
Δ.Δ. Παπ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                                 Κ.Γ.Π. 418/2019 
 Απ. 5197, 20.12.2019    

Απιθμόρ 418 

Oι πεπί Αζθάλειαρ και Τγείαρ ζηην Δπγαζία (Βεβαίυζη Δγγπαθήρ Τποζηαηικών, Δγκαηαζηάζευν, 
Δπισειπήζευν και Υώπυν Δπγαζίαρ) Κανονιζμοί ηος 2019, οι οποίοι εκδόθηκαν από ηο Τποςπγικό ςμβούλιο, 
δςνάμει ηος άπθπος 38 ηυν πεπί Αζθάλειαρ και Τγείαρ ζηην Δπγαζία Νόμυν ηος 1996 έυρ 2015, αθού 
καηαηέθηκαν ζηη Βοςλή ηυν Ανηιπποζώπυν και εγκπίθηκαν από αςηή, δημοζιεύονηαι ζηην Δπίζημη 
Δθημεπίδα ηηρ Γημοκπαηίαρ ζύμθυνα με ηο εδάθιο (3) ηος άπθπος 3 ηος πεπί ηηρ Καηαθέζευρ ζηη Βοςλή ηυν 
Ανηιπποζώπυν ηυν Κανονιζμών πος Δκδίδονηαι με Δξοςζιοδόηηζη Νόμος, Νόμος (Ν. 99 ηος 1989 όπυρ 
ηποποποιήθηκε με ηοςρ Νόμοςρ 227 ηος 1990 μέσπι 3(Ι) ηος 2010). 

ΟΗ ΠΔΡΗ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΔΡΓΑΗΑ ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 1996 ΔΧ 2015 

____________________ 

Καλνληζκνί εθδηδφκελνη δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 38 
 

89(Η) ηνπ 1996 
158(Η) ηνπ 2001 

25(Η) ηνπ 2002 
41(Η) ηνπ 2003 
99(Η) ηνπ 2003 
33(Η) ηνπ 2011 

170(Η) ηνπ 2015 
178(Η) ηνπ 2015. 

Σν Τπνπξγηθφ πκβνχιην, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ ηνπ παξέρνληαη απφ ην άξζξν 38 ησλ πεξί 
Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκσλ ηνπ 1996 έσο 2015, εθδίδεη ηνπο αθφινπζνπο 
Καλνληζκνχο: 

  
 ΜΔΡΟ Η 

ΓΔΝΗΚΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
  
πλνπηηθφο 
ηίηινο. 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία 
(Βεβαίσζε Δγγξαθήο Τπνζηαηηθψλ, Δγθαηαζηάζεσλ, Δπηρεηξήζεσλ θαη Υψξσλ Δξγαζίαο) 
Καλνληζκνί ηνπ 2019. 

  
Δξκελεία. 2.-(1) ηνπο παξφληεο Καλνληζκνχο, εθηφο εάλ απφ ην θείκελν πξνθχπηεη δηαθνξεηηθή έλλνηα- 
  
 «Αξρηεπηζεσξεηήο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2(1) ηνπ Νφκνπ

.
 

  
 «βεβαίσζε εγγξαθήο» ζεκαίλεη ηε βεβαίσζε πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή ζε 

εγθεθξηκέλν έληππν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ
.
 

  
 «εγθαηάζηαζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2(1) ηνπ Νφκνπ

.
 

  
 «εγθεθξηκέλν έληππν» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2(1) ηνπ Νφκνπ

.
 

  
 «επηρείξεζε» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2(1) ηνπ Νφκνπ

.
 

  
20(Η) ηνπ 2014. «Κξαηηθφο Οξγαληζκφο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2(1) ηνπ πεξί ηεο 

Γεκνζηνλνκηθήο Δπζχλεο θαη ηνπ Γεκνζηνλνκηθνχ Πιαηζίνπ Νφκνπ· 
  

89(Η) ηνπ 1996 
158(Η) ηνπ 2001 

25(Η) ηνπ 2002 
41(Η) ηνπ 2003 
99(Η) ηνπ 2003 
33(Η) ηνπ 2011 

170(Η) ηνπ 2015 
178(Η) ηνπ 2015. 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί Αζθάιεηαο θαη Τγείαο ζηελ Δξγαζία Νφκν
.
 

 «ππνζηαηηθφ» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2(1) ηνπ Νφκνπ
.
 

  
 «Τπνπξγείν» ζεκαίλεη νπνηνδήπνηε ππνπξγείν θαη πεξηιακβάλεη θάζε ηκήκα, ππεξεζία ή γξαθείν 

πνπ ππάγεηαη ζην νηθείν ππνπξγείν· 
  
 «ρψξνο εξγαζίαο» έρεη ηελ έλλνηα πνπ απνδίδεη ζηνλ φξν απηφ ην άξζξν 2(1) ηνπ Νφκνπ. 
  
