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Ο∆ΗΓΙΑ 1999/92/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης ∆εκεµβρίου 1999
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 (δέκατη
πέµπτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων κατά την εργασία (4)· οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας, και ιδίως όσες
αφορούν την ενηµέρωση των εργαζοµένων, τη διαβούλευση
µαζί τους, τη συµµετοχή τους και την κατάρτισή τους,
εφαρµόζονται συνεπώς πλήρως και στην περίπτωση που οι
εργαζόµενοι µπορεί να εκτεθούν σε κίνδυνο λόγω εκρηκτικής ατµόσφαιρας, µε την επιφύλαξη τυχόν αυστηρότερων
ή ειδικότερων διατάξεων της παρούσας οδηγίας·

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 137,
την πρόταση της Επιτροπής (1), η οποία υποβλήθηκε κατόπιν διαβουλεύσεων µε την συµβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την
υγιεινή και την προστασία της υγείας στο χώρο εργασίας και το
µόνιµο όργανο για την ασφάλεια και την υγιεινή στα ανθρακωρυχεία και στις άλλες εξορυκτικές βιοµηχανίες,

(6)

η παρούσα οδηγία αποτελεί θετική συµβολή στη δηµιουργία
της κοινωνικής διάστασης της εσωτερικής αγοράς·

(7)

στην οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, σχετικά µε την
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών για τις
συσκευές και τα συστήµατα προστασίας που προορίζονται
για χρήση σε εκρηκτικές ατµόσφαιρες (5), ορίζεται ότι προβλέπεται η εκπόνηση συµπληρωµατικής οδηγίας σύµφωνα
µε το άρθρο 137 της συνθήκης, που θα αφορά ιδιαίτερα
τους κινδύνους εκρήξεων από τη χρησιµοποίηση ή/και τον
τρόπο και το είδος εγκατάστασης των συσκευών·

(8)

η προστασία από τις εκρήξεις έχει ιδιαίτερη σηµασία όσον
αφορά την ασφάλεια· σε περίπτωση έκρηξης τίθενται σε
κίνδυνο η ζωή και η υγεία των εργαζοµένων λόγω των
ανεξέλεγκτων συνεπειών της φλόγας και της πίεσης καθώς
και λόγω των βλαβερών προϊόντων των αντιδράσεων και της
κατανάλωσης του απαραίτητου για την αναπνοή οξυγόνου
στην ατµόσφαιρα του χώρου εργασίας·

(9)

για τη χάραξη συνεπούς στρατηγικής για την πρόληψη των
εκρήξεων απαιτούνται οργανωτικά µέτρα που να συµπληρώνουν τα τεχνικά µέτρα που λαµβάνονται στο χώρο εργασίας
ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος, βάσει της οδηγίας 89/
391/ΕΟΚ, να διαθέτει µια αξιολόγηση των υφισταµένων
κατά την εργασία κινδύνων για την υγεία και την ασφάλεια
των εργαζοµένων· αυτή η υποχρέωση διευκρινίζεται στην
παρούσα οδηγία, δεδοµένου ότι ορίζεται σ’ αυτήν ότι ο
εργοδότης υποχρεούται να συντάσσει ένα έγγραφο προστασίας από εκρήξεις, ή σειρά εγγράφων, που να ικανοποιεί τις
ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα οδηγία
και να το (τα) ενηµερώνει· το έγγραφο προστασίας από
εκρήξεις περιλαµβάνει προσδιορισµό των κινδύνων, αξιολόγησή τους και ορισµό των ειδικών µέτρων που πρέπει να
ληφθούν, προκειµένου να διασφαλισθεί η υγεία και η ασφάλεια των εργαζοµένων έναντι κινδύνων από εκρηκτικές
ατµόσφαιρες, σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας 89/391/
ΕΟΚ· το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις µπορεί να αποτελεί τµήµα της αξιολόγησης των κινδύνων για την υγεία
και την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, η οποία απαιτείται
σύµφωνα µε το άρθρο 9 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ·

τη γνώµη της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2),
Αφού ζήτησε τη γνώµη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης υπό το πρίσµα του κοινού σχεδίου που εγκρίθηκε από
την επιτροπή συνδιαλλαγής στις 21 Οκτωβρίου 1999 (3),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

