34/Α΄/25.2.1988) Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συ-
νεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασί-
ας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτών. 
Π.Δ. 316/198626.   (ΦΕΚ 139/Α΄/18.9.1986) Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 455/1976 «περί όρων και προϋποθέ-
σεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων -λιπαντηρίων αυ-
τοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών». 
Ν. 1575/198527.   (ΦΕΚ 207/Α΄/11.12.1985) Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του τεχνίτη αυτοκινήτων, 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχημάτων αυτών. 
Π.Δ. 440/198328.   (ΦΕΚ 164/Α΄/16.11.1983) Περί τροποποιήσεως του π.δ 455/76 (169/Α), «περί όρων και προϋ-
ποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπα-
ντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτου-
μένων αδειών. 
Π.Δ. 379/198029.   (ΦΕΚ 105/Α΄/5.5.1980) Περί τροποποιήσεως διατάξεων τινών του υπ αριθ. 455/76 π.δ/τος (ΦΕΚ 
169/Α) «περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων…….κ.λπ». 
Π.Δ. 649/197830.   (ΦΕΚ 141/Α΄/5.9.1978) Περί καθιερώσεως πτυχίου επισκευαστού αντλιών πετρελαιοκινητήρων 
αυτοκινήτων. 
Π.Δ. 455/197631.   (ΦΕΚ 169/Α΄/5.7.1976) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυ-
τοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων - λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμων 
ως και προϋποθέσεων χορηγήσεως των προς τούτο απαιτουμένων αδειών. 
Β.Δ. 465/197032.   (ΦΕΚ 150/Α΄/9.7.1970) Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών 
καυσίμων προ πρατηρίων κειμένων εκτός των εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων και κωμών ή εκτός κατωκημένων 
εν γένει περιοχών και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών. 
Β.Δ. 466/197033.   (ΦΕΚ 150/Α΄/9.7.1970) Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας σταθμών αυ-
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τοκινήτων και εγκαταστάσεως εντός αυτών πλυντηρίων- λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής καυσίμου 
ως και προϋποθέσεων χορηγήσεων των προς τούτο απαιτουμένων αδειών. 
Β.Δ. 380/196334.   (ΦΕΚ 111/Α΄/13.7.1963) Περί κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας Αυτοκινητοστασίων. 

Σταφιδαποθήκες
Β.Δ. της 16-3/19231.   (ΦΕΚ 91/Α΄/5.4.1923) Περί κανονισμού των μέτρων υγιεινής και καθαριότητας των στα-
φιδαποθηκών. 

Στεγνοκαθαριστήρια
Υ.Α. Α5α/5333/19871.   (ΦΕΚ 721/Β΄/18.12.1987) Όροι ιδρύσεως και λειτουργίας Καταστημάτων κλπ. πλυντηρίων, 
στεγνοκαθαριστηρίων, βαφείων, ταπητοκαθαριστηρίων και αμιγών σιδηρωτηρίων ρουχισμού Δημοσίας χρήσεως. 

Συγκολλήσεις
Γενικά

Αποφ. Δ2/Α/32830/10200/20071.   (ΦΕΚ 1831/Β΄/12.9.2007) Καθορισμός προτύπου AWS D17.1:2001 ως εθνι-
κού προτύπου πιστοποίησης συγκολλητών για συγκολλήσεις με τήξη σε εφαρμογές αεροπορικής τεχνολογίας. 
Υ.Α. οικ. 16289/330/19992.   (ΦΕΚ 987/Β΄/27.5.1999) Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 
97/23/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση. 
Αποφ. 7568 Φ.700.1, Πυρ/κή Δ/ξη 7/19963.   (ΦΕΚ 155/Β΄/13.3.1996) Λήψη μέτρων πυροπροστασίας κατά την 
εκτέλεση θερμών εργασιών. 
Π.Δ. 70/19904.   (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. 
Π.Δ. 95/19785.   (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων. 

Άδειες οξυγονοκολλητών - ηλεκτροσυγκολλητών
Π.Δ. 38/19911.   (ΦΕΚ 21/Α΄/21.2.1991) Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων 
και λοιπών ειδικών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης των κτιρίων καθώς και έκδοση επαγγελματικών αδειών για 
τους εργαζόμενους στις σχετικές εργασίες. 
Π.Δ. 672/19822.   (ΦΕΚ 141/Α΄/26.11.1982) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που εκδόθηκαν σε εκτέλε-
ση του Ν. 6422/34. 
Π.Δ. 387/19753.   (ΦΕΚ 117/Α΄/16.6.1975) Περί αντικαταστάσεως της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου του από 
2/8 Αυγούστου 1958 β.δ/τος, «περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16,17 του από 16.3.50 Β.Δ. «περί διαιρέ-
σεως κατατάξεων και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ.», ως τούτο ετροποποιήθη και συ-
νεπληρώθη δια του από 25.11.53 τοιούτου. 
Β.Δ. της 2-8/19584.   (ΦΕΚ 116/Α΄/8.8.1958) Περί συμπληρώσεως των άρθρων 5,6,7,16 και 17 του από 16-3-50 
β.δ «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων κ.λπ», ως τούτο ετροπο-
ποιήθη και συνεπληρώθη δια του από 24-11-1953 τοιούτου. 
Β.Δ. της 24-11/19535.   (ΦΕΚ 346/Α΄/17.12.1953) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.50 Β.Δ/
τος «περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσε-
ως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυ-
τών». 

Συμβούλια εργαζομένων
Ν. 2224/19941.   (ΦΕΚ 112/Α΄/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις. 
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Ν. 1767/19882.   (ΦΕΚ 63/Α΄/6.4.1988) Συμβούλια εργαζομένων και άλλες διατάξεις - Κύρωση της 135 διεθνούς 
σύμβασης εργασίας. 

Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.)
Υ.Α. 95904/19991.   (ΦΕΚ 223/Β΄/25.2.2000) Τροποποίηση της 93872/99 απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων. 
Υ.Α. 95904/19992.   (ΦΕΚ 59/Β΄/28.1.2000) Τροποποίηση της 93872/99 απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων. 
Υ.Α. 93872/19993.   (ΦΕΚ 1684/Β΄/31.8.1999) Ανασυγκρότηση Ολομέλειας και Τμημάτων του Ανωτάτου Συμ-
βουλίου Εργασίας. 
Π.Δ. 159/19994.   (ΦΕΚ 157/Α΄/3.8.1999) Τροποποίηση του π.δ 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.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 (150/Α). 
Π.Δ. 95/19995.   (ΦΕΚ 102/Α΄/26.5.1999) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης. 
Π.Δ. 17/19966.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) 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. 
Ν. 1568/19857.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων. 

Συνδικαλισμός
Ν. 2956/20011.   (ΦΕΚ 258/Α΄/6.11.2001) Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις.
Ν. 2683/19992.   (ΦΕΚ 19/Α΄/9.2.1999) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλ-
λήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις.
Ν. 2224/19943.   (ΦΕΚ 112/Α΄/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις.
Ν. 1264/19824.   (ΦΕΚ 79/Α΄/1.7.1982) Για τον εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος και την κατο-
χύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των εργαζομένων.
Ν.Δ. 4204/19615.   (ΦΕΚ 174/Α΄/19.9.1961) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 87 Διεθνούς Συμβάσεως «περί συνδικα-
λιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος».
Α.Ν. 1803/19516.   (ΦΕΚ 126/Α΄/28.4.1951) Περί προστασίας των συνδικαλιστικών στελεχών.

Συσσωρευτές μολύβδου
Βλέπε: Ηλεκτρικές Στήλες – Συσσωρευτές.

Σφαγεία
Π.Δ. 121/20061.   (ΦΕΚ 122/Α΄/16.6.2006) Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ 126/00 «Όροι και 
προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων» (Α 111). 
Π.Δ. 126/20002.   (ΦΕΚ 111/Α΄/6.4.2000) Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων 
κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων. 
Π.Δ. 468/19903.   (ΦΕΚ 180/Α΄/20.12.1990) Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφί-
ων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων.
Π.Δ. 306/19804.   (ΦΕΚ 86/Α΄/16.4.1980) Περί όρων τεμαχισμού νωπού κρέατος και ελέγχου των εργαστηρίων 
τεμαχισμού, αποστεώσεως και παρασκευής μιττωτού. 
Β.Δ. της 15-4/19385.   (ΦΕΚ 180/Α΄/2.5.1938) Περί κανονισμού υγιεινής σφαγείων. 
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Τ
Τεχνικός ασφάλειας (ΤΑ)

Υ.Α. 130134/20071.   (ΦΕΚ 1369/Β΄/2.8.2007) Όροι παροχής υπηρεσιών και χρονικά όρια υποχρεωτικής απασχό-
λησης του τεχνικού ασφάλειας κατά την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών. 
Υ.Α. 131784/20032.   (ΦΕΚ 1624/Β΄/5.11.2003) Επιμόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου ΑΕΙ και ΤΕΙ. 
Ν. 3144/20033.   (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοι-
νωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 
Ν. 2874/20004.   (ΦΕΚ 286/Α΄/29.12.2000) Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 159/19995.   (ΦΕΚ 157/Α΄/3.8.1999) Τροποποίηση του π.δ 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.δ 70α/88 «προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία (31/Α)» 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το π.δ 175/97 (150/Α). 
Π.Δ. 95/19996.   (ΦΕΚ 102/Α΄/26.5.1999) Όροι ίδρυσης και λειτουργίας Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης. 
Π.Δ. 372/19977.   (ΦΕΚ 243/Α΄/3.12.1997) Μετονομασία Τμήματος και επαγγελματική κατοχύρωση πτυχιούχων 
τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. 
Π.Δ. 17/19968.   (ΦΕΚ 11/Α΄/18.1.1996) 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. 
Π.Δ. 70/19909.   (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. 
Π.Δ. 294/198810.   (ΦΕΚ 138/Α΄/21.6.1988) Ελάχιστος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και γιατρού ερ-
γασίας, 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».
Ν. 1568/198511.   (ΦΕΚ 177/Α΄/18.10.1985) Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.

Τυπογραφεία
Αποφ. 1196/89/19901.   (ΦΕΚ 51/Β΄/30.1.1990) Τροποποίηση της 1999/85 απόφασης του ΑΧΣ σχετικά με ταξι-
νόμηση, συσκευασία και επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών, τυπογραφικών μελανών, κολλών και συναφών 
προϊόντων σε εναρμόνιση με την οδηγία 89/451/ΕΟΚ. 
Αποφ. 1110/88/19882.   (ΦΕΚ 733/Β΄/5.10.1988) Τροποποίηση της απόφασης του ΑΧΣ 1999/85 σχετικά με ταξι-
νόμηση, συσκευασία και επισήμανση των χρωμάτων κ.λ.π. 
Π.Δ. 94/19873.   (ΦΕΚ 54/Α΄/22.4.1987) Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται στον μεταλλικό μόλυβδο 
και τις ενώσεις ιόντων του κατά την εργασία. 
Υ.Α. 1999/85/19864.   (ΦΕΚ 37/Β΄/13.2.1986) Αντικατάσταση του Π.Δ 522/83 και των Παραρτημάτων του από το 
κείμενο της παρούσας απόφασης και από τα Παραρτήματά της σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 83/265/ΕΟΚ και 
81/916/ΕΟΚ. 
Ν. 1414/19845.   (ΦΕΚ 10/Α΄/2.2.1984) Εφαρμογή της αρχής της ισότητας των φυλών στις εργασιακές σχέσεις και 
άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 522/19836.   (ΦΕΚ 200/Α΄/31.12.1983) Ταξινόμηση, συσκευασία & επισήμανση των χρωμάτων, βερνικιών, 
τυπογραφικών μελάνων, κολλών και συναφών προϊόντων, σε συμμόρφωση με την οδηγία 77/728/ΕΟΚ του Συμ-
βουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
Π.Δ. 454/19837.   (ΦΕΚ 171/Α΄/21.11.1983) Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικίνδυνων παρασκευα-
σμάτων (διαλυτών) σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/173/ΕΟΚ 
όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 80/781/ΕΟΚ και 80/1271/ΕΟΚ 
Β.Δ. 464/19688.   (ΦΕΚ 153/Α΄/12.6.1968) Περί Κανονισμού Υγιεινής και Ασφαλείας των εργαζομένων εις τα Τυ-
πογραφεία και γενικώς εργοστάσια Γραφικών Τεχνών και Επεξεργασίας Χάρτου απάσης της Χώρας, είτε λει-
τουργούντων ως αυτοτελών επιχειρήσεων, είτε ως συγκροτημάτων εργοστασιακών ή μεμονωμένων. 
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Φ
Φαρμακαποθήκες

Π.Δ. 88/20041.   (ΦΕΚ 68/Α΄/3.3.2004) Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης. 
Κ.Δ της 26-3/19422.   (ΦΕΚ 173/Α΄/9.7.1942) Περί καταρτισμού φαρμακαποθηκών. 

Φαρμακευτική νομοθεσία
Υ.Α. Υ6/75691/20041.   (ΦΕΚ 1533/Β΄/14.10.2004) Τροποποίηση και συμπλήρωση της κοινής υπουργικής από-
φασης υπ. αριθ. Υ6/11228/92 με σκοπό την Εναρμόνιση της Εθνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/94/ΕΚ 
για τη θέσπιση των αρχών και των κατευθυντήριων γραμμών κανόνων καλής παρασκευής όσον αφορά τα φάρ-
μακα που προορίζονται για τον άνθρωπο και τα δοκιμαζόμενα φάρμακα που προορίζονται για τον άνθρωπο. 
Υ.Α. Υ6/11228/92/19932.   (ΦΕΚ 322/Β΄/6.5.1993) 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. 
Ν. 1963/19913.   (ΦΕΚ 138/Α΄/20.9.1991) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων της φαρμακευτικής νο-
μοθεσίας και άλλες διατάξεις. 