Πεδίν  
εθαξκνγήο. 

3. ΟΗ παξφληεο Καλνληζκνί εθαξκφδνληαη ζε ππνζηαηηθά, εγθαηαζηάζεηο, επηρεηξήζεηο θαη ρψξνπο 
εξγαζίαο.  
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ΜΔΡΟ ΗΗ 
ΔΚΓΟΖ ΒΔΒΑΗΧΖ ΔΓΓΡΑΦΖ 

  
Έθδνζε 
βεβαίσζεο 
εγγξαθήο.  

4.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ θαη ηνπ 
Καλνληζκνχ 5, ε βεβαίσζε εγγξαθήο γηα ππνζηαηηθφ, εγθαηάζηαζε, επηρείξεζε ή ρψξν εξγαζίαο 
εθδίδεηαη απφ ηνλ Αξρηεπηζεσξεηή, κεηά ηελ ππνβνιή αίηεζεο απφ ηνλ εξγνδφηε ή ην 
απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν, πνπ δηεπζχλεη, δηαρεηξίδεηαη ή δηεμάγεη δξαζηεξηφηεηεο ζην 
ππνζηαηηθφ, εγθαηάζηαζε, επηρείξεζε ή ρψξν εξγαζίαο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρεηηθφ εγθεθξηκέλν 
έληππν.

 

  (2) Βεβαίσζε εγγξαθήο εθδίδεηαη γηα ππνζηαηηθά, εγθαηαζηάζεηο, επηρεηξήζεηο θαη/ή ρψξνπο 
εξγαζίαο γηα ηνπο νπνίνπο εξγνδφηεο ή απηνεξγνδνηνχκελα πξφζσπα αηηνχληαη παξνρή ρνξεγίαο 
απφ νπνηνδήπνηε Τπνπξγείν ή έρνπλ αηηεζεί λα εγγξαθνχλ ζε κεηξψν ή θαηάινγν Τπνπξγείνπ ή 
άιινπ Κξαηηθνχ Οξγαληζκνχ. 

  
Πεξηνξηζηηθνί ή 
άιινη φξνη. 

5.-(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 6, ν Αξρηεπηζεσξεηήο εθδίδεη βεβαίσζε 
εγγξαθήο, κφλν εάλ- 

  
   (α) ππνβάιιεηαη ζην εγθεθξηκέλν έληππν

.
 

  
 

Παξάξηεκα. 

  (β) ε αίηεζε ζπλνδεχεηαη θαη ՚ ειάρηζηνλ απφ ηα έγγξαθα πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ 

θαηάινγν εγγξάθσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο
.
 
 

  
   (γ) πξνθαηαβάιινληαη ηα ηέιε πνπ θαζνξίδνληαη κε δηάηαγκα ηνπ Τπνπξγνχ πνπ εθδίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 38Α
 
ηνπ Νφκνπ

.
 

  
  (δ) ην ππνζηαηηθφ, ε εγθαηάζηαζε, ε επηρείξεζε θαη/ή ν ρψξνο εξγαζίαο γηα ηα νπνία γίλεηαη 

ε αίηεζε έθδνζεο βεβαίσζεο εγγξαθήο επηζεσξήζεθαλ απφ Δπηζεσξεηή γηα ζθνπνχο ειέγρνπ 
ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Νφκνπ θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ θαη 
Γηαηαγκάησλ.  

  
 
 

 (2) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (1), ν Αξρηεπηζεσξεηήο, αθνχ αμηνινγήζεη 
ηελ αίηεζε θαη ηθαλνπνηεζεί φηη πιεξνχληαη νη πξφλνηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ, εθδίδεη ζηνλ 
αηηεηή βεβαίσζε εγγξαθήο κε ή ρσξίο πεξηνξηζηηθνχο ή άιινπο φξνπο.  

  
Έγγξαθα/ 
δηθαηνινγεηηθά 
αίηεζεο. 

6. Ο Αξρηεπηζεσξεηήο δχλαηαη, φηαλ απηφ θξηζεί αλαγθαίν λα θαζνξίδεη, κέζσ εγθεθξηκέλσλ 
εληχπσλ, επηπξφζζεηα ζρεηηθά έγγξαθα ή/θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ πξέπεη λα ππνβάιινληαη καδί κε 
ηελ αίηεζε γηα ηελ έθδνζε βεβαίσζεο εγγξαθήο. 

  
Ηζρχο θαη 
αλαλέσζε 
βεβαίσζεο 
εγγξαθήο.  