στο άρθρο 137 της συνθήκης προβλέπεται ότι το Συµβούλιο µπορεί να θεσπίζει, µε οδηγίες, τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προώθηση βελτιώσεων κυρίως στο περιβάλλον
εργασίας, ώστε να εξασφαλίζεται καλύτερο επίπεδο προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων·

(2)

σύµφωνα µε το εν λόγω άρθρο, στις οδηγίες αυτές πρέπει
να αποφεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονοµικών και
νοµικών εξαναγκασµών οι οποίοι θα παρεµπόδιζαν τη
δηµιουργία και την ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων·

(3)

η βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής και της προστασίας
της υγείας των εργαζοµένων αποτελεί στόχο που δεν πρέπει
να τίθεται σε δεύτερη µοίρα σε σχέση µε καθαρά οικονοµικές εκτιµήσεις·

(4)

η τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών για τη βελτίωση της
προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων
που είναι δυνατόν να εκτεθούν σε εκρηκτικές ατµόσφαιρες
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ασφάλεια και την
προστασία της υγείας των εργαζοµένων·

(5)

η παρούσα οδηγία αποτελεί ειδική οδηγία κατά την έννοια
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ
του Συµβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά µε την
εφαρµογή µέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της

(1) ΕΕ C 332 της 9.12.1995, σ. 10 και ΕΕ C 184 της 17.6.1997, σ. 1.
(2) ΕΕ C 153 της 28.5.1996, σ. 35.
(3) Γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής Ιουνίου 1996 (ΕΕ C
198 της 8.7.1996, σ. 160) που επιβεβαιώθηκε στις 4 Μαΐου 1999 (ΕΕ
C 279 της 1.10.1999, σ. 55)· κοινή θέση του Συµβουλίου, της 22ας
∆εκεµβρίου 1998 (ΕΕ C 55 της 25.2.1999, σ. 45) και απόφαση του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 6ης Μαΐου 1999 (ΕΕ C 279 της
1.10.1999, σ. 386)· απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 2ας
∆εκεµβρίου 1999 και απόφαση του Συµβουλίου, της 6ης ∆εκεµβρίου
1999.

(4) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
(5) ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 1.

L 23/58
(10)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

EL

η αξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης ενδέχεται να απαιτείται
από άλλες κοινοτικές πράξεις ότι, προκειµένου να αποφευχθεί η περιττή επανάληψη εργασιών, ο εργοδότης θα πρέπει
να έχει το δικαίωµα, σύµφωνα µε την εθνική πρακτική, να
συνδυάζει έγγραφα, τµήµατα εγγράφων ή άλλες ισοδύναµες
εκθέσεις που έχουν συνταχθεί δυνάµει άλλων κοινοτικών
πράξεων προκειµένου να συγκροτήσει µια ενιαία «έκθεση
ασφάλειας»·

(11)

η πρόληψη του σχηµατισµού εκρηκτικών ατµοσφαιρών περιλαµβάνει και την εφαρµογή της αρχής της υποκατάστασης·

(12)

θα πρέπει να υπάρχει συντονισµός όταν εργαζόµενοι διαφόρων επιχειρήσεων βρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασίας·

(13)

τα προληπτικά µέτρα πρέπει, εάν χρειαστεί, να συµπληρωθούν µε επιπρόσθετα µέτρα που θα ισχύουν όταν έχει
λάβει χώρα ανάφλεξη· η µέγιστη ασφάλεια µπορεί να επιτευχθεί µε συνδυασµό προληπτικών µέτρων και άλλων επιπρόσθετων µέτρων περιορισµού των βλαβερών συνεπειών των
εκρήξεων στους εργαζοµένους·

(14)

(15)

η οδηγία 92/58/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 24ης Ιουνίου
1992, σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη
σήµανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία (ένατη ειδική
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (1), εφαρµόζεται πλήρως, και ιδίως σε
τόπους που έχουν άµεση γειτνίαση µε τις επικίνδυνες ζώνες
και όπου το κάπνισµα, το πριόνισµα, η συγκόλληση και
άλλες δραστηριότητες που εισάγουν φλόγες ή σπίθες ενδέχεται να έχουν αλληλεπίδραση µε την επικίνδυνη ζώνη·
η οδηγία 94/9/ΕΚ χωρίζει τον εξοπλισµό και τα προστατευτικά συστήµατα που καλύπτει σε οµάδες και κατηγορίες
εξοπλισµού, η παρούσα οδηγία προβλέπει την ταξινόµηση
κατά ζώνες, από τον εργοδότη, των χώρων όπου µπορεί να
δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες και καθορίζει ποιές
οµάδες και κατηγορίες εξοπλισµών και προστατευτικών
συστηµάτων θα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε κάθε ζώνη,
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στασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων, οι οποίοι
είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο λόγω εκρηκτικών ατµοσφαιρών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2.
2.