Φορείς ελέγχου και πιστοποίησης
Υ.Α. Φ.105/3709/7666/20071.   (ΦΕΚ 144/Β΄/6.2.2007) Ορισμός του Εργαστηρίου Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων, 
του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πατρών, ως φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ. 105/18116/2103/20062.   (ΦΕΚ 404/Β΄/4.4.2006) Τροποποίηση εξουσιοδοτικών αποφάσεων ορισμού φο-
ρέων ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ. 105/15254/1615/20053.   (ΦΕΚ 1324/Β΄/21.9.2005) Ορισμός της εταιρείας EUROFRT Α.Ε. ως φορέα 
ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ. 105/48292/5211/20054.   (ΦΕΚ 1245/Β΄/6.9.2005) Παράταση ισχύος της υπ αριθ. Φ.105/38210/4119/19-8-2004 
(1340/Β) υπουργικής απόφασης «Ορισμός της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) ως φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ. 105/48420/5213/20055.   (ΦΕΚ 1245/Β΄/6.9.2005) Ορισμός του Εργαστηρίου Γενικής Χημικής Τεχνολογίας, 
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ως φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. οικ. 12637/1180/20056.   (ΦΕΚ 817/Β΄/15.6.2005) Τροποποίηση της απόφασης για τον καθoρισμό πλαισίου 
για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα. 
Υ.Α. Φ. 105/5602/7573/20057.   (ΦΕΚ 146/Β΄/7.2.2005) Ορισμός της εταιρείας «Ελληνικός Νηογνώμων Α.Ε.» ως 
φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ.105/48826/3589/20048.   (ΦΕΚ 1340/Β΄/31.8.2004) Ορισμός του Εργαστηρίου Οχημάτων, της Σχολής Μη-
χανολόγων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, ως φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ.105/38210/4119/20049.   (ΦΕΚ 1340/Β΄/31.8.2004) Ορισμός της Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τε-
χνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.) ως φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ.105/48827/4382/200410.   (ΦΕΚ 1340/Β΄/31.8.2004) Ορισμός της εταιρείας WPK ΕΛΛΑΣ Ε.Π.Ε. ως φο-
ρέα ελέγχου ADR.
Υ.Α. οικ. 25420/1334/200411.   (ΦΕΚ 680/Β΄/10.5.2004) Συμπλήρωση της αριθ. 72411/3149/00/2001 όπως τροπο-
ποιήθηκε και ισχύει «Ορισμός Φορέων ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής οχημάτων και δεξαμενών 
μεταφοράς επικινδύνων υλικών» (1133/Β). 
Υ.Α. Φ.1 05/59755/6476/200312.   (ΦΕΚ 1546/Β΄/17.10.2003) Τροποποίηση -συμπλήρωση της υ.α Φ. 
105/25963/2372/5-5-03 «ορισμός της εταιρείας LIoyd’s Register Α.Ε. ως φορέα ελέγχου ADR». 
Υ.Α. Φ.105/52682/5331/200313.   (ΦΕΚ 1342/Β΄/18.9.2003) Ορισμός της εταιρείας ΓΕΤΕ Ε.Π.Ε. ως φορέα ελέγ-
χου ADR. 
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Υ.Α. 29537/1439/200314.   (ΦΕΚ 1036/Β΄/25.7.2003) Τροποποίηση της υ.α 72411/3149/00/01 «ορισμός φορέων ελέγ-
χου τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής οχημάτων και δεξαμενών μεταφοράς επικίνδυνων υλικών (1133/Β). 
Υ.Α. Φ. 105/25963/2372/200315.   (ΦΕΚ 571/Β΄/9.5.2003) Ορισμός της εταιρείας Lloyd’s Register A.E. ως φορέα 
ελέγχου ADR. 
Υ.Α. Φ. 105/15737/1649/200316.   (ΦΕΚ 566/Β΄/9.5.2003) Ορισμός της εταιρείας EUROCERT Α.Ε. ως φορέα ελέγ-
χου ADR. 
Υ.Α. Φ.105/9355/950/200317.   (ΦΕΚ 321/Β΄/17.3.2003) Ορισμός Εταιρείας Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολο-
γικής Ανάπτυξης Μετάλλων ως φορέα ελέγχου ADR. 
Υ.Α. 48923/6422/200218.   (ΦΕΚ 1193/Β΄/13.9.2002) Τροποποίηση της υ.α 32591/3257/01 «περί όρων και προϋ-
ποθέσεων ορισμού φορέων ελέγχων οχημάτων κατά ADR. 
Υ.Α. Φ.203/66745/6980/200119.   (ΦΕΚ 1496/Β΄/7.11.2001) 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. 
Υ.Α. 72411/3149/00/200120.   (ΦΕΚ 1133/Β΄/31.8.2001) Ορισμός φορέων ελέγχου τεχνικών προδιαγραφών κατα-
σκευής οχημάτων και δεξαμενών μεταφοράς επικίνδυνων υλικών. 
Υ.Α. 32591/3257/200121.   (ΦΕΚ 703/Β΄/6.6.2001) Όροι και προϋποθέσεις ορισμού φορέων ελέγχου οχημάτων με-
ταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων Ευρωπαϊκής Συμφωνίας ADR. 
Υ.Α. οικ. 3354/91/200122.   (ΦΕΚ 149/Β΄/8.2.2001) Καθoρισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και 
την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα. 
Π.Δ. 39/200123.   (ΦΕΚ 28/Α΄/20.2.2001) Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμ-
μόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. 
Υ.Α. 5577/142/200024.   (ΦΕΚ 696/Β΄/6.6.2000) Αναγνώριση της ΑΕ Lloyds Register of Shipping and Industrial 
Services σαν φορέα ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και δοχείων πίεσης. 
Υ.Α. 5387/132/200025.   (ΦΕΚ 346/Β΄/17.3.2000) Αναγνώριση της TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα ελέγ-
χου ανελκυστήρων. 
Υ.Α. 5388/133/200026.   (ΦΕΚ 346/Β΄/17.3.2000) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΛΟΤ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων. 
Υ.Α. 5389/134/200027.   (ΦΕΚ 346/Β΄/17.3.2000) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου ανελκυστήρων. 
Υ.Α. 28992/627/200028.   (ΦΕΚ 142/Β΄/14.2.2000) Αναγνώριση της ΑΕ Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστο-
ποιήσεων (EUROCERT), ως φορέα ικανού για τον περιοδικό επανέλεγχο σταθερών δοχείων πίεσης και ανυψω-
τικών μηχανημάτων. 
Υ.Α. 34653/793/199929.   (ΦΕΚ 2097/Β΄/30.11.1999) Επέκταση της αναγνώρισης του Ελληνικού Κέντρου Δέρμα-
τος ως φορέα ελέγχου μέσων ατομικής προστασίας. 
Υ.Α. 30190/654/199930.   (ΦΕΚ 1936/Β΄/27.10.1999) Τροποποίηση της απόφασης για την αναγνώριση της δυνα-
τότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου ανελκυστήρων. 
Υ.Α. οικ. 25992/553/199931.   (ΦΕΚ 1665/Β΄/25.8.1999) Καθορισμός πλαισίου για αναγνώριση φορέων πιστοποί-
ησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα. 
Υ.Α. 9607/245/199932.   (ΦΕΚ 305/Β΄/5.4.1999) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΛΚΕΠΗΥ ως φορέα ελέγχου συσκευών αερίου. 
Υ.Α. οικ. 25429/534/199833.   (ΦΕΚ 822/Β΄/6.8.1998) Αναγνώριση ΕΠΕ Γενικές Εφαρμογές Τεχνολογίας & Επι-
στήμης (ΓΕΤΕ) σαν φορέα ικανό για την εκτέλεση δοκιμών σε δοχεία πίεσης. 
Υ.Α. οικ. 25428/533/199834.   (ΦΕΚ 822/Β΄/6.8.1998) Αναγνώριση της ΑΕ C3Τ, σαν φορέα ελέγχου της απόδοσης 
λεβήτων ζεστού νερού. 
Υ.Α. 39579/649/199735.   (ΦΕΚ 1021/Β΄/20.11.1997) Αναγνώριση της δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου 
ανελκυστήρων. 
Υ.Α. 12937/134/199736.   (ΦΕΚ 1021/Β΄/20.11.1997) Αναγνώριση της ΑΕ ΛΑΜΠΟΡ ως φορέα ελέγχου ηλεκτρο-
λογικού υλικού εντός ορισμένων ορίων τάσης. 
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Υ.Α. οικ. 29339/532/199737.   (ΦΕΚ 703/Β΄/19.8.1997) Καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας 
φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα. 
Υ.Α. Φ/101/61053/1411/199738.   (ΦΕΚ 395/Β΄/16.5.1997) Τροποποίηση της 88548/367/95 (995/Β) απόφασης του 
Αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
Υ.Α. οικ. 8476/90/199739.   (ΦΕΚ 198/Β΄/17.3.1997) Τροποποίηση της υ.α 13147/ΔΠΠ010/47/95 απόφασης του 
Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας & Τεχνολογίας 
Υ.Α. 14296/Φ17.6/416/95/199740.   (ΦΕΚ 157/Β΄/6.3.1997) Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Επα-
νελέγχου φιαλών ασετυλίνης της Υ. ΦΑΡΩΝ (C2H2). 
Υ.Α. 4302/Φ.17.4/130/199741.   (ΦΕΚ 48/Β΄/29.1.1997) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του κέντρου επανελέγ-
χου συγκολλητών φιαλών υγραερίου της «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ Πατρών. 
Υ.Α. 4303/Φ.17.4/129/199742.   (ΦΕΚ 48/Β΄/29.1.1997) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του κέντρου επανελέγ-
χου συγκολλητών φιαλών υγραερίου της «ΚΟΣΜΟΓΚΑΖ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στο Κοντάρι της Χίου. 
Υ.Α. ΟΙΚ 12227/Φ.17.4/372/199743.   (ΦΕΚ 48/Β΄/29.1.1997) Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του κέντρου επα-
νελέγχου συγκολλητών φιαλών υγραερίου της «ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε.» στα Πάμφυλα Μυτιλήνης. 
Υ.Α. οικ. 12487/179/199644.   (ΦΕΚ 414/Β΄/31.5.1996) Αναγνώριση του Εργαστηρίου Ατμοκινητήρων και Λεβή-
των του Τομέα Θερμότητας του Τμήματος Μηχανολόγων του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, του Ελληνικού 
Κέντρου Δέρματος και της ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ σαν φορέων ελέγχου βιομηχανικών προϊόντων. 
Π.Δ. 48/199645.   (ΦΕΚ 44/Α΄/7.3.1996) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 206/87 (94/Α/18-6-87) 
για την καθιέρωση μιάς διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνικών Κανόνων, σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 94/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 100/19-4-94). 
Υ.Α. 88548/3675/199546.   (ΦΕΚ 995/Β΄/1.12.1995) Ορισμός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου ως φορέα ελέγ-
χου δεξαμενών (βυτίων) οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων όπως ορίζεται στην Ευρωπαϊκή Συμ-
φωνία ADR. 
Υ.Α. Οικ. 13147/ΔΠΠ010/47/199547.   (ΦΕΚ 652/Β΄/26.7.1995) Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών 
ελέγχου βιομηχανικών προϊόντων. 
Υ.Α. 13659/Φ17.4/286/199448.   (ΦΕΚ 981/Β΄/30.12.1994) Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου δοχείων πίε-
σης σε Ελληνικές βιομηχανίες από την Εταιρεία Technishe Uberwachungw-Verein Osterreich (TUV Αυστρίας). 
Υ.Α. 14761/Φ17.4/305/199449.   (ΦΕΚ 962/Β΄/23.12.1994) Αναγνώριση της BUREAU VERITAS GREECE ως φο-
ρέα ελέγχου δοχείων πίεσης. 
Υ.Α. 6441/Φ17.4/148/199450.   (ΦΕΚ 962/Β΄/23.12.1994) Αναγνώριση της AE ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ ως 
φορέα ελέγχου δοχείων πίεσης. 
Υ.Α. 14362/Φ17.4/300/199451.   (ΦΕΚ 962/Β΄/23.12.1994) Αναγνώριση της TUV ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως φορέα ελέγχου 
δοχείων πίεσης. 
Υ.Α. 15258/Φ17.4/326/199452.   (ΦΕΚ 962/Β΄/23.12.1994) Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου δοχείων πίε-
σης σε Ελληνικές βιομηχανίες από τις Εταιρείες BUREAU VERITAS, TUV RWDVκαι TUV BAYERN eV. 
Υ.Α. 1737/Φ17.4/32/199453.   (ΦΕΚ 101/Β΄/16.2.1994) Αναγνώριση της ΑΕ ΕΒΕΤΑΜ ως φορέα ελέγχου δοχείων 
πίεσης. 
Υ.Α. 15177/Φ.17.4/404/199354.   (ΦΕΚ 665/Β΄/1.9.1993) Αναγνώριση δυνατότητας ανάληψης εργασιών ελέγχου 
δοχείων πίεσης και συσκευών αερίου. 
Π.Δ. 523/198855.   (ΦΕΚ 236/Α΄/24.10.1988) Τροποποίηση των Π.Δ 206/87 (ΦΕΚ 94/Α/87) «Καθιέρωση διαδικα-
σίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και τεχνικών κανονισμών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 83/189/
ΕΟΚ της 28.3.1983 του Συμβουλίου των Ε.Κ. (L 109/26.4.1983)» και 229/88 (ΦΕΚ 98/Α/88) «καθιέρωση δια-
δικασίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων, των τεχνικών κανονισμών και των συστημάτων πιστοποίη-
σης», σύμφωνα με το Ν. 1727/87 «κύρωση της συμφωνίας τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο», σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 88/182/ΕΟΚ» (ΕΕ αριθ. L81 της 26.3.1988). 
Π.Δ. 206/198756.   (ΦΕΚ 94/Α΄/18.6.1987) Καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των προτύπων και 
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τεχνικών κανονισμών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 83/189/ΕΟΚ της 28.3.1983 του Συμβουλίου των Ε.Κ. (L 
109/26.4.1983). 

Φορτώσεις -Εκφορτώσεις
Ν. 3446/20061.  (ΦΕΚ 49/Α΄/10.3.2006) Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – 
Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις.