7.-(1) Ζ βεβαίσζε εγγξαθήο παχεη απηφκαηα λα ηζρχεη φηαλ- 
 (β)  

  
 (α) αιιάμεη ε ρξήζε ηνπ ππνζηαηηθνχ, ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο, ηεο εγθαηάζηαζεο ή ην είδνο ηεο 

επηρείξεζεο ή δηαθνξνπνηεζνχλ νη δηεξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη ή άιιεο ζπλζήθεο ηνπ 
ππνζηαηηθνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηεο επηρείξεζεο ή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ππφ ηηο νπνίεο 
εθδφζεθε ε ελ ιφγσ βεβαίσζε εγγξαθήο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξίπησζεο ζχζηαζεο 
ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα ην νπνίν εθδφζεθε ε βεβαίσζε· 

   
 (β) ιήμεη ε ηζρχο ηεο ή φηαλ δελ ηεξνχληαη νη φξνη νη νπνίνη θαζνξίδνληαη απφ ηνλ 

Αξρηεπηζεσξεηή ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5. 
  
  (2) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ησλ Καλνληζκψλ 4, 5 θαη 6, γηα ηελ αλαλέσζε ηεο βεβαίσζεο 

εγγξαθήο ηζρχνπλ φζα απαηηνχληαη θαη ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο βεβαίσζεο εγγξαθήο.   
  
Δπαλέθδνζε 
βεβαίσζεο 
εγγξαθήο. 

8.-(1) ε πεξίπησζε απψιεηαο, ε επαλέθδνζε βεβαίσζεο εγγξαθήο γηα ππνζηαηηθφ ή 
εγθαηάζηαζε ή επηρείξεζε ή ρψξν εξγαζίαο ηνπ ηδίνπ εξγνδφηε ή απηνεξγνδνηνχκελνπ 
πξνζψπνπ είλαη δπλαηή, εάλ δελ πθίζηαληαη αιιαγέο ζηε ρξήζε ηνπ ππνζηαηηθνχ, εγθαηάζηαζεο, 
επηρείξεζεο ή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ή εάλ δελ έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί νη δηεξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη 

ζ’ απηφ/ζ ՚ απηήλ/ζ ՚ απηφλ ή άιιεο ζπλζήθεο ππνζηαηηθνχ, εγθαηάζηαζεο, επηρείξεζεο ή ρψξνπ 

εξγαζίαο ππφ ηηο νπνίεο εθδφζεθε ε ελ ιφγσ βεβαίσζε. 
  
  (2) Σεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ησλ Καλνληζκψλ 4, 5 θαη 6, γηα ηελ επαλέθδνζε βεβαίσζεο 

ηζρχνπλ φζα απαηηνχληαη θαη ζηελ πεξίπησζε έθδνζεο λέαο βεβαίσζεο. 
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ΜΔΡΟ ΗΗΗ 
ΑΝΑΣΟΛΖ Ή ΣΔΡΜΑΣΗΜΟ ΣΖ ΗΥΤΟ ΣΖ ΒΔΒΑΗΧΖ ΔΓΓΡΑΦΖ 

  
Αλαζηνιή ή 
ηεξκαηηζκφο ηεο 
ηζρχνο βεβαίσζεο 
εγγξαθήο. 

9.-(1) Παξάιεηςε ή απνηπρία ζπκκφξθσζεο ηνπ εξγνδφηε ή ηνπ απηνεξγνδνηνχκελνπ 
πξνζψπνπ κε νπνηαδήπνηε πξνυπφζεζε ή νπνηνλδήπνηε φξν θαζνξίδεηαη ζηε βεβαίσζε 
εγγξαθήο δχλαηαη λα απνηειέζεη αηηία αλαζηνιήο ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ηζρχνο ηεο βεβαίσζεο 
εγγξαθήο.   

  (2) ε πεξίπησζε αλαζηνιήο ή ηεξκαηηζκνχ ηεο ηζρχνο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν (1), ν Αξρηεπηζεσξεηήο: 

  
 (α) θνηλνπνηεί εγγξάθσο ζην επεξεαδφκελν κέξνο ηελ απφθαζή ηνπ γηα αλαζηνιή ή 

ηεξκαηηζκφ ηεο ηζρχνο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο, θαζψο θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 
γίλεηαη ε αλαζηνιή ή ν ηεξκαηηζκφο ηεο ηζρχνο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο

.
 

   
 (β) ελεκεξψλεη ην επεξεαδφκελν κέξνο γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο ηεξαξρηθήο πξνζθπγήο 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55Γ ηνπ Νφκνπ. 
   
 ΜΔΡΟ V 

ΠΟΗΚΗΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 
  
Μεηαβαηηθέο 
δηαηάμεηο. 
 Κεθ. 134. 