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρµόζεται:

α) στους χώρους οι οποίοι χρησιµοποιούνται άµεσα για την
ιατρική θεραπεία ασθενών, και κατά τη διάρκειά της·
β) στη χρήση συσκευών που λειτουργούν µε καύση αερίων καυσίµων, σύµφωνα µε την οδηγία 90/396/ΕΟΚ (2)·
γ) στην παρασκευή, τον χειρισµό, τη χρήση, την αποθήκευση και
τη µεταφορά εκρηκτικών υλών ή χηµικώς ασταθών ουσιών·
δ) στις εξορυκτικές βιοµηχανίες που καλύπτονται από την οδηγία
92/91/ΕΟΚ (3) ή από την οδηγία 92/104/ΕΟΚ (4)·
ε) στις χερσαίες, υδάτινες και αεροπορικές µεταφορές, για τις
οποίες εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις των διεθνών συµφωνιών (π.χ. ADNR, ADR, ICAO, ΙΜΟ, RID), και οι κοινοτικές
οδηγίες εφαρµογής των ανωτέρω συµφωνιών. Τα µέσα µεταφοράς που προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές ατµόσφαιρες δεν εξαιρούνται.
3.
Η οδηγία 89/391/ΕΟΚ καθώς και οι σχετικές ειδικές οδηγίες
εφαρµόζονται πλήρως στον τοµέα που αναφέρεται στην παράγραφο
1, µε την επιφύλαξη αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων
της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
Ορισµός
Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «εκρηκτική ατµόσφαιρα» νοείται µείγµα µε αέρα, σε ατµοσφαιρικές συνθήκες, εύφλεκτων ουσιών υπό µορφή αερίων, ατµών, συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή σκόνης, στο οποίο, µετά την ανάφλεξη, η καύση µεταδίδεται στο σύνολο του µη καιοµένου µείγµατος.
ΤΜΗΜΑ ΙΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟ∆ΟΤΗ

Άρθρο 3
ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΤΜΗΜΑ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείµενο και πεδίο εφαρµογής
1.
Η παρούσα οδηγία, η οποία είναι η δέκατη πέµπτη ειδική
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ, ορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά µε την προ(1) ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 23.

Πρόληψη των εκρήξεων και προστασία από αυτές
Για την πρόληψη, κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 2
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, και την προστασία από εκρήξεις, ο
εργοδότης οφείλει να λαµβάνει τα ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης τεχνικά ή/και οργανωτικά µέτρα, κατά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε τις ακόλουθες αρχές:
— πρόληψη της δηµιουργίας εκρηκτικών ατµοσφαιρών, ή όταν η
φύση της δραστηριότητας δεν το επιτρέπει,
— αποφυγή της ανάφλεξης εκρηκτικών ατµοσφαιρών, και
— µετριασµός των επιβλαβών συνεπειών της έκρηξης ώστε να
διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων.
Εάν παραστεί ανάγκη, τα µέτρα αυτά συνδυάζονται ή/και
συµπληρώνονται µε µέτρα κατά της εξάπλωσης των εκρήξεων και
επανεξετάζονται τακτικά και, σε κάθε περίπτωση, όποτε σηµειώνονται σηµαντικές αλλαγές.
(2) ΕΕ L 196 της 26.7.1990, σ. 15· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).
(3) ΕΕ L 348 της 28.11.1992, σ. 9.
4
( ) ΕΕ L 404 της 31.12.1992, σ. 10.
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Άρθρο 4

2.
Ο εργοδότης εξασφαλίζει ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις του
παραρτήµατος ΙΙ εφαρµόζονται στους χώρους που καλύπτονται
από την παράγραφο 1.

Αξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης
1.
Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο
άρθρο 6 παράγραφος 3 και στο άρθρο 9 παράγραφος 1 της
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης αξιολογεί τους ειδικούς κινδύνους που οφείλονται σε εκρηκτικές ατµόσφαιρες, λαµβάνοντας
υπόψη τουλάχιστον:
— την πιθανότητα δηµιουργίας εκρηκτικών ατµοσφαιρών και τη
διάρκειά τους,
— την πιθανότητα παρουσίας και ενεργοποίησης πηγών ανάφλεξης, συµπεριλαµβανοµένων ηλεκτροστατικών εκκενώσεων,
— τις εγκαταστάσεις, τις χρησιµοποιούµενες ουσίες, τις µεθόδους
και τις πιθανές αλληλεπιδράσεις τους,
— την κλίµακα των προβλεπόµενων επιπτώσεων.
Οι κίνδυνοι έκρηξης αξιολογούνται συνολικά.
2.
Χώροι που συνδέονται ή µπορεί να συνδεθούν µέσω ανοιγµάτων µε χώρους στους οποίους ενδέχεται να δηµιουργηθούν
εκρηκτικές ατµόσφαιρες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την
αξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης.

Για να προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων και
σύµφωνα µε τις βασικές αρχές της αξιολόγησης κινδύνων και
εκείνες που καθορίζονται στο άρθρο 3, ο εργοδότης λαµβάνει τα
αναγκαία µέτρα ώστε:
— όταν είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες
σε ποσότητα που να απειλεί την ασφάλεια και την υγεία των
εργαζοµένων ή άλλων, το περιβάλλον εργασίας να είναι τέτοιο
ώστε οι εργασίες να µπορούν να εκτελούνται µε ασφάλεια,
— κατά την παρουσία εργαζοµένων σε ένα περιβάλλον εργασίας
στο οποίο είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα σε ποσότητα που να απειλεί την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζοµένων, να εξασφαλίζεται κατάλληλη εποπτεία,
σύµφωνα µε την αξιολόγηση κινδύνων, µε τη χρήση
κατάλληλων τεχνικών µέσων.
Άρθρο 6
Καθήκοντα συντονισµού
Όταν εργαζόµενοι διαφόρων επιχειρήσεων παρευρίσκονται στον
ίδιο χώρο εργασίας, κάθε εργοδότης είναι υπεύθυνος για όλα τα
θέµατα που εµπίπτουν στον έλεγχό του.
Με την επιφύλαξη της κατ’ ιδίαν ευθύνης κάθε εργοδότη, όπως
ορίζεται στην οδηγία 89/391/ΕΟΚ, ο εργοδότης που, κατά τις
εθνικές νοµοθεσίες ή/και πρακτικές, έχει την ευθύνη για το χώρο
εργασίας συντονίζει την εφαρµογή όλων των µέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων και διευκρινίζει, στο έγγραφο
προστασίας από εκρήξεις το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8, το
σκοπό, τα µέτρα και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του συντονισµού
αυτού.
Άρθρο 7
µπορεί

να δηµιουργηθούν
ατµόσφαιρες

Άρθρο 8
Έγγραφο προστασίας από εκρήξεις
Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο
4, ο εργοδότης µεριµνά για την κατάρτιση και τη συνεχή ενηµέρωση εγγράφου, καλουµένου εφεξής «έγγραφο προστασίας από
εκρήξεις»
Το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις αναφέρει ειδικότερα:
— ότι θα ληφθούν τα δέοντα µέτρα για την επίτευξη του σκοπού
της παρούσας οδηγίας,

Γενικές υποχρεώσεις

όπου

3.
Εφόσον απαιτείται, τα σηµεία εισόδου σε χώρους στους
οποίους είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες
σε βαθµό τέτοιο ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την
υγεία των εργαζοµένων, επισηµαίνονται µε σήµατα σύµφωνα µε το
παράρτηµα ΙΙΙ.

— ότι έχουν προσδιορισθεί και αξιολογηθεί οι κίνδυνοι εκρήξεων,

Άρθρο 5

Χώροι
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εκρηκτικές

1.
Ο εργοδότης κατατάσσει σε ζώνες τους χώρους στους
οποίους είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες
σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι.