Φυσικό αέριο - Υγραέρια
Υ.Α. ΟΙΚ. 13263/1043/20071.   (ΦΕΚ 361/Β΄/16.3.2007) Τροποποίηση της υπ αριθ. ΟΙΚ. 5063/184/2000 (155/Β) 
περί όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού 
αερίου (CNG).
Υ.Α. Δ3/Α/22925/20062.   (ΦΕΚ 1810/Β΄/12.12.2006) Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και με-
τρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar. 
Υ.Α. Δ3/Α/20701/20063.   (ΦΕΚ 1712/Β΄/23.11.2006) Κανονισμός «Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύ-
ων διανομής μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασμού 19 bar) και δικτύων κατανομής χαμηλής πίεσης 
φυσικού αερίου (μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar).
Υ.Α. Δ3/Α/17013/20064.   (ΦΕΚ 1552/Β΄/24.10.2006) Κανονισμός χαλύβδινων δικτύων διανομής φυσικού αερίου 
με πίεση σχεδιασμού 19 bar. 
Υ.Α. Δ3/Α/14715/20065.   (ΦΕΚ 1530/Β΄/19.10.2006) Κανονισμός δικτύων πολυαιθυλαινίου διανομής φυσικού 
αερίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar. 
Υ.Α. Δ3/Α/22560/20056.   (ΦΕΚ 1730/Β΄/9.12.2005) Καθορισμός συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή 
του Κανονισμού εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1bar (κ.υ.α. Δ3/
Α/11346/30-6-2003 –ΦΕΚ 963/Β/15-7-2003).
Υ.Α. 31856/20037.   (ΦΕΚ 1257/Β΄/3.9.2003) Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλήν 
βιομηχανιών - βιοτεχνιών) 
Υ.Α. Δ3/Α/11346/20038.   (ΦΕΚ 963/Β΄/15.7.2003) Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με 
πίεση λειτουργίας έως και 1 bar.
Ν. 3175/20039.   (ΦΕΚ 207/Α΄/29.8.2003) Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού, τηλεθέρμανση και άλλες δι-
ατάξεις.
Ν. 2978/200110.   (ΦΕΚ 297/Α΄/31.12.2001) Κύρωση της Συμφωνίας -Πλαισίου για το θεσμικό καθεστώς της δη-
μιουργίας διακρατικών συστημάτων μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Υ.Α. Φ.258/162/200011.   (ΦΕΚ 439/Β΄/3.4.2000) Τροποποίηση και συμπλήρωση της Φ.429/252/97, (684/Β) από-
φασης Υπουργού Οικονομικών «καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης της νόμιμης χρησιμοποί-
ησης των υγραερίων και του μεθανίου, που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων».
Υ.Α. 18586/698/200012.   (ΦΕΚ 411/Β΄/29.3.2000) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού 
με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου (LPG) για την κίνηση αυτοκινήτων οχημάτων και 
όροι και προϋποθέσεις ελέγχου και ασφαλούς κυκλοφορίας αυτών.
Υ.Α. οικ. 5063/184/200013.   (ΦΕΚ 155/Β΄/16.2.2000) Όροι και προϋποθέσεις για χορήγηση αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας πρατηρίου πεπιεσμένου φυσικού αερίου CNG.
Ν. 2801/200014.   (ΦΕΚ 46/Α΄/3.3.2000) Ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών και άλλες διατάξεις. 
ΦΕΚ 304/Α΄/31.12.199915.  Διόρθωση σφάλματος στο π.δ 282/99 «τροποποίηση του π.δ 595/84 περί όρων και προ-
ϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL, LPG όπως ισχύει». 
Π.Δ. 282/199916.   (ΦΕΚ 242/Α΄/10.11.1999) Τροποποίηση π.δ 595/84 Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και 
λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (218/Α) όπως ισχύει.
Υ.Α. Δ3/Α/14413/199817.   (ΦΕΚ 875/Β΄/19.8.1998) Συμπλήρωση της απόφασης με αριθ. Δ3/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.
Π.Δ. 269/199818.   (ΦΕΚ 196/Α΄/21.8.1998) Τροποποίηση του π.δ 595/84 όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και 
λειτουργίας πρατηρίων διανομής υγραερίου GPL (LPG) (218/Α).
Υ.Α. Φ.429/252/199719.   (ΦΕΚ 684/Β΄/8.8.1997) Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου και παρακολούθησης της νόμι-
μης χρησιμοποίησης υγραερίων και του μεθανίου, που τίθενται σε ανάλωση ως καύσιμα κινητήρων.
Υ.Α. Δ3/Α/5286/199720.   (ΦΕΚ 236/Β΄/26.3.1997) Κανονισμός εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πί-
εση λειτουργίας άνω των 50 mbar και μέγιστη πίεση λειτουργίας έως και 16 bar. 
Ν. 2364/199521.   (ΦΕΚ 252/Α΄/6.12.1995) Σύσταση του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και Σχεδιασμού. Εισαγω-
γή, μεταφορά, εμπορία και διανομή φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. Δ3/14858/199322.   (ΦΕΚ 477/Β΄/1.7.1993) Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών διαμόρφωσης, σχεδίασης, 
κατασκευής, ασφαλούς λειτουργίας και πυροπροστασίας εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εμφιάλωσης, διακίνη-
σης, και διανομής υγραερίου καθώς και εγκαταστάσεων για τη χρήση αυτού σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και 
επαγγελματικές δραστηριότητες. 
Π.Δ. 321/198823.   (ΦΕΚ 150/Α΄/8.8.1988) Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ/τος 420/1987 «Για εγκατάστα-
ση δικτύων αερίων σε νέες οικοδομές» (187/Α). 
Π.Δ. 420/198724.   (ΦΕΚ 187/Α΄/20.10.1987) Για εγκατάσταση δικτύων αερίων σε νέες οικοδομές.
Π.Δ. 191/198525.   (ΦΕΚ 75/Α΄/26.4.1985) Αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 τού άρθρου 32 
του Π. Δ/τος 595/1984 (ΦΕΚ 218/Α/1984) «Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων 
διανομής υγραερίου GPL (LPG)». 
Π.Δ. 595/198426.   (ΦΕΚ 218/Α΄/31.12.1984) Όροι και προϋποθέσεις εγκατάστασης και λειτουργίας πρατηρίων δι-
ανομής υγραερίου GPL (LPG).
Π.Δ. 269/198127.   (ΦΕΚ 76/Α΄/30.3.1981) Περί όρων και προϋποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας συσκευ-
ών διανομής υγραερίων (GLP) προ πρατηρίων διαθέσεως υγρών καυσίμων.
Αποφ. 2912/76/197728.   (ΦΕΚ 824/Β΄/30.8.1977) Περί προδιαγραφών υγραερίου. 

Φυτοφάρμακα - Φυτοπροστατευτικά προϊόντα
Υ.Α. 123990/20071.   (ΦΕΚ 84/Β΄/30.1.2007) Τροποποίηση της υπ αριθ. 117604/2006 (437/Β) κοινής υπουργικής 
απόφασης «Άδεια εγκατάστασης για μεταχείριση (χειρισμό) και σήμανση των ξύλινων μέσων συσκευασίας και 
της πριστής ξυλείας». 
Π.Δ. 50/20072.   (ΦΕΚ 52/Α΄/6.3.2007) Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ 365/2002 (307/Α) «Μέ-
τρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κρά-
τος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής 
τους στο εσωτερικό της, ….» όπως ισχύει, σε εκτέλεση του άρθρου 59 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Υ.Α. 122109/20063.   (ΦΕΚ 1638/Β΄/8.11.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών clodinafop, pirimicarb, 
rimsulfuron, tolclofos methyl, triticonazole στο παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος υπ αριθ. 115/97 «Έγκρι-
ση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 
του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/39/ΕΚ της Επιτρο-
πής της 12ης Απριλίου 2006. 
Υ.Α. 122110/20064.   (ΦΕΚ 1638/Β΄/8.11.2006) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας oxamyl στο παράρτημα Ι του 
προεδρικού διατάγματος υπ αριθ. 115/97 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρ-
φωση προς την οδηγία 2006/16/ΕΚ της Επιτροπής της 7ης Φεβρουαρίου 2006. 
Υ.Α. 119427/20065.   (ΦΕΚ 886/Β΄/12.7.2006) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας Warfarin στο παράρτημα Ι του 
προεδρικού διατάγματος 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
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συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 2006/5/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2006. 
Υ.Α. 117798/20066.   (ΦΕΚ 602/Β΄/15.5.2006) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας Tolyfl uanid στο παράρτημα Ι 
του προεδρικού διατάγματος 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 2006/6/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Ιανουαρίου 2006. 
Υ.Α. 117799/20067.   (ΦΕΚ 602/Β΄/15.5.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Forchlorfenuron και Indoxacarb 
στο παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2006/10/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιανουαρίου 2006. 
Υ.Α. 117735/20068.   (ΦΕΚ 554/Β΄/4.5.2006) Τροποποίηση των Παραρτημάτων I, έως IV και Χ του π.δ 365/2002 
(307/Α), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 2006/35/ΕΚ της Επιτροπής και 2006/36/ΕΚ της Επιτροπής. 
Υ.Α. 117604/20069.   (ΦΕΚ 437/Β΄/10.4.2006) Άδεια εγκατάστασης για μεταχείριση (χειρισμό) και σήμανση των 
ξύλινων μέσων συσκευασίας και της πριστής ξυλείας. 
Υ.Α. 116183/200610.   (ΦΕΚ 304/Β΄/14.3.2006) Τροποποίηση του παραρτήματος VI του προεδρικού διατάγματος 
υπ αριθ. 115/97 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α)», σε συμ-
μόρφωση προς την οδηγία 2005/25/ΕΚ της Επιτροπής.
Υ.Α. 116175/200611.   (ΦΕΚ 303/Β΄/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Bifenazate και Milbemectin 
στο παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρω-
θεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/85/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2005. 
Υ.Α. 116176/200612.   (ΦΕΚ 303/Β΄/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Etoxazole και Tepraloxydin 
στο παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυ-
τοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρω-
θεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/34/ΕΚ της Επιτροπής της 17ης Μαΐου 2005. 
Υ.Α. 116177/200613.   (ΦΕΚ 303/Β΄/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών MCPA και MCPB στο παράρ-
τημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστα-
τευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), 
σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/57/ΕΚ της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2005. 
Υ.Α. 116178/200614.   (ΦΕΚ 303/Β΄/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Chlorothalonil, Chlorotoluron, 
Cypermethrin, Daminozide και Thiophanate –methyl στο παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγ-
ματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/53/
ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Σεπτεμβρίου 2005. 
Υ.Α. 116179/200615.   (ΦΕΚ 303/Β΄/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Tribenuron στο παράρτημα Ι 
του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγματος «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμ-
μόρφωση προς την οδηγία 2005/54/ΕΚ της Επιτροπής της 19ης Σεπτεμβρίου 2005. 
Υ.Α. 116180/200616.   (ΦΕΚ 303/Β΄/14.3.2006) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών Chlorpyrifos, Chlorpyrifos-
methyl, Mancozeb, Maneb και Metiram στο παράρτημα Ι του υπ αριθ. 115/97 προεδρικού διατάγματος «Έγκρι-
ση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 
του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/72/ΕΚ της Επιτρο-
πής της 21ης Οκτωβρίου 2005. 
Υ.Α. 115123/200617.   (ΦΕΚ 118/Β΄/1.2.2006) Τροποποίηση των παραρτημάτων του π.δ 365/2002 (307/Α) V, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/77/ΕΚ της Επιτροπής και VII σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/29/ΕΚ 
του Συμβουλίου παράρτημα VII και διορθωτικό. 
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Υ.Α. 122949/200518.   (ΦΕΚ 665/Β΄/18.5.2005) Ανανεώσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων (ζιζανιοκτόνων και φυτορρυθμιστικών ουσιών) που έληξαν στις 31-12-2004. 
Υ.Α. 120979/200519.   (ΦΕΚ 309/Β΄/9.3.2005) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών acetamiprid και thiacloprid στο 
παράρτημα Ι του προεδρικού διατάγματος υπ αριθ 115/97 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» 
(104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/99/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Οκτωβρίου 2004. 
Υ.Α. 120975/200520.   (ΦΕΚ 275/Β΄/2.3.2005) Τροποποίηση των Παραρτημάτων II, III, IV και V του π.δ 365/2002 
(307/Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2004/102/ΕΚ της Επιτροπής. 
Υ.Α. 119119/200421.   (ΦΕΚ 1177/Β΄/2.8.2004) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του π.δ 115/97 
«έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α)», σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 2003/82/ΕΚ της Επιτροπής .
Υ.Α. 106576/200422.   (ΦΕΚ 967/Β΄/29.6.2004) Δημοσίευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων σκευ-
ασμάτων, που εγκρίθηκαν κατά το έτος 2003. 
Υ.Α. 106565/200423.   (ΦΕΚ 967/Β΄/29.6.2004) Ανάκληση της οριστικής έγκρισης κυκλοφορίας του φυτοπροστα-
τευτικού προϊόντος (ζιζανιοκτόνου) PANTER 16/9EC 
Υ.Α. 106594/200424.   (ΦΕΚ 967/Β΄/29.6.2004) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων (ζιζανιοκτόνα), τα οποία περιέχουν ως δραστική ουσία pendimethalin. 
Υ.Α. 103310/200425.   (ΦΕΚ 773/Β΄/25.5.2004) Αντικατάσταση του Παραρτήματος V της κοινής υπουργικής από-
φασης 111915/27.10.2003 (1575/Β) «Άδεια εγκατάστασης για τη σήμανση ξύλινων μέσων συσκευασίας σύμφω-
να με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15 του FAO». 
Υ.Α. 90366/200426.   (ΦΕΚ 196/Β΄/4.2.2004) Διαδικασία έγκρισης μιγμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
περιέχουν μια νέα για την ΕΕ δραστική ουσία που έχει καταχωρηθεί στο Παράρτημα Ι της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ 
και τουλάχιστον μια παλαιά για την οποία δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση καταχώρησης ή μη στο Παρ/μα Ι της 
οδηγίας αυτής από την Επιτροπή της ΕΕ. 
Υ.Α. 111915/200327.   (ΦΕΚ 1575/Β΄/27.10.2003) Άδεια εγκατάστασης για τη σήμανση ξύλινων μέσων συσκευα-
σίας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISPM 15 του FAO. 
Υ.Α. 108155/200328.   (ΦΕΚ 1230/Β΄/29.8.2003) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών propineb & propyzamide 
στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε 
συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 2003/39/ΕΚ. 
Υ.Α. 108153/200329.   (ΦΕΚ 1230/Β΄/29.8.2003) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών oxasulfuron, imazamox, 
ethoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl & cyazofamid στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση 
στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του Συμβουλί-
ου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/23/ΕΚ. 
Υ.Α. 108152/200330.   (ΦΕΚ 1230/Β΄/29.8.2003) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών 2,4-DB, betacylfuthrin, 
cylfuthrin, iprodione, linuron, maleic hydrazine & pendimethalin στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, δι-
άθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του Συμ-
βουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/31/ΕΚ. 
Υ.Α. 108114/200331.   (ΦΕΚ 1121/Β΄/8.8.2003) Διαδικασία και προϋποθέσεις εφαρμογής της κ.υ.α 265/02 ταξινό-
μηση, συσκευασία και σήμανση σε εναρμόνιση προς την οδηγία 1999/45/ΕΚ και της οδηγίας 2001/60/ΕΚ στα 
φυτοπροστατευτικά προϊόντα και βιοκτόνα. 
Υ.Α. 250743/200332.   (ΦΕΚ 870/Β΄/2.7.2003) Αντικατάσταση του Παραρτήματος Χ του π.δ 365/02 (Α/307) σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/21/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων του π.δ 365/02 (Α/307) 
σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2003/22/ΕΚ. 
Υ.Α. 101381/200333.   (ΦΕΚ 736/Β΄/10.6.2003) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας isoproturon στο παράρτημα Ι 
του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με 
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την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/18/
ΕΚ. 
Υ.Α. 101382/200334.   (ΦΕΚ 736/Β΄/10.6.2003) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών cinidon ethyl, cyhalofop butyl, 
famoxadone fl orasulfam, metalaxyl-m & picolinafen στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην 
αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως 
έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/64/ΕΚ. 
Υ.Α. 101383/200335.   (ΦΕΚ 736/Β΄/10.6.2003) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας deltamethrin στο παράρτημα Ι 
του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με την 
οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2003/5/ΕΚ. 
Υ.Α. 101384/200336.   (ΦΕΚ 736/Β΄/10.6.2003) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας ethofumesate στο παράρτημα 
Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση με 
την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (Α/104), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/37/
ΕΚ. 
Υ.Α. 97016/200337.   (ΦΕΚ 357/Β΄/27.3.2003) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας 2,4-D στο παράρτημα Ι του π.δ 
115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2001/103/
ΕΚ. 
Ν. 3176/200338.   (ΦΕΚ 208/Α΄/29.8.2003) Κύρωση της Σύμβασης Ρόττερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά 
από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο .
Υ.Α. 110095/200239.   (ΦΕΚ 1419/Β΄/7.11.2002) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών iprovalicarb, prosulfuron και 
sulfosulfuron στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμ-
μόρφωση προς την οδηγία 2002/48/ΕΚ. 
Αποφ. 108244/200240.   (ΦΕΚ 1345/Β΄/17.10.2002) Ανανεώσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προ-
ϊόντων (μυκητοκτόνων) που έληξαν στις 31-12-2001. 
Υ.Α. 104136/200241.   (ΦΕΚ 1068/Β΄/14.8.2002) Ανανέωση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων που ανήκουν στις κατηγορίες των εντομοκτόνων, ακαρεοκτόνων, νηματωδοκτόνων, λοιπών και μεικτών 
γεωργικών φαρμάκων και έληξαν στις 31-12-2001. 
Υ.Α. 102692/200242.   (ΦΕΚ 1010/Β΄/2.8.2002) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών glyphosate και η thifensulfuron-
methyl στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊ-
όντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρ-
φωση προς την οδηγία 2001/99/ΕΚ.
Υ.Α. 101371/200243.   (ΦΕΚ 943/Β΄/24.7.2002) Ανανεώσεις εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων (ζιζανιοκτόνων και φυτορρυθμιστικών ουσιών) που έληξαν στις 31-12-2001. 
Υ.Α. 92433/200244.   (ΦΕΚ 416/Β΄/5.4.2002) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών amitrole,diquat, pyridate και 
thiabenzazole στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση 
προς την Οδηγία 2001/21/ΕΚ. 
Π.Δ. 365/200245.   (ΦΕΚ 307/Α΄/10.12.2002) Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρί-
τη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή 
τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2000/29/
ΕΚ του Συμβουλίου και των Οδηγιών 92/90/ΕΟΚ, 93/50/ΕΟΚ, 93/51/ΕΟΚ, 94/3/ΕΟΚ, 2001/32/ΕΚ, 2001/33/
ΕΚ, 2002/28/ΕΚ και 2002/29/ΕΚ της Επιτροπής. 
Υ.Α. 89648/200246.   (ΦΕΚ 241/Β΄/28.2.2002) Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του προεδρικού δια-
τάγματος αριθ. 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α)», σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/36/ΕΚ της Επιτροπής.
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Υ.Α. 89619/200247.   (ΦΕΚ 217/Β΄/22.2.2002) Καταχώρηση των δραστικών ουσιών acibenzolar-s-methyl, cyclanilide, 
ferric phosphate, pymetrozine και pyrafl uten-ethyl στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγο-
ρά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως έχει συ-
μπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/87/ΕΚ. 
Υ.Α. 89603/200248.   (ΦΕΚ 215/Β΄/22.2.2002) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
που περιέχουν το δρων συστατικό parathion.
Υ.Α. 87348/200249.   (ΦΕΚ 143/Β΄/12.2.2002) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας KBR 2738 (fenhexamid) στο 
παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμ-
μόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 
2001/28/ΕΚ. 
Υ.Α. 87350/200250.   (ΦΕΚ 143/Β΄/12.2.2002) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας DPX KE 459 (fl upyrsulfuron-
methyl) στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊ-
όντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς 
την Οδηγία 2001/49/ΕΚ.
Υ.Α. 88301/200251.   (ΦΕΚ 143/Β΄/12.2.2002) Καταχώρηση της δραστικής ουσίας Paecilomyces fumosoroseus 
(Apoka strain 97, PFR 97 ή CG 170, ATCC 20874) στο παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγο-
ρά 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.
Υ.Α. 103999/200152.   (ΦΕΚ 1363/Β΄/18.10.2001) Η απαγόρευση και μη χρησιμοποίηση πολύ επικίνδυνων φυτο-
προστατευτικών προϊόντων.
Υ.Α. 100831/200153.   (ΦΕΚ 1169/Β΄/7.9.2001) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊό-
ντων, που περιέχουν ως δραστική ουσία zineb.
Υ.Α. 95574/200154.   (ΦΕΚ 629/Β΄/25.5.2001) Δημοσίευση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων, που 
εγκρίθηκαν κατά το έτος 2000.
Υ.Α. 91460/200155.   (ΦΕΚ 413/Β΄/11.4.2001) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων, 
που περιέχουν ως δραστική ουσία quintozene.
Π.Δ. 205/200156.   (ΦΕΚ 160/Α΄/16.7.2001) Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε 
συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
Υ.Α. 85533/200157.   (ΦΕΚ 141/Β΄/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (fl uroxypyr) στο παράρτημα Ι του 
π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/10/ΕΚ. 
Υ.Α. 85534/200158.   (ΦΕΚ 141/Β΄/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (prohexadione calcium) στο 
παράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμ-
μόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 2000/50/ΕΚ. 
Υ.Α. 85535/200159.   (ΦΕΚ 141/Β΄/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (triasulfuron) στο παράρτημα 
Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση 
προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 
2000/66/ΕΚ. 
Υ.Α. 85536/200160.   (ΦΕΚ 141/Β΄/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (bentazone) στο παράρτημα Ι του 
π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/68/ΕΚ. 
Υ.Α. 85537/200161.   (ΦΕΚ 141/Β΄/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (metsulfuron-methyl) στο πα-
ράρτημα Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμ-
μόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την 
οδηγία 2000/49/ΕΚ. 