 43 ηνπ 1964 
 32 ηνπ 1972 
 22 ηνπ 1982 
 25 ηνπ 1989 
 20 ηνπ 1990 

220 ηνπ 1991 
90(Η) ηνπ 1996 

113(Η) ηνπ 2013 
167(Η) ηνπ 2019. 

10.-(1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ (2), ην ππνζηαηηθφ, ε εγθαηάζηαζε, ε επηρείξεζε ή 
ν ρψξνο εξγαζίαο πνπ έρεη εγγξαθεί σο εξγνζηάζην, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πεξί 
Δξγνζηαζίσλ Νφκνπ, θαη ησλ δπλάκεη απηνχ εθδηδφκελσλ Καλνληζκψλ, θαη γηα ηνλ νπνίν/ηελ 
νπνία/ην νπνίν πθίζηαηαη ελ ηζρχη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εξγνζηαζίνπ, ζεσξείηαη φηη θαηέρεη 
βεβαίσζε εγγξαθήο, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηνπ Καλνληζκνχ 5(2), γηα ηξία (3) έηε απφ ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηζρχνο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ.  

  (2) ε πεξίπησζε πνπ ππνζηαηηθφ, εγθαηάζηαζε, επηρείξεζε ή ρψξνο εξγαζίαο γηα ην 
νπνίν, ηελ νπνία/ην νπνίν πθίζηαηαη ελ ηζρχη πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εξγνζηαζίνπ έρεη ζην κεηαμχ 
αιιάμεη ηε ρξήζε ηνπ /ηεο ή έρεη αιιάμεη ην είδνο ηεο επηρείξεζεο ή έρνπλ δηαθνξνπνηεζεί νη 
δηεξγαζίεο πνπ δηεμάγνληαη ή νη ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο απηφ εθδφζεθε, ν εξγνδφηεο ή ην 
απηνεξγνδνηνχκελν πξφζσπν πνπ δηεπζχλεη, δηαρεηξίδεηαη ή δηεμάγεη δξαζηεξηφηεηεο ζην ελ ιφγσ 
ππνζηαηηθφ, εγθαηάζηαζε, επηρείξεζε ή ρψξν εξγαζίαο, πξνβαίλεη άκεζα ζηελ ππνβνιή αίηεζεο 
γηα έθδνζε βεβαίσζεο εγγξαθήο, ρξεζηκνπνηψληαο ην ζρεηηθφ εγθεθξηκέλν έληππν, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

____________________ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 
Δλδεηθηηθφο θαηάινγνο εγγξάθσλ γηα έθδνζε βεβαίσζεο  

Καλνληζκφο 5(1)  

 Ζ αίηεζε γηα έθδνζε βεβαίσζεο εγγξαθήο λα ζπλνδεχεηαη απφ ηα πην θάησ έγγξαθα: 

1. Αξρηηεθηνληθή θάηνςε ή ζθαξίθεκα ηνπ ππνζηαηηθνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο.  

2. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ζχζηαζεο λνκηθνχ πξνζψπνπ ηνπ Σκήκαηνο Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ 
Παξαιήπηε, εάλ ν αηηεηήο είλαη λνκηθφ πξφζσπν. 

3. Αληίγξαθν πνιηηηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ αηηεηή, εάλ ν αηηεηήο είλαη θπζηθφ πξφζσπν. 

4. Αληίγξαθν πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ Σκήκαηνο Δθφξνπ Δηαηξεηψλ θαη Δπίζεκνπ Παξαιήπηε, ζην νπνίν θαίλνληαη νη 
κέηνρνη ή δηεπζπληέο ηεο εηαηξείαο (φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη). 

5. Πηζηνπνηεηηθφ αζθάιηζεο επζχλεο εξγνδφηε γηα ην ζχλνιν ησλ εξγνδνηνπκέλσλ. 

6. Δλνηθηαζηήξην έγγξαθν ηνπ ππνζηαηηθνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο (φπνπ απηφ εθαξκφδεηαη). 

7. Πνιενδνκηθή άδεηα ή άδεηα νηθνδνκήο ή πηζηνπνηεηηθφ έγθξηζεο ή ζχκβαζε κίζζσζεο ζε πεξίπησζε 
ππνζηαηηθνχ ζε θξαηηθή γε φπνπ αλαγξάθεηαη ε εγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ ππνζηαηηθνχ ή ηεο εγθαηάζηαζεο ή ηνπ 
ρψξνπ εξγαζίαο γηα ηνλ νπνίν ππνβάιιεηαη ε αίηεζε. 

8. Γξαπηή εθηίκεζε Κηλδχλνπ (ΓΔΚ) γηα ην ππνζηαηηθφ ή ηελ εγθαηάζηαζε ή ηνλ ρψξν εξγαζίαο γηα ηνλ νπνίν 
ππνβάιιεηαη ε αίηεζε. 
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