katalogos179s430.indd   403 5/19/08   10:26:41 AM



— 404 —

  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ TO ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υ.Α. 85538/200162.   (ΦΕΚ 141/Β΄/13.2.2001) Καταχώρηση μιας δραστικής ουσίας (esfenvalιrate) στο παράρτημα 
Ι του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς 
την οδηγία 91/414/ΕΟΚ, όπως έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2000/67/ΕΚ. 
Υ.Α. 92261/200063.   (ΦΕΚ 508/Β΄/7.4.2000) Συμπλήρωση διατάξεων π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά 
και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως 
έχει συμπληρωθεί (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 99/73/ΕΚ.
Υ.Α. 92262/200064.   (ΦΕΚ 508/Β΄/7.4.2000) Συμπλήρωση διατάξεων π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγορά 
και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως 
έχει συμπληρωθεί (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 99/80/ΕΚ.
Υ.Α. 85219/200065.   (ΦΕΚ 64/Β΄/28.1.2000) Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγο-
ρά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως 
έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/47/ΕΚ.
Υ.Α. 85220/200066.   (ΦΕΚ 64/Β΄/28.1.2000) Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγο-
ρά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως 
έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 99/1/ΕΚ. 
Υ.Α. 85221/200067.   (ΦΕΚ 64/Β΄/28.1.2000) Συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 115/97 «έγκριση, διάθεση στην αγο-
ρά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414 του Συμβουλίου, όπως 
έχει συμπληρωθεί» (104/Α), σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/73/ΕΚ. 
Υ.Α. 98909/199968.   (ΦΕΚ 1252/Β΄/17.6.1999) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασμάτων γεωργικών φαρ-
μάκων που περιέχουν ως δρων συστατικό DNOC. 
Υ.Α. 80126/199869.   (ΦΕΚ 1253/Β΄/14.12.1998) Τροποποίηση εγκρίσεων κυκλοφορίας γεωργικών φαρμάκων που πε-
ριέχουν ως δρών συστατικό chlorpyrifos ως προς τη σήμανση τοξικότητας και στους κινδύνους για τον άνθρωπο.
Υ.Α. 61946/199870.   (ΦΕΚ 571/Β΄/5.6.1998) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασμάτων γεωργικών φαρμά-
κων που περιέχουν Fenvaterate. 
Υ.Α. 59897/199871.   (ΦΕΚ 571/Β΄/5.6.1998) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασμάτων γεωργικών φαρμά-
κων που περιέχουν Dinoterb. 
Π.Δ. 290/199872.   (ΦΕΚ 209/Α΄/9.9.1998) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ 115/97 «έγκριση, δι-
άθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (104/Α), σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 96/68/
ΕΚ της Επιτροπής και 97/57/ΕΚ του Συμβουλίου.
Π.Δ. 115/199773.   (ΦΕΚ 104/Α΄/30.5.1997) Για την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχει συμπληρωθεί.
Υ.Α. 77060/199674.   (ΦΕΚ 623/Β΄/25.7.1996) Ανάκληση εγκρίσεων κυκλοφορίας σκευασμάτων γεωργικών φαρ-
μάκων που περιέχουν propham.
Υ.Α. 83345/198875.   (ΦΕΚ 599/Β΄/24.8.1988) Ετικέτα γεωργικών φαρμάκων, καθορισμός και τυποποίηση σήμαν-
σης προφυλάξεων και διάταξης.
Υ.Α. 60902/198876.   (ΦΕΚ 8/Β΄/19.1.1988) Απαγόρευση της θέσεως σε κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσεως των 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες. 
Υ.Α. 92477/198777.   (ΦΕΚ 436/Β΄/19.8.1987) Απαγόρευση της θέσεως στην κυκλοφορία και της χρησιμοποιήσε-
ως των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν ορισμένες δραστικές ουσίες. 
Υ.Α. 92870/198778.   (ΦΕΚ 436/Β΄/19.8.1987) Απαγόρευση του Captafol.
ΦΕΚ 587/Β΄/17.9.198679.  Τοξικολογική κατάταξη, συσκευασία και σήμανση των γεωργικών φαρμάκων.
Ν. 721/197780.   (ΦΕΚ 298/Α΄/7.10.1977) Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των γεωργικών φαρμάκων, ως 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
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Χ
Χαλυβουργία

Υ.Α. 32141/19571.   Περί μέτρων ασφαλείας εις εργοστάσια Χαλυβουργίας. 

Χαμηλή τάση
Υ.Α. 16717/5052/19941.   (ΦΕΚ 992/Β΄/30.12.1994) Τροποποίηση της 470/85 (183/Β), κοινής απόφασης των 
Υπουργών Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας «ηλεκτρολογικό υλι-
κό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως», σε συμμόρφωση προς την οδηγία του 
Συμβουλίου 93/68/ΕΟΚ (EEL 220/30-8-93) της 22-7-93. 
Υ.Α. 27356/91/19922.   (ΦΕΚ 78/Β΄/11.2.1992) Τροποποίηση της 470/85 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνι-
κής 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)». 
Υ.Α. Β 6467/608/19883.   (ΦΕΚ 214/Β΄/21.4.1988) Τροποποίηση της 470/85 κοινής Υπουργικής Απόφασης 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). 
Υ.Α. 470/19854.   (ΦΕΚ 183/Β΄/4.4.1985) Ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμέ-
νων ορίων τάσεως σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 73/23/ΕΟΚ. 

Χαρακτηρισμός χημικών εγκαταστάσεων
Π.Δ. 274/19971.   (ΦΕΚ 195/Α΄/2.10.1997) Χαρακτηρισμός των χημικών εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν του άρ-
θρου 4 του ν. 6422/34 (412/Α) και τροποποίηση και συμπλήρωση του από 16/17 Μαρτίου 1950 βασιλικού δια-
τάγματος (82/Α).
Β.Δ. της 15-4/19582.   (ΦΕΚ 61/Α΄/1.5.1958) Περί χαρακτηρισμού των Χημικών Εγκαταστάσεων κατ εφαρμογήν 
του άρθρ. 4 του ν. 6422/34.
Ν. 6422/19343.   (ΦΕΚ 412/Α΄/28.11.1934) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του μηχανολόγου του ηλεκτρολό-
γου και μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου μηχανικού, ως και του ναυπηγού.

Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων
ΦΕΚ 6/Α΄/25.1.19951.  Διορθώσεις σφαλμάτων στα π.δ 395/94 (220/Α), 396/94 (220/Α), 397/94 (221/Α), 398/94 
(221/Α), 399/94 (221/Α).
Π.Δ. 397/19942.   (ΦΕΚ 221/Α΄/19.12.1994) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την χειρωνακτι-
κή 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.

Χημικοί
Απασχόληση χημικών

Ν.Δ. της 13-10/19561.   (ΦΕΚ 265/Α΄/2.11.1956) Περί επεκτάσεως της εφαρμογής του ν. 3518/1928 «περί κυρώ-
σεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 ν.δ. «περί κυρώσεως του ν.δ. της 20 Νοεμβρίου 1295 περί ασκήσεως του επαγ-
γέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις Χημικαίς Βιομηχανίαις» και εις ετέρας Βιο-
μηχανίας. 
Ν. 6129/19342.   (ΦΕΚ 175/Α΄/31.5.1934) Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως της περί χημικών νομοθεσί-
ας. 
Π.Δ. της 7-2/19343.   (ΦΕΚ 67/Α΄/16.2.1934) Περί επέκτασης της εφαρμογής του ν. 3518 περί κυρώσεως του από 
13-11-27 νμθ. δ/τος 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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Π.Δ. της 28-5/19304.   (ΦΕΚ 189/Α΄/31.5.1930) Περί υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν τοις αλευρόμυλοις.
Π.Δ. της 24 -4/19285.   (ΦΕΚ 82/Α΄/17.5.1928) Περί επεκτάσεως της εφαρμογής του Ν.Δ της 13 Νοεμβρίου 1927 
«περί κυρώσεως του Ν.Δ της 20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής 
προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις» και εις τα εργοστάσια ζυθοποιίας, βυνοποιίας κ.λπ.» 
Ν. 3518/19286.   (ΦΕΚ 80/Α΄/14.5.1928) Περί κυρώσεως του από 13 Νοεμβρίου 1927 Νομοθ. Διατάγματος «πε-
ρί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προ-
σλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις». 
Ν.Δ. της 13-11/19277.   (ΦΕΚ 261/Α΄/13.11.1927) Περί κυρώσεως του Ν.Δ. της 20 Νοεμβρίου 1925 «περί ασκή-
σεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις». 
Ν.Δ. της 20-11/19258.   (ΦΕΚ 20/Α΄/26.11.1925) Περί ασκήσεως του επαγγέλματος χημικού και υποχρεωτικής 
προσλήψεως χημικών εν ταις χημικαίς βιομηχανίαις.

Χημικοί ναυτιλίας
Υ.Α. 2123/05/20011.   (ΦΕΚ 484/Β΄/27.4.2001) Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργα-
σιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλώ. 
Υ.Α. 3022115/1230/19932.   (ΦΕΚ 59/Β΄/28.1.1994) Αναπροσαρμογή παραβόλων χορηγήσεως-ανανεώσεως και 
ανακλήσεως άδειας Χημικών Ναυτιλίας. 
Υ.Α. 3011222/318/19923.   (ΦΕΚ 477/Β΄/7.7.1992) Χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση άδειας Χημικού Ναυτι-
λίας. 
Π.Δ. 70/19904.   (ΦΕΚ 31/Α΄/14.3.1990) Υγιεινή και Ασφάλεια των Εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες. 
Υ.Α. 3232/41/89/19895.   (ΦΕΚ 400/Β΄/26.5.1989) Συγκρότηση εννεαμελούς επιτροπής στη ναυπηγοεπισκευαστι-
κή ζώνη Πειραιά- Δραπετσώνας- Κερατσινίου -Περάματος-Σαλαμίνας και διαδικασία ελέγχου επικινδύνων αε-
ρίων στα πλοία και πλωτά ναυπηγήματα. 

Χρόνος Εργασίας
Γενικά

Υ.Α. 3546/20061.   (ΦΕΚ 506/Β΄/20.4.2006) Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2005 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. 
Π.Δ. 167/20062.   (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 
2002/15/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργα-
σίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002). 
Π.Δ. 1/20063.   (ΦΕΚ 1/Α΄/4.1.2006) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2000/79/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας .
Υ.Α. οικ. 3748/20054.   (ΦΕΚ 580/Β΄/28.4.2005) Καθορισμός της 1ης Μαΐου 2005 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας. 
Ν. 3385/20055.   (ΦΕΚ 210/Α΄/19.8.2005) Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοι-
νωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 76/20056.  (ΦΕΚ 117/Α΄/19.5.2005) Τροποποίηση του π.δ 88/99 «ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνω-
ση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (94/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 
2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Π.Δ. 152/20037.   (ΦΕΚ 124/Α΄/23.5.2003) Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφω-
ση προς τις οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ. 
Ν. 3144/20038.   (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοι-
νωνική προστασία και άλλες διατάξεις 
Π.Δ. 68/20039.   (ΦΕΚ 71/Α΄/21.3.2003) Κανονισμός ωραρίου εργασίας προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ).
Ν. 3054/200210.   (ΦΕΚ 230/Α΄/2.10.2002) Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις.
Π.Δ. 207/200211.   (ΦΕΚ 193/Α΄/22.8.2002) Κανονισμός πτητικής λειτουργίας δημοσίων αερομεταφορών- αερο-
πλάνα.
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Αποφ. Φ.0546/5/ΑΣ 453/Μ.5356/200212.  (ΦΕΚ 133/Α΄/12.6.2002) Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ ως προς τη 
χώρα μας της 180 Διεθνούς 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 πλοί-
ων», 1976.
Ν. 2974/200113.   (ΦΕΚ 293/Α΄/31.12.2001) Κύρωση της 180 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «για τις ώρες εργασί-
ας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων» και του Πρωτοκόλλου 1996 στη Σύμβαση περί ελαχίστων επι-
πέδων ασφαλείας των εμπορικών πλοίων, 1976. 
Π.Δ. 407/200114.   (ΦΕΚ 289/Α΄/24.12.2001) 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. 
Υ.Α. 10837/200115.   (ΦΕΚ 282/Β΄/19.3.2001) Καθορισμός τύπου διαδικασίας και έναρξης ισχύος συμφωνιών ή δι-
αιτησιών διευθέτησης χρόνου εργασίας σε εφαρμογή διατάξεων άρθρου 5 ν. 2874/00. 
Π.Δ. 394/200116.   (ΦΕΚ 274/Α΄/3.12.2001) Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Ν. 2874/200017.   (ΦΕΚ 286/Α΄/29.12.2000) Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 88/199918.   (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ. 
Ν. 2639/199819.   (ΦΕΚ 205/Α΄/2.9.1998) Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργα-
σίας και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 54/199820.   (ΦΕΚ 54/Α΄/18.3.1998) Περί κανονισμού των ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως του Προσωπικού 
Κίνησης των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και Κοινών Ταμείων Εισπράξε-
ων Αστικών ΚΤΕΛ απλής φυλακής. 
Ν. 2394/199621.   (ΦΕΚ 64/Α΄/11.4.1996) Για το χρόνο λειτουργίας των αρτοποιείων. 
Αποφ. 1023/2/37-ια, Αστυν. Διατ. 3/199622.   (ΦΕΚ 15/Β΄/12.1.1996) Μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας. 
Υ.Α. 1011/22/19-δ/199423.   (ΦΕΚ 546/Β΄/12.7.1994) Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκέδα-
σης και συναφών καταστημάτων. 
Ν. 1892/199024.   (ΦΕΚ 101/Α΄/31.7.1990) Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 
Ν. 1788/198825.   (ΦΕΚ 131/Α΄/15.6.1988) Κύρωση της αριθ. 10 της 19 Ιανουαρίου 1988 Πράξης του Υπουργικού 
Συμβουλίου (11/Α) και άλλες διατάξεις. 
Εγγρ. 644/26.5.198726.  Απασχόληση προσωπικού με εναλλασσόμενες βάρδιες. 
Εγγρ. 351/16.3.198727.  Εναλλαγή ομάδων εργασίας. 
Π.Δ. 93/198628.   (ΦΕΚ 33/Α΄/28.3.1986) Αντικατάσταση παραγράφου 1 του άρθρου 4 του β.δ της 28.1/4.2.1938 
«περί κανονισμού ωρών Εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων (35/Α)». 
Ν. 1157/198129.   (ΦΕΚ 126/Α΄/12.5.1981) Περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρίου 1980 Πράξεως Νομοθετικού 
Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας «περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημο-
σίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» και τροποποιήσεως διατάξεων ταύτης 
Π.Δ. 981/198030.   (ΦΕΚ 244/Α΄/21.10.1980) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β. Δ/τος της 14.8.1950 
«περί Κανονισμού ωρών εργασίας αγοραίων (ΤΑΞΙ) και ιδιωτικής χρήσεως αυτοκινήτων». 
Π.Δ. 882/198031.   (ΦΕΚ 218/Α΄/25.9.1980) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β. Δ/τος της 28/1-4/2/1938 
«περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων». 
Ν. 1057/198032.   (ΦΕΚ 152/Α΄/30.6.1980) Περί του ωραρίου των απασχολουμένων εις υπηρεσίας του Δημοσίου 
κλπ. λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την μορφήν εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου, ή εις εργα-
σίας υπαίθρου και άλλων τινών διατάξεων.
Π.Δ. 95/1978 (ΦΕΚ 20/Α΄/17.2.1978) 33. Περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας των απασχολουμένων εις εργασίας 
συγκολλήσεων.
Υ.Α. 11400/1710/197534.   (ΦΕΚ 276/Β΄/4.3.1975) Περί δημοσιεύσεως εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της από 
26 Φ/βρίου 1975 Εθνικής Γ.Σ.Σ.Ε. περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως 
των ημερών αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών. 
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Ν. 133/197535.   (ΦΕΚ 180/Α΄/29.8.1975) Περί της από 26 Φεβρουαρίου 1975 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Συμ-
βάσεως Εργασίας «περί της εφαρμογής των αρχών ίσης αμοιβής αρρένων και θηλέων, αυξήσεως των ημερών 
αδείας αναπαύσεως των εργατών και καθιερώσεως 45ώρου εβδομαδιαίας εργασίας των μισθωτών».
Εγγρ. 25493/25.6.197336.  Ωράριο εργασίας χειριστών ακτινολογικών εργαστηρίων.
Β.Δ. 153/197237.   (ΦΕΚ 34/Α΄/4.3.1972) Περί των προϋποθέσεων χορηγήσεως αδειών εις τους μισθωτούς των επο-
χιακώς λειτουργουσών επιχειρήσεων του άρθρου 1 παρ.1 του Α.Ν. 539/1945 «περί χορηγήσεως κατ έτος εις τους 
μισθωτούς αδειών μετ αποδοχών».
Ν.Δ. 1037/197138.   (ΦΕΚ 235/Α΄/17.11.1971) Περί χρονικών ορίων λειτουργίας καταστημάτων και εργασίας του 
προσωπικού αυτών.
Ν.Δ. 515/197039.   (ΦΕΚ 95/Α΄/22.4.1970) Περί χρονικών ορίων εργασίας μισθωτών.
Α.Ν. 380/196840.   (ΦΕΚ 85/Α΄/26.4.1968) Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
Β.Δ. 748/196641.   (ΦΕΚ 179/Α΄/13.9.1966) Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώ-
σεως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργί-
ας.
Β.Δ. της 28-1/193842.   (ΦΕΚ 35/Α΄/4.2.1938) Περί κανονισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών 
αυτοκινήτων.
Β.Δ. της 14-8/193643.   (ΦΕΚ 368/Α΄/24.8.1936) Περί επεκτάσεως των περί οκταώρου διατάξεων και εις άλλας κα-
τηγορίας βιομηχανιών και βιοτεχνιών.
Π.Δ. της 27-6/193244.   (ΦΕΚ 212/Α΄/4.7.1932) Περί κωδικοποιήσεως και συμπληρώσεως των περί 8ώρου εργα-
σίας διατάξεων.
Ν. 2990/192245.   (ΦΕΚ 163/Α΄/3.9.1922) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως της Γ Διεθνούς Συνδιασκέψε-
ως της Εργασίας της Γενεύης, της κανονιζούσης την εφαρμογήν της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εν τοις βιομηχα-
νικοίς καταστήμασιν.
Ν. 2269/192046.   (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως 
της Εργασίας της Ουασιγκτώνος περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεσιν εις 
οκτώ καθ ημέραν και 48 καθ εβδομάδα.
Ν. Γ.π.Λ.Δ 3934/191147.   (ΦΕΚ 319/Α΄/21.11.1911) Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και περί ωρών ερ-
γασίας.

Εργασία Κυριακής και αργίας
Υ.Α. οικ. 160342/20061.   (ΦΕΚ 48/Β΄/20.1.2006) Καθιέρωση απασχόλησης τις Κυριακές και εξαιρέσιμες των 
υπαλλήλων του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ), για το Α εξάμηνο έτους 2006. 
Ν. 3144/20032.   (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοι-
νωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 2/41274/0022/20023.   (ΦΕΚ 1139/Β΄/29.8.2002) Απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλή-
λων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας). 
Υ.Α. 2/11249/0022/20004.   (ΦΕΚ 218/Β΄/25.2.2000) Απασχόληση τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες υπαλλή-
λων του Υπουργείου Εργασίας & Κοιν. Ασφαλίσεων (Σ.ΕΠ.Ε.). 
Υ.Α. 3762/54/19675.   (ΦΕΚ 52/Β΄/27.1.1967) Περί συμπληρώσεως δι ειδικής στήλης των υποβαλλομένων προς 
θεώρησιν εις τας αρμοδίας Επιθεωρήσεις Εργασίας καταστάσεων προσωπικού κ.λπ. 
Β.Δ. 748/19666.   (ΦΕΚ 179/Α΄/13.9.1966) Περί κωδικοποιήσεως, καταργήσεως, τροποποιήσεως και συμπληρώσε-
ως των διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας περί εβδομαδιαίας και Κυριακής αναπαύσεως και ημερών αργίας. 

Νυκτερινή εργασία
Π.Δ. 167/20061.   (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 
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2002/15/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργα-
σίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002) 
Υ.Α. οικ. 160341/20062.   (ΦΕΚ 48/Β΄/20.1.2006) Καθιέρωση νυκτερινής απασχόλησης υπαλλήλων του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας (ΣΕΠΕ), για το Α εξάμηνο έτους 2006 
Υ.Α. 2/41272/0022/20023.   (ΦΕΚ 1139/Β΄/29.8.2002) Νυχτερινή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Εργα-
σίας και Κοιν. Ασφαλίσεων (Σώματος Επιθεωρήσεων Εργασίας). 
Π.Δ. 407/20014.   (ΦΕΚ 289/Α΄/24.12.2001) 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. 
Ν. 2956/20015.   (ΦΕΚ 258/Α΄/6.11.2001) Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις. 
Υ.Α. 2/11248/0022/20006.   (ΦΕΚ 218/Β΄/25.2.2000) Νυκτερινή απασχόληση υπαλλήλων του Υπουργείου Εργα-
σίας & Κοιν. Ασφαλίσεων (Σ.ΕΠ.Ε.). 
Π.Δ. 88/19997.   (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ. 
Π.Δ. 176/19978.   (ΦΕΚ 150/Α΄/15.7.1997) Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργα-
σία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ. 
Π.Δ. 778/19809.  (ΦΕΚ 193/Α΄/26.8.1980) Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδομικών εργασι-
ών.
Ν.Δ. 140/197310.   (ΦΕΚ 221/Α΄/21.9.1973) Περί της υπερωριακής, νυκτερινής και κατ εξαιρεσίμους ημέρας εργα-
σίας του προσωπικού Αυτομάτου Επεξεργασίας στοιχείων. 
Ν.Δ. 4215/196111.   (ΦΕΚ 170/Α΄/19.9.1961) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 90 διεθνούς Συμβάσεως «περί νυκτερι-
νής εργασίας των παιδιών εν τη βιομηχανία».
Ν. 3924/195912.   (ΦΕΚ 1/Α΄/2.1.1959) Περί κυρώσεως της υπ αριθ. 89 Διεθνούς Συμβάσεως «περί της νυκτερινής 
εργασίας των απασχολουμένων στη βιομηχανία γυναικών». 
Ν.Δ. της 30-10/193513.   (ΦΕΚ 506/Α΄/31.10.1935) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Σύμβαση «περί νυκτερινής εργα-
σίας των γυναικών. 
Ν. 2272/192014.   (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920) Περί κυρώσεως της περί νυκτερινής εργασίας ανηλίκων εν τη βιομηχα-
νία διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος. 
Ν. 2275/192015.   (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920) Περί κυρώσεως της περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών διεθνούς 
συμβάσεως της Διεθνούς Συνδιασκέψεως της Εργασίας της Ουασιγκτώνος. 

Χρόνος εργασίας ναυτικών
Π.Δ. 166/20051.   (ΦΕΚ 220/Α΄/2.9.2005) Συμπλήρωση του κανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πλη-
ρωμάτων Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων, που κυρώθηκε με το π.δ 381/01 (252/Α). 
Π.Δ. 381/20012.   (ΦΕΚ 252/Α΄/22.10.2001) Κύρωση Κανονισμού περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμά-
των Ε/Γ και Ε/Γ – Ο/Γ ταχυπλόων πλοίων. 
Υ.Α. 3521.1/6/20003.   (ΦΕΚ 690/Β΄/5.6.2000) Κανονισμός περί μεγίστου χρόνου απασχόλησης πληρωμάτων Ε/Γ 
και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που εμπίπτουν στην εφαρμογή του Κώδικα Ταχυπλόων Σκαφών ΙΜΟ. 

Οργάνωση χρόνου εργασίας
Π.Δ. 167/20061.   (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 
2002/15/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργα-
σίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002). 
Π.Δ. 1/20062.   (ΦΕΚ 1/Α΄/4.1.2006) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 
2000/79/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας .
Π.Δ. 76/20053.  (ΦΕΚ 117/Α΄/19.5.2005) Τροποποίηση του π.δ 88/99 «ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνω-
ση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (94/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 
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2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 
Π.Δ. 152/20034.   (ΦΕΚ 124/Α΄/23.5.2003) Περί οργάνωσης του χρόνου εργασίας των ναυτικών, σε συμμόρφω-
ση προς τις οδηγίες 1999/63/ΕΚ και 1999/95/ΕΚ.
Π.Δ. 88/19995.   (ΦΕΚ 94/Α΄/13.5.1999) Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμ-
μόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ.

Ωράριο εργασίας
Αποφ. 9391/20061.   (ΦΕΚ 1708/Β΄/22.11.2006) Καθιέρωση ωραρίου εργασίας των σχολικών φυλάκων του Δή-
μου Κομοτηνής. 
Υ.Α. 1162/19972.   (ΦΕΚ 200/Β΄/17.3.1997) Καθορισμός πλαισίων λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων και κα-
ταστημάτων τροφίμων. 
Υ.Α. 1011/22/19-ιβ/19943.   (ΦΕΚ 724/Β΄/26.9.1994) Καθορισμός χρονικών ορίων λειτουργίας κέντρων διασκέ-
δασης και συναφών καταστημάτων. 
Ν. 2224/19944.   (ΦΕΚ 112/Α΄/6.7.1994) Ρύθμιση θεμάτων εργασίας, συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, υγιεινής και 
ασφάλειας των εργαζομένων και οργάνωσης υπ. Εργασίας και των εποπτευομένων από αυτό νομικών προσώπων 
και άλλες διατάξεις. 
Ν. 1057/19805.   (ΦΕΚ 152/Α΄/30.6.1980) Περί του ωραρίου των απασχολουμένων εις υπηρεσίας του Δημοσίου 
κλπ. λειτουργούσας επί 24ώρου βάσεως ή υπό την μορφήν εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου, ή εις εργα-
σίας υπαίθρου και άλλων τινών διατάξεων.

Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων
Υ.Α. 7148/20051.   (ΦΕΚ 539/Β΄/21.4.2005) Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων. 
Υ.Α. 12476/20042.   (ΦΕΚ 1068/Β΄/14.7.2004) Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κατά τη διάρκει-
α των Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα-2004. 
Υ.Α. 4871/20033.   (ΦΕΚ 383/Β΄/1.4.2003) Ωράριο λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων (καταστημάτων δια-
νομής πετρελαιοειδών). 
Υ.Α. Γ 2069/20004.   (ΦΕΚ 335/Β΄/17.3.2000) Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων διανομής πετρελαιοειδών. 
Υ.Α. οικ. 1222/19965.   (ΦΕΚ 119/Β΄/4.3.1996) Καθορισμός ωρών λειτουργίας καταστημάτων διανομής πετρελαι-
οειδών. 
Π.Δ. 327/19926.   (ΦΕΚ 163/Α΄/1.10.1992) Ρύθμιση θεμάτων πετρελαϊκής πολιτικής εμπορίας πετρελαιοειδών 
προϊόντων και λειτουργίας εμπορικών καταστημάτων. 

Ωράριο οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων
Π.Δ. 167/20061.   (ΦΕΚ 179/Α΄/22.8.2006) Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ αριθμ. 
2002/15/ΕΚ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την οργάνωση του χρόνου εργα-
σίας των εκτελούντων κινητές δραστηριότητες οδικών μεταφορών» (L80/23.3.2002). 
Ν. 3144/20032.   (ΦΕΚ 111/Α΄/8.5.2003) Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοι-
νωνική προστασία και άλλες διατάξεις. 
Π.Δ. 93/19863.   (ΦΕΚ 33/Α΄/28.3.1986) Αντικατάσταση παραγράφου 1 του άρθρου 4 του β.δ της 28.1/4.2.1938 
«περί κανονισμού ωρών Εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων (35/Α)». 
Π.Δ. 882/19804.   (ΦΕΚ 218/Α΄/25.9.1980) Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Β. Δ/τος της 28/1-4/2/1938 
«περί κανονισμού ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών αυτοκινήτων». 
Β.Δ. της 28-1/19385.   (ΦΕΚ 35/Α΄/4.2.1938) Περί κανονισμού των ωρών εργασίας του προσωπικού φορτηγών 
αυτοκινήτων. 
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Δ.Σ.Ε. 1 1. : Περί περιορισμού των ωρών εργασίας εν ταις βιομηχανικαίς επιχειρήσεις εις 8 καθ’ ημέραν και 48 
καθ’ εβδομάδα [Έτος Ψήφισης : 1919] Κύρωση : Ν. 2269/1920 (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920) 
Δ.Σ.Ε. 2 2. : Περί ανεργίας [Έτος Ψήφισης : 1919] Κύρωση : Ν. 2270/1920 (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920) 
Δ.Σ.Ε. 3 3. : Περί εργασίας των γυναικών προ και μετά τον τοκετόν [Έτος Ψήφισης : 1919] Κύρωση : Ν. 2274/1920 
(ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920)
Δ.Σ.Ε. 4 4. : Περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών [Έτος Ψήφισης : 1919] Κύρωση : Ν. 2275/1920 (ΦΕΚ 145/
Α΄/1.7.1920)
Δ.Σ.Ε. 5 5. : Περί καθορισμού κατωτάτου ορίου ηλικίας των ανηλίκων εις τας βιομηχανικάς εργασίας [Έτος Ψή-
φισης : 1919] Κύρωση : Ν. 2271/1920 (ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920)
Δ.Σ.Ε. 6 6. : Περί νυκτερινής εργασίας ανηλίκων εν τη βιομηχανία [Έτος Ψήφισης : 1919] Κύρωση : Ν. 2272/1920 
(ΦΕΚ 145/Α΄/1.7.1920)
Δ.Σ.Ε. 7 7. : Περί ελαχίστου ορίου ηλικίας εισδοχής παίδων εν τη ναυτική εργασία [Έτος Ψήφισης : 1920] Κύ-
ρωση : Ν.Δ. της 23-9/1925 (ΦΕΚ 291/Α΄/16.12.1925) 
Δ.Σ.Ε. 8 8. : Περί αποζημιώσεως λόγω ανεργίας εις περίπτωσιν απώλειας πλοίου εκ ναυαγίου [Έτος Ψήφισης : 
1920] Κύρωση : Ν.Δ. της 23-9/1925 (ΦΕΚ 277/Α΄/16.12.1925). 
Δ.Σ.Ε. 9 9. : Περί ευρέσεως εργασίας εις ναυτικούς [Έτος Ψήφισης : 1920] Κύρωση : Ν.Δ. της 23-9/1925 (ΦΕΚ 
291/Α΄/16.12.1925). Τροποποίηση : Ν. 4369/1929 (ΦΕΚ 291/Α΄/17.8.1929)
Δ.Σ.Ε. 10 10. : Για την ηλικία εισόδου των παιδιών στις γεωργικές εργασίες [Έτος Ψήφισης : 1921]
Δ.Σ.Ε. 11 11. : Περί των δικαιωμάτων συνεταιρισμού και συνασπισμού των γεωργικών εργατών [Έτος Ψήφισης : 
1921] Κύρωση : Ν. 2077/1952 (ΦΕΚ 109/Α΄/25.4.1952)
Δ.Σ.Ε. 12 12. : Για την αποκατάσταση των εργατικών ατυχημάτων στη γεωργία [Έτος Ψήφισης : 1921] 
Δ.Σ.Ε. 13 13. : Περί χρήσεως του ανθρακικού μολύβδου (στουπετσίου) εν τοις χρωματισμοίς [Έτος Ψήφισης : 1921] 
Κύρωση : Ν. 2994/1922 (ΦΕΚ 162/Α΄/31.8.1922) 
Δ.Σ.Ε. 14 14. : Περί εφαρμογής της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εν τοις βιομηχανικοίς καταστήμασι [Έτος Ψήφισης 
: 1921] Κύρωση : Ν. 2990/1929 (ΦΕΚ 163/Α΄/11.5.1929) 
Δ.Σ.Ε. 15 15. : Περί καθορισμού ελαχίστου ορίου ηλικίας προς πρόσληψιν νέων υπό την ιδιότητα θερμαστού ή αν-
θρακέως [Έτος Ψήφισης : 1921] Κύρωση : Ν. 4505/1930 (ΦΕΚ 102/Α΄/7.4.1930)
Δ.Σ.Ε. 16 16. : Περί υποχρεωτικής ιατρικής εξετάσεως παίδων και εφήβων εργαζομένων επί πλοίων [Έτος Ψήφι-
σης : 1921] Κύρωση : Ν. 4674/1930 (ΦΕΚ 156/Α΄/12.5.1930)
Δ.Σ.Ε. 17 17. : Περί αποζημιώσεως των ατυχημάτων εργασίας [Έτος Ψήφισης : 1925] Κύρωση : Ν. 2078/1952 
(ΦΕΚ 116/Α΄/28.4.1952)
Δ.Σ.Ε. 18 18. : Για την αποκατάσταση των επαγγελματικών ασθενειών [Έτος Ψήφισης : 1925] 
Δ.Σ.Ε. 19 19. : Περί εξομοιώσεως των αλλοδαπών και ιθαγενών εν τη αποζημιώσει των ατυχημάτων εργασίας [Έτος 
Ψήφισης : 1925] Κύρωση : Ν.Δ. της 30-10/1935 (ΦΕΚ 508/Α΄/31.10.1936)
Δ.Σ.Ε. 20 20. : Για τη νυκτερινή εργασία στα αρτοποιεία [Έτος Ψήφισης : 1925] 
Δ.Σ.Ε. 21 21. : Για την απλούστευση της επιθεώρησης των μεταναστών πάνω στα πλοία [Έτος Ψήφισης : 
1926] 
Δ.Σ.Ε. 22 22. : Για τη σύμβαση πρόσληψης των ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1926] 
Δ.Σ.Ε. 23 23. : Περί παλιννοστήσεως των ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1926] Κύρωση : Ν. 1130/1981 (ΦΕΚ 38/
Α΄/13.2.1981)
Δ.Σ.Ε. 24 24. : Για την ασφάλιση ασθένειας των εργαζομένων στη βιομηχανία και στο εμπόριο και των οικιακών βο-
ηθών [Έτος Ψήφισης : 1927] 
Δ.Σ.Ε. 25 25. : Για την ασφάλιση ασθένειας των γεωργικών εργατών [Έτος Ψήφισης : 1927] 
Δ.Σ.Ε. 26 26. : Για την καθιέρωση μεθόδων καθορισμού των κατώτατων ημερομισθίων [Έτος Ψήφισης : 1928] 
Δ.Σ.Ε. 27 27. : Περί αναγραφής του βάρους επί των μεταφερομένων δια πλοίου μεγάλων δεμάτων [Έτος Ψήφισης 
: 1929] Κύρωση : Α.Ν. της 30-10/1935 (ΦΕΚ 509/Α΄/31.10.1935)
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Δ.Σ.Ε. 28 28. : Για την προστασία των εργαζομένων που απασχολούνται με τη φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα ατυ-
χήματα [Έτος Ψήφισης : 1929] 
Δ.Σ.Ε. 29 29. : Περί αναγκαστικής ή υποχρεωτικής εργασίας [Έτος Ψήφισης : 1930] Κύρωση : Ν. 2079/1952 (ΦΕΚ 
108/Α΄/25.4.1952)
Δ.Σ.Ε. 30 30. : Για τη ρύθμιση της διάρκειας εργασίας στο εμπόριο και στα γραφεία [Έτος Ψήφισης : 1930] 
Δ.Σ.Ε. 31 31. : Για τον περιορισμό της διάρκειας της εργασίας στα ανθρακωρυχεία [Έτος Ψήφισης : 1931] 
Δ.Σ.Ε. 32 32. : Για την προστασία των εργαζομένων που απασχολούνται με την φορτοεκφόρτωση πλοίων από τα 
ατύχημα [Έτος Ψήφισης : 1932] 
Δ.Σ.Ε. 33 33. : Για την ηλικία εισόδου των παίδων σε μη βιομηχανικές εργασίες [Έτος Ψήφισης : 1932] 
Δ.Σ.Ε. 34 34. : Για τα γραφεία εύρεσης εργασίας έναντι αμοιβής [Έτος Ψήφισης : 1933] 
Δ.Σ.Ε. 35 35. : Για την υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος των εργαζομένων στις βιομηχανικές και εμπορικές επιχει-
ρήσεις και στα ελεύθερα επαγγέλματα, καθώς και των εργαζομένων κατοίκον και του οικιακού προσωπικού [Έτος 
Ψήφισης : 1933] 
Δ.Σ.Ε. 36 36. : Για την υποχρεωτική ασφάλιση γήρατος των μισθωτών στις γεωργικές επιχειρήσεις [Έτος Ψήφισης 
: 1933] 
Δ.Σ.Ε. 37 37. : Για την υποχρεωτική ασφάλιση αναπηρίας των εργαζομένων στις βιομηχανικές και εμπορικές επι-
χειρήσεις και στα ελεύθερα επαγγέλματα καθώς και των κατοίκον εργαζομένων και του οικιακού προσωπικού 
[Έτος Ψήφισης : 1933] 
Δ.Σ.Ε. 38 38. : Για την υποχρεωτική ασφάλιση αναπηρίας των μισθωτών των γεωργικών επιχειρήσεων [Έτος Ψή-
φισης : 1933] 
Δ.Σ.Ε. 39 39. : Για την υποχρεωτική ασφάλιση θανάτου των εργαζομένων στις βιομηχανικές και εμπορικές επιχει-
ρήσεις και στα ελεύθερα επαγγέλματα καθώς και των εργαζομένων κατοίκον και του οικιακού προσωπικού [Έτος 
Ψήφισης : 1933] 
Δ.Σ.Ε. 40 40. : Για την υποχρεωτική ασφάλιση θανάτου των μισθωτών στις γεωργικές επιχειρήσεις [Έτος Ψήφισης 
: 1933] 
Δ.Σ.Ε. 41 41. : Περί νυκτερινής εργασίας των γυναικών (αναθεωρητική) [Έτος Ψήφισης : 1934] Κύρωση : Ν.Δ. 
της 30-10/1935 (ΦΕΚ 506/Α΄/31.10.1935)
Δ.Σ.Ε. 42 42. : Περί αποζημιώσεως των επαγγελματικών ασθενειών [Έτος Ψήφισης : 1934] Κύρωση : Ν. 2082/1952 
(ΦΕΚ 117/Α΄/28.4.1952)
Δ.Σ.Ε. 43 43. : Για τη διάρκεια της εργασίας στα υαλουργεία με αυτόματα μηχανήματα κατασκευής υαλοπινάκων 
[Έτος Ψήφισης : 1934] 
Δ.Σ.Ε. 44 44. : Για την εξασφάλιση αποζημίωσης ή επιδομάτων στους ανέργους [Έτος Ψήφισης : 1934] 
Δ.Σ.Ε. 45 45. : Περί χρησιμοποιήσεως γυναικών εις υπογείους εργασίας μεταλλείων πάσης κατηγορίας [Έτος Ψή-
φισης : 1935] Κύρωση : Ν.Δ. της 30-10/1935
Δ.Σ.Ε. 46 46. : Για τη μείωση της διάρκειας της εργασίας στα ανθρακωρυχεία [Έτος Ψήφισης : 1935] 
Δ.Σ.Ε. 47 47. : Για τη μείωση της διάρκειας της εργασίας σε σαράντα ώρες την εβδομάδα [Έτος Ψήφισης : 1935] 
Δ.Σ.Ε. 48 48. : Για την καθιέρωση διεθνούς συστήματος διατήρησης των δικαιωμάτων στην ασφάλιση αναπηρίας – 
γήρατος - θανάτου [Έτος Ψήφισης : 1935] 
Δ.Σ.Ε. 49 49. : Για τη μείωση της διάρκειας εργασίας στα υαλουργεία που παράγουν φιάλες [Έτος Ψήφισης : 
1935] 
Δ.Σ.Ε. 50 50. : Για τη ρύθμιση ορισμένων ειδικών συστημάτων πρόσληψης εργαζομένων [Έτος Ψήφισης : 1936] 
Δ.Σ.Ε. 51 51. : Για τη μείωση της διάρκειας της εργασίας στα δημόσια έργα [Έτος Ψήφισης : 1936] 
Δ.Σ.Ε. 52 52. : Περί κανονικών κατ’ έτος αδειών μετ’ αποδοχών [Έτος Ψήφισης : 1936] Κύρωση : Ν. 2081/1952 
(ΦΕΚ 109/Α΄/25.4.1952)
Δ.Σ.Ε. 53 53. : Για το κατώτατο όριο επαγγελματικής ικανότητας των πλοιάρχων και αξιωματικών της εμπορικής 
ναυτιλίας [Έτος Ψήφισης : 1936] 
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Δ.Σ.Ε. 54 54. : Για τις ετήσιες άδειες με αποδοχές των ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1936] 
Δ.Σ.Ε. 55 55. : Περί των υποχρεώσεων του εφοπλιστού εν περιπτώσει ασθενείας ή θανάτου των εργατών θαλάσσης 
[Έτος Ψήφισης : 1936] Κύρωση : Α.Ν. 366/1968 (ΦΕΚ 88/Α΄/27.4.1968)
Δ.Σ.Ε. 56 56. : Για την ασφάλιση ασθενείας των εργατών θάλασσας [Έτος Ψήφισης : 1936] 
Δ.Σ.Ε. 57 57. : Για τις ώρες εργασίας στα πλοία και για τη σύνθεση των πληρωμάτων [Έτος Ψήφισης : 1936] 
Δ.Σ.Ε. 58 58. : Περί κατώτατου ορίου ηλικίας εισδοχής των παίδων εις το ναυτικόν επάγγελμα (αναθεωρητική) [Έτος 
Ψήφισης : 1936] Κύρωση : Ν. 4318/1963 (ΦΕΚ 88/Α΄/11.6.1963)
Δ.Σ.Ε. 59 59. : Για τον καθορισμό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών στις βιομηχανικές εργασίες (ανα-
θεωρητική) [Έτος Ψήφισης : 1937] 
Δ.Σ.Ε. 60 60. : Για τον καθορισμό κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου των παιδιών σε μη βιομηχανικές εργασίες (ανα-
θεωρητική) [Έτος Ψήφισης : 1937] 
Δ.Σ.Ε. 61 61. : Για τη μείωση της διάρκειας εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία [Έτος Ψήφισης : 1937] 
Δ.Σ.Ε. 62 62. : Για τις διατάξεις ασφάλειας στην οικοδομική βιομηχανία [Έτος Ψήφισης : 1937] Κύρωση : Ν. 
1430/1984 (ΦΕΚ 49/Α΄/18.4.1984)
Δ.Σ.Ε. 63 63. : Για τις στατιστικές των ημερομισθίων και των ωρών εργασίας στις κυριότερες μεταλλευτικές και κα-
τασκευαστικές βιομηχανίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η οικοδομική βιομηχανία, η δόμηση καθώς και η 
γεωργία [Έτος Ψήφισης : 1938] 
Δ.Σ.Ε. 64 64. : Για τη ρύθμιση των γραπτών συμβάσεων εργασίας των ιθαγενών εργατών [Έτος Ψήφισης : 1939] 
Δ.Σ.Ε. 65 65. : Για τις ποινικές κυρώσεις εξαιτίας της μη τήρησης των όρων της σύμβασης εργασίας από μέρους των 
ιθαγενών εργαζομένων [Έτος Ψήφισης : 1939] 
Δ.Σ.Ε. 66 66. : Για την πρόσληψη, τοποθέτηση και τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων μεταναστών [Έτος Ψή-
φισης : 1939] 
Δ.Σ.Ε. 67 67. : Για τη διάρκεια της εργασίας και τις χρονικές περιόδους ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές [Έτος 
Ψήφισης : 1939] 
Δ.Σ.Ε. 68 68. : Περί τροφοδοσίας των πληρωμάτων [Έτος Ψήφισης : 1946] Κύρωση : Ν. 1163/1981 (ΦΕΚ 154/
Α΄/18.6.1981)
Δ.Σ.Ε. 69 69. : Περί πτυχίων ναυτομαγείρων [Έτος Ψήφισης : 1946] Κύρωση : Ν. 4317/1963 (ΦΕΚ 87/
Α΄/11.6.1963)
Δ.Σ.Ε. 70 70. : Για την κοινωνική ασφάλεια των ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1946] 
Δ.Σ.Ε. 71 71. : Για τις συντάξεις των ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1946] Κύρωση : Ν. 1639/1986 (ΦΕΚ 109/
Α΄/18.7.1986)
Δ.Σ.Ε. 72 72. : Για την άδεια με αποδοχές των ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1946] 
Δ.Σ.Ε. 73 73. : Περί ιατρικής εξετάσεως των ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1946] Κύρωση : Ν. 1131/1981 (ΦΕΚ 39/
Α΄/13.2.1981)
Δ.Σ.Ε. 74 74. : Για τα διπλώματα ικανότητας ειδικευμένων ναυτών [Έτος Ψήφισης : 1946] 
Δ.Σ.Ε. 75 75. : Για τη διαμονή των πληρωμάτων στα πλοία [Έτος Ψήφισης : 1946] 
Δ.Σ.Ε. 76 76. : Για τους μισθούς, τη διάρκεια εργασίας στα πλοία και τη σύνθεση πληρωμάτων [Έτος Ψήφισης : 
1946] 
Δ.Σ.Ε. 77 77. : Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και των νεαρών προσώπων δι’ απασχόλησιν εις 
τας βιομηχανικός εργασίας [Έτος Ψήφισης : 1946] Κύρωση : Ν. 1171/1981 (ΦΕΚ 180/Α΄/13.7.1981)
Δ.Σ.Ε. 78 78. : Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των παίδων και νεαρών προσώπων δι’ απασχόλησιν εις τας 
μη βιομηχανικός εργασίας [Έτος Ψήφισης : 1946] Κύρωση : Ν. 1173/1981 (ΦΕΚ 180/Α΄/13.7.1981)
Δ.Σ.Ε. 79 79. : Για τον περιορισμό της νυκτερινής εργασίας των παιδιών και νεαρών προσώπων στις μη βιομηχανι-
κές εργασίες [Έτος Ψήφισης : 1946] 
Δ.Σ.Ε. 80 80. : Δια την μερικήν αναθεώρησιν των υπό της Γενικής Συνδιασκέψεως της Διεθνούς Οργανώσεως 
της Εργασίας γενομένων αποδεκτών συμβάσεων εις τας 28 πρώτος συνόδους αυτής ίνα εξασφαλισθή η μελ-
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λοντική άσκησις ωρισμένων καθηκόντων γραμματείας αναιθεμένων δια των ως είρηται συμβάσεων εις τον 
Γενικόν Γραμματέα της Κοινωνίας των Εθνών και επενέχθωσι αυτόθι συμπληρωματικοί τροποποιήσεις ανα-
γκαίοι ως εκ της διαλύσεως της Κοινωνίας των Εθνών και της τροποποιήσεως του καταστατικού χάρτου της 
Διεθνούς Οργανώσεως της Εργασίας [Έτος Ψήφισης : 1946] Κύρωση : Ν. 2082/1952 (ΦΕΚ 117/
Α΄/28.4.1952)
Δ.Σ.Ε. 81 81. : Περί επιθεωρήσεως της εργασίας εις την βιομηχανία και το εμπόριον – Πρωτόκολλο 1995 σχετικό 
με τη σύμβαση για την επιθεώρηση εργασίας (Νο 81), 1947 [Έτος Ψήφισης : 1947] Κύρωση : Ν. 3249/1955 
(ΦΕΚ 139/Α΄/2.6.1955)
Δ.Σ.Ε. 82 82. : Για την κοινωνική πολιτική στα μη μητροπολιτικά εδάφη [Έτος Ψήφισης : 1947] 
Δ.Σ.Ε. 83 83. : Για την εφαρμογή των διεθνών κανόνων εργασίας στα μη μητροπολιτικά εδάφη [Έτος Ψήφισης : 
1947] 
Δ.Σ.Ε. 84 84. : Για το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και τη ρύθμιση των εργατικών διαφορών στα μη μητροπολιτι-
κά εδάφη [Έτος Ψήφισης : 1947] 
Δ.Σ.Ε. 85 85. : Για την επιθεώρηση εργασίας σε εδάφη μη μητροπολιτικά [Έτος Ψήφισης : 1947] 
Δ.Σ.Ε. 86 86. : Για το ανώτατο όριο διάρκειας των συμβάσεων εργασίας των ιθαγενών εργαζομένων [Έτος Ψήφι-
σης : 1947] 
Δ.Σ.Ε. 87 87. : Περί συνδικαλιστικής ελευθερίας και προστασίας του συνδικαλιστικού δικαιώματος [Έτος Ψήφι-
σης : 1948] Κύρωση : Ν.Δ. 4204/1961 (ΦΕΚ 174/Α΄/19.9.1961)
Δ.Σ.Ε. 88 88. : Περί διοργανώσεως της υπηρεσίας απασχολήσεως [Έτος Ψήφισης : 1948] Κύρωση : Ν. 3250/1955 
(ΦΕΚ 139/Α΄/2.6.1955)
Δ.Σ.Ε. 89 89. : Περί νυκτερινής εργασίας των απασχολουμένων εν τη βιομηχανία γυναικών (αναθεωρητική) – Πρω-
τόκολλο του 1990 σχετικό με τη σύμβαση για τη νυχτερινή εργασία (γυναίκες) (αναθεωρητική) 1948 [Έτος Ψή-
φισης : 1948] Κύρωση : Ν. 3924/1959 (ΦΕΚ 1/Α΄/2.1.1959)
Δ.Σ.Ε. 90 90. : Περί νυκτερινής εργασίας των παίδων εις την βιομηχανίαν (αναθεωρητική) [Έτος Ψήφισης : 1948] 
Κύρωση : Ν.Δ. 4215/1961 (ΦΕΚ 170/Α΄/19.9.1961)
Δ.Σ.Ε. 91 91. : Για άδειες με αποδοχές των ναυτικών (αναθεωρητική) [Έτος Ψήφισης : 1949] 
Δ.Σ.Ε. 92 92. : Για τη διαμονή του πληρώματος των πλοίων (αναθεωρητική) [Έτος Ψήφισης : 1949] Κύρωση : Ν. 
1637/1986 (ΦΕΚ 107/Α΄/18.7.1986)
Δ.Σ.Ε. 93 93. : Για τους μισθούς, τις ώρες εργασίας και τη σύνθεση των πληρωμάτων των πλοίων (αναθεωρητική) 
[Έτος Ψήφισης : 1949] 
Δ.Σ.Ε. 94 94. : Για ρήτρες εργασίας στις συμβάσεις με το δημόσιο [Έτος Ψήφισης : 1949] 
Δ.Σ.Ε. 95 95. : Περί προστασίας του ημερομισθίου [Έτος Ψήφισης : 1949] Κύρωση : Ν. 3248/1955 (ΦΕΚ 138/
Α΄/2.6.1955)
Δ.Σ.Ε. 96 96. : Για τα γραφεία εύρεσης εργασίας έναντι αμοιβής (αναθεωρητική) [Έτος Ψήφισης : 1949] 
Δ.Σ.Ε. 97 97. : Για τους μετανάστες εργάτες (αναθεωρητική) [Έτος Ψήφισης : 1949] 
Δ.Σ.Ε. 98 98. : Περί εφαρμογής των αρχών του δικαιώματος οργανώσεως και συλλογικής διαπραγματεύσεως [Έτος 
Ψήφισης : 1949] Κύρωση : Ν.Δ. 4205/1961 (ΦΕΚ 174/Α΄/19.9.1961)
Δ.Σ.Ε. 99 99. : Για τις μεθόδους καθορισμού των κατωτάτων ορίων μισθών και ημερομισθίων στη γεωργία [Έτος 
Ψήφισης : 1951] 
Δ.Σ.Ε. 100 100. : Περί ισότητας της αμοιβής μεταξύ αρρένων και θηλέων εργαζομένων δι’ εργασίαν ίσης αξίας [Έτος 
Ψήφισης : 1951] Κύρωση : Ν. 46/1975 (ΦΕΚ 105/Α΄/3.6.1975)
Δ.Σ.Ε. 101 101. : Για άδειες με αποδοχές στη γεωργία [Έτος Ψήφισης : 1952] 
Δ.Σ.Ε. 102 102. : Περί ελαχίστων ορίων της κοινωνικής ασφάλειας [Έτος Ψήφισης : 1952] Κύρωση : Ν. 3251/1955 

(ΦΕΚ 140/Α΄/2.6.1955)
Δ.Σ.Ε. 103 103. : Για την προστασία της μητρότητας (αναθεωρητική) [Έτος Ψήφισης : 1952] Κύρωση : Ν. 

1302/1982 (ΦΕΚ 133/Α΄/29.10.1982)
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Δ.Σ.Ε. 104 104. : Για την κατάργηση των ποινικών κυρώσεων για παραλείψεις στη σύμβαση εργασίας από μέρους 
των ιθαγενών εργαζομένων [Έτος Ψήφισης : 1955] 
Δ.Σ.Ε. 105 105. : Περί καταργήσεως της αναγκαστικής εργασίας [Έτος Ψήφισης : 1957] Κύρωση : Ν.Δ. 4221/1961 

(ΦΕΚ 173/Α΄/19.9.1961)
Δ.Σ.Ε. 106 106. : Περί της εβδομαδιαίας αναπαύσεως εις το εμπόριον και τα γραφεία [Έτος Ψήφισης : 1957] Κύ-
ρωση : Ν. 1174/1981 (ΦΕΚ 182/Α΄/13.7.1981)
Δ.Σ.Ε. 107 107. : Για την προστασία και ένταξη των αυτοχθόνων πληθυσμών και άλλων νομαδικών και ημινομαδι-
κών πληθυσμών στις ανεξάρτητες χώρες [Έτος Ψήφισης : 1957] 
Δ.Σ.Ε. 108 108. : Περί εθνικών εγγράφων ταυτότητος ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1958] Κύρωση : Ν. 4316/1963 

(ΦΕΚ 87/Α΄/11.6.1963)
Δ.Σ.Ε. 109 109. : Για τους μισθούς, τις ώρες εργασίας και τη σύνθεση των πληρωμάτων των πλοίων (αναθεωρητι-
κή) [Έτος Ψήφισης : 1958] 
Δ.Σ.Ε. 110 110. : Για τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων στις φυτείες [Έτος Ψήφισης : 1958] 
Δ.Σ.Ε. 111 111. : Για τη διάκριση στην απασχόληση και το επάγγελμα [Έτος Ψήφισης : 1958] Κύρωση : Ν. 

1424/1984 (ΦΕΚ 29/Α΄/14.3.1984)
Δ.Σ.Ε. 112 112. : Για το κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην εργασία των αλιέων [Έτος Ψήφισης : 1959] 
Δ.Σ.Ε. 113 113. : Για την ιατρική εξέταση των αλιέων [Έτος Ψήφισης : 1959] 
Δ.Σ.Ε. 114 114. : Για τη σύμβαση πρόσληψης των αλιέων [Έτος Ψήφισης : 1959] 
Δ.Σ.Ε. 115 115. : Περί προστασίας των εργαζομένων από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες [Έτος Ψήφισης : 1960] Κύ-
ρωση : Ν. 1181/1981 (ΦΕΚ 195/Α΄/24.7.1981)
Δ.Σ.Ε. 116 116. : Για τη μερική αναθεώρηση των συμβάσεων που υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνδιάσκεψη της Δι-
εθνούς Οργάνωσης Εργασίας κατά τις τριάντα δύο πρώτες συνόδους της, με σκοπό την ενοποίηση των διατάξε-
ων των σχετικών με την κατάρτιση εκθέσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για 
την εφαρμογή των συμβάσεων [Έτος Ψήφισης : 1961] 
Δ.Σ.Ε. 117 117. : Για τους βασικούς στόχους και κανόνες της κοινωνικής πολιτικής [Έτος Ψήφισης : 1962] 
Δ.Σ.Ε. 118 118. : Για την ίση μεταχείριση ημεδαπών και αλλοδαπών στην κοινωνική ασφάλεια [Έτος Ψήφισης : 1962] 
Δ.Σ.Ε. 119 119. : Για την προστασία από τις μηχανές [Έτος Ψήφισης : 1963] 
Δ.Σ.Ε. 120 120. : Για την υγιεινή στο εμπόριο και τα γραφεία [Έτος Ψήφισης : 1964] 
Δ.Σ.Ε. 121 121. : Για τις παροχές σε περίπτωση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών [Έτος Ψή-
φισης : 1964] 
Δ.Σ.Ε. 122 122. : Για την πολιτική της απασχόλησης [Έτος Ψήφισης : 1964] Κύρωση : Ν. 1423/1984 (ΦΕΚ 29/
Α΄/14.3.1984)
Δ.Σ.Ε. 123 123. : Για το όριο ηλικίας που απαιτείται για την απασχόληση τις υπόγειες εργασίες στα ορυχεία [Έτος 
Ψήφισης : 1965] 
Δ.Σ.Ε. 124 124. : Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητος των νεαρών προσώπων δι’ απασχόλησιν εις υπογείους ερ-
γασίας εις τα ορυχεία [Έτος Ψήφισης : 1965] Κύρωση : Ν. 1175/1981 (ΦΕΚ 183/Α΄/13.7.1981)
Δ.Σ.Ε. 125 125. : Για τα διπλώματα ικανότητας των αλιέων [Έτος Ψήφισης : 1966] 
Δ.Σ.Ε. 126 126. : Για την ενδιαίτηση στα αλιευτικά πλοία [Έτος Ψήφισης : 1966] Κύρωση : Ν. 1879/1990 (ΦΕΚ 

38/Α΄/21.3.1990)
Δ.Σ.Ε. 127 127. : Για το ανώτατο βάρος φορτίου που μπορεί να μεταφέρει ένας μόνον εργάτης [Έτος Ψήφισης : 

1967] 
Δ.Σ.Ε. 128 128. : Για τις παροχές αναπηρίας, γήρατος και επιζώντων [Έτος Ψήφισης : 1967] 
Δ.Σ.Ε. 129 129. : Για την επιθεώρηση εργασίας στη γεωργία [Έτος Ψήφισης : 1969] 
Δ.Σ.Ε. 130 130. : Για την ιατρική περίθαλψη και τα επιδόματα ασθενείας [Έτος Ψήφισης : 1969] 
Δ.Σ.Ε. 131 131. : Για τον καθορισμό κατωτάτων μισθών και ημερομισθίων ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες 

[Έτος Ψήφισης : 1970] 
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Δ.Σ.Ε. 132 132. : Για ετήσιες άδειες με αποδοχές (αναθεωρητική) [Έτος Ψήφισης : 1970] 
Δ.Σ.Ε. 133 133. : Ενδιαίτηση των πληρωμάτων των πλοίων (συμπληρωματικές διατάξεις) [Έτος Ψήφισης : 1970] 
Κύρωση : Ν. 1594/1986 (ΦΕΚ 65/Α΄/19.5.1986)
Δ.Σ.Ε. 134 134. : Περί προλήψεως των εργατικών ατυχημάτων των ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1970] Κύρωση : Ν. 

486/1976 (ΦΕΚ 321/Α΄/3.12.1976)
Δ.Σ.Ε. 135 135. : Για την προστασία των αντιπροσώπων των εργαζομένων στην επιχείρηση και τις διευκολύνσεις 
που θα πρέπει να τους παρέχονται [Έτος Ψήφισης : 1971] Κύρωση : Ν. 1767/1988 (ΦΕΚ 63/Α΄/6.4.1988)
Δ.Σ.Ε. 136 136. : Περί προστασίας εκ των κινδύνων δηλητηριάσεως των οφειλομένων εις το βενζόλιον [Έτος Ψή-
φισης : 1971] Κύρωση : Ν. 492/1976 (ΦΕΚ 332/Α΄/11.12.1976)
Δ.Σ.Ε. 137 137. : Για τις κοινωνικές επιπτώσεις από τις νέες μεθόδους χειρισμού στα λιμάνια [Έτος Ψήφισης : 

1973] 
Δ.Σ.Ε. 138 138. : Περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν [Έτος Ψήφισης : 1973] Κύρω-
ση : Ν. 1182/1981 (ΦΕΚ 193/Α΄/24.7.1981)
Δ.Σ.Ε. 139 139. : Για την πρόληψη και τον έλεγχο των επαγγελματικών κινδύνων που προκαλούνται από καρκινο-
γόνους ουσίες και στοιχεία [Έτος Ψήφισης : 1974] 
Δ.Σ.Ε. 140 140. : Για εκπαιδευτική άδεια με αποδοχές [Έτος Ψήφισης : 1974] 
Δ.Σ.Ε. 141 141. : Για τις οργανώσεις των γεωργικών εργατών και το ρόλο τους στην οικονομική και κοινωνική ανά-
πτυξη [Έτος Ψήφισης : 1975] Κύρωση : Ν. 1855/1989 (ΦΕΚ 141/Α΄/1.6.1989)
Δ.Σ.Ε. 142 142. : Για το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της εκπαίδευσης στην αξιοποίηση του αν-
θρώπινου δυναμικού [Έτος Ψήφισης : 1975] Κύρωση : Ν. 1856/1989 (ΦΕΚ 141/Α΄/1.6.1989)
Δ.Σ.Ε. 143 143. : Για την μετανάστευση με παράνομες συνθήκες και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών και με-
ταχείρισης των μεταναστών εργατών [Έτος Ψήφισης : 1975] 
Δ.Σ.Ε. 144 144. : Περί των τριμερών συνεννοήσεων δια την προώθησιν της εφαρμογής των διεθνών κανόνων εργα-
σίας [Έτος Ψήφισης : 1976] Κύρωση : Ν.Δ. 1176/1981 (ΦΕΚ 184/Α΄/13.7.1981)
Δ.Σ.Ε. 145 145. : Για τη συνέχεια της απασχόλησης των ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1976] 
Δ.Σ.Ε. 146 146. : Για τις ετήσιες άδειες με αποδοχές των ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1976] 
Δ.Σ.Ε. 147 147. : Περί ελαχίστων επιπέδων ασφάλειας των εμπορικών πλοίων – Πρωτόκολλο 1996 σχετικό με τη 
σύμβαση για το εμπορικό ναυτικό (ελάχιστα όρια) 1976 [Έτος Ψήφισης : 1976] Κύρωση : Ν. 948/1979 (ΦΕΚ 
167/Α΄/25.7.1979)
Δ.Σ.Ε. 148 148. : Για την προστασία των εργαζομένων από τους επαγγελματικούς κινδύνους που οφείλονται στη μό-
λυνση του αέρα, στο θόρυβο και στους κραδασμούς μέσα στους χώρους εργασίας [Έτος Ψήφισης : 1977] 
Δ.Σ.Ε. 149 149. : Για την απασχόληση και τους όρους εργασίας και ζωής του νοσηλευτικού προσωπικού [Έτος Ψή-
φισης : 1977] Κύρωση : Ν. 1672/1986 (ΦΕΚ 203/Α΄/24.12.1986)
Δ.Σ.Ε. 150 150. : Για τη διοίκηση της εργασίας: ρόλος, καθήκοντα και οργάνωση [Έτος Ψήφισης : 1978] Κύρωση 

: Ν. 1546/1985 (ΦΕΚ 94/Α΄/22.5.1985)
Δ.Σ.Ε. 151 151. : Για την προστασία του δικαιώματος οργάνωσης και τις διαδικασίες καθορισμού των όρων απασχό-
λησης στη δημόσια διοίκηση [Έτος Ψήφισης : 1978] Κύρωση : Ν. 2405/1996 (ΦΕΚ 101/Α΄/4.6.1996)
Δ.Σ.Ε. 152 152. : Για την ασφάλεια και υγιεινή στις λιμενικές φορτοεκφορτωτικές εργασίες [Έτος Ψήφισης : 

1979] 
Δ.Σ.Ε. 153 153. : Για τη διάρκεια εργασίας και τις περιόδους ανάπαυσης στις οδικές μεταφορές [Έτος Ψήφισης : 

1979] 
Δ.Σ.Ε. 154 154. : Για την προώθηση της συλλογικής διαπραγμάτευσης [Έτος Ψήφισης : 1981] Κύρωση : Ν. 

2403/1996 (ΦΕΚ 99/Α΄/4.6.1996)
Δ.Σ.Ε. 155 155. : Για την ασφάλεια, την υγεία των εργαζομένων και το περιβάλλον εργασίας [Έτος Ψήφισης : 

1981] 
Δ.Σ.Ε. 156 156. : Για την ισότητα των ευκαιριών και μεταχείρισης των εργαζομένων και των δύο φύλλων: Εργαζό-
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μενοι με οικογενειακές υποχρεώσεις [Έτος Ψήφισης : 1981] Κύρωση : Ν. 1576/1985 (ΦΕΚ 218/
Α΄/23.12.1985)
Δ.Σ.Ε. 157 157. : Για την καθιέρωση διεθνούς συστήματος διατήρησης των δικαιωμάτων στον τομέα της κοινωνι-
κής ασφάλειας [Έτος Ψήφισης : 1982] 
Δ.Σ.Ε. 158 158. : Για τη λύση της σχέσης εργασίας με πρωτοβουλία του εργοδότη [Έτος Ψήφισης : 1982] 
Δ.Σ.Ε. 159 159. : Για την επαγγελματική επαναπροσαρμογή και απασχόληση των μειονεκτούντων προσώπων [Έτος 
Ψήφισης : 1983] Κύρωση : Ν. 1556/1985 (ΦΕΚ 100/Α΄/28.5.1985)
Δ.Σ.Ε. 160 160. : Για τις στατιστικές της εργασίας [Έτος Ψήφισης : 1985] Κύρωση : Ν. 1817/1988 (ΦΕΚ 252/
Α΄/15.11.1988)
Δ.Σ.Ε. 161 161. : Υπηρεσίες επαγγελματικής υγείας [Έτος Ψήφισης : 1985] 
Δ.Σ.Ε. 162 162. : Για την ασφάλεια στη χρήση αμιάντου [Έτος Ψήφισης : 1986] 
Δ.Σ.Ε. 163 163. : Για την ευημερία των ναυτικών στη θάλασσα και στα λιμάνια [Έτος Ψήφισης : 1987] 
Δ.Σ.Ε. 164 164. : Για την προστασία της υγείας και την ιατρική περίθαλψη των ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1987] 
Δ.Σ.Ε. 165 165. : Για την κοινωνική ασφάλεια των ναυτικών (αναθεωρητική) [Έτος Ψήφισης : 1987] 
Δ.Σ.Ε. 166 166. : Για την παλιννόστηση των ναυτικών (αναθεωρητική) [Έτος Ψήφισης : 1987] 
Δ.Σ.Ε. 167 167. : Για την ασφάλεια και την υγεία στις οικοδομές [Έτος Ψήφισης : 1988] 
Δ.Σ.Ε. 168 168. : Για την προώθηση της απασχόλησης και την προστασία κατά της ανεργίας [Έτος Ψήφισης : 

1988] 
Δ.Σ.Ε. 169 169. : Για τους αυτόχθονες και νομαδικούς πληθυσμούς στις ανεξάρτητες χώρες [Έτος Ψήφισης : 

1989] 
Δ.Σ.Ε. 170 170. : Για την ασφάλεια κατά τη χρήση χημικών προϊόντων [Έτος Ψήφισης : 1990] 
Δ.Σ.Ε. 171 171. : Για τη νυχτερινή εργασία [Έτος Ψήφισης : 1990] 
Δ.Σ.Ε. 172 172. : Για τους όρους εργασίας στα ξενοδοχεία, εστιατόρια και συναφή καταστήματα [Έτος Ψήφισης : 

1991] 
Δ.Σ.Ε. 173 173. : Για την προστασία των απαιτήσεων των εργαζομένων σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδό-
τη [Έτος Ψήφισης : 1992] 
Δ.Σ.Ε. 174 174. : Για την πρόληψη των σοβαρών βιομηχανικών ατυχημάτων [Έτος Ψήφισης : 1993] 
Δ.Σ.Ε. 175 175. : Για τη μερική απασχόληση [Έτος Ψήφισης : 1994] 
Δ.Σ.Ε. 176 176. : Για την ασφάλεια και υγεία στα ορυχεία [Έτος Ψήφισης : 1995] 
Δ.Σ.Ε. 177 177. : Για την εργασία κατ’ οίκον [Έτος Ψήφισης : 1996] 
Δ.Σ.Ε. 178 178. : Για την επιθεώρηση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 

1996] 
Δ.Σ.Ε. 179 179. : Για τη ναυτολόγηση και την εύρεση εργασίας ναυτικών [Έτος Ψήφισης : 1996] 
Δ.Σ.Ε. 180 180. : Για τις ώρες εργασίας των ναυτικών και την επάνδρωση των πλοίων [Έτος Ψήφισης : 1996] Κύ-
ρωση : Ν. 2974/2001 (ΦΕΚ 293/Α΄/31.12.2001)
Δ.Σ.Ε. 181 181. : Για τις ιδιωτικές υπηρεσίες απασχόλησης [Έτος Ψήφισης : 1997] 
Δ.Σ.Ε. 182 182. : Για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκο-
πό την εξάλειψή τους [Έτος Ψήφισης : 1999] Κύρωση : Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ 119/Α΄/15.6.2001)
Δ.Σ.Ε. 183 183. : Για την αναθεώρηση της (αναθεωρημένης) σύμβασης γα την προστασία της μητρότητας [Έτος 
Ψήφισης : 2000] 
Δ.Σ.Ε. 184 184. : Για την ασφάλεια και υγεία στη γεωργία [Έτος Ψήφισης : 2001] 
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