— τους χώρους που έχουν ταξινοµηθεί σε ζώνες, σύµφωνα µε το
παράρτηµα Ι,
— τους χώρους στους οποίους ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις
του παραρτήµατος ΙΙ,
— ότι οι χώροι και ο εξοπλισµός εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων
των εγκαταστάσεων συναγερµού, διαµορφώνονται, λειτουργούν
και συντηρούνται έτσι ώστε να είναι ασφαλείς,
— ότι έχουν ληφθεί µέτρα για την ασφαλή χρησιµοποίηση του
εξοπλισµού εργασίας, σύµφωνα µε την οδηγία 89/665/ΕΟΚ
του Συµβουλίου (1).
Το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις συντάσσεται πριν από την
έναρξη των εργασιών και αναθεωρείται όταν ο χώρος εργασίας, ο
εξοπλισµός ή η οργάνωση της εργασίας υφίστανται σηµαντικές
αλλαγές, επεκτάσεις ή µετατροπές.
Ο εργοδότης µπορεί να συνδυάζει υφιστάµενες αξιολογήσεις κινδύνων έκρηξης, έγγραφα ή άλλες ισοδύναµες εκθέσεις που συντάχθηκαν βάσει άλλων κοινοτικών πράξεων.

Άρθρο 9
Ειδικές απαιτήσεις για τον εξοπλισµό εργασίας και τους
χώρους εργασίας
1.
Ο εξοπλισµός εργασίας προς χρήση σε χώρους στους
οποίους είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες,
ο οποίος χρησιµοποιείται ήδη ή τίθεται για πρώτη φορά στη
διάθεση της επιχείρησης ή της εγκατάστασης πριν από τις 30
Ιουνίου 2003, πρέπει να συµµορφούται από την εν λόγω ηµεροµηνία προς τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ µέρος Α,
όταν δεν εφαρµόζεται κάποια άλλη κοινοτική οδηγία ή όταν εφαρµόζεται µόνον εν µέρει.
(1) ΕΕ L 393 της 30.12.1989, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την
οδηγία 95/63/ΕΚ (ΕΕ L 335 της 30.12.1995, σ. 28).
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2.
Ο εξοπλισµός εργασίας, προς χρήση σε χώρους, στους
οποίους είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες,
ο οποίος τίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση της επιχείρησης ή
της εγκατάστασης µετά τις 30 Ιουνίου 2003, πρέπει να συµµορφούται προς τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ µέρη Α
και Β.
3.
Οι χώροι εργασίας που περιλαµβάνουν τοµείς στους οποίους
είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες και οι
οποίοι χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά µετά τις 30 Ιουνίου
2003, πρέπει να συµµορφούνται προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
4.
Όταν οι χώροι εργασίας που περιλαµβάνουν τοµείς στους
οποίους είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες
χρησιµοποιούνται ήδη πριν από τις 30 Ιουνίου 2003, πρέπει, το
αργότερο τρία χρόνια µετά την ηµεροµηνία αυτή, να συµµορφούνται προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία.
5.
Σε περίπτωση που, µετά τις 30 Ιουνίου 2003, πραγµατοποιηθούν αλλαγές, επεκτάσεις ή/και αναδιαρθρώσεις σε χώρους εργασίας που περιλαµβάνουν τοµείς στους οποίους είναι δυνατόν να
δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες, ο εργοδότης λαµβάνει τα
αναγκαία µέτρα, ώστε αυτές οι αλλαγές, επεκτάσεις ή/και αναδιαρθρώσεις να συµµορφούνται προς τις ελάχιστες απαιτήσεις που
προβλέπονται στην παρούσα οδηγία.
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ
ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Προσαρµογή των παραρτηµάτων
Οι καθαρά τεχνικές προσαρµογές των παραρτηµάτων οι οποίες
καθίστανται αναγκαίες λόγω:
— έκδοσης οδηγιών για την τεχνική εναρµόνιση και τυποποίηση
στον τοµέα της προστασίας από εκρήξεις, ή/και
— τεχνικής προόδου, εξέλιξης των διεθνών κανονισµών ή προδιαγραφών και νέων γνώσεων σχετικά µε την πρόληψη των εκρήξεων και την προστασία από αυτές,
θεσπίζονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο
17 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.
Άρθρο 11
Οδηγός ορθής πρακτικής
Η Επιτροπή καταρτίζει πρακτικές κατευθυντήριες γραµµές σε έναν
οδηγό ορθής πρακτικής µη δεσµευτικού χαρακτήρα. Ο οδηγός
αυτός αφορά τα θέµατα που αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7
και 8, στο παράρτηµα Ι και στο παράρτηµα ΙΙ µέρος Α.
Η Επιτροπή λαµβάνει προηγουµένως τη γνώµη της συµβουλευτικής
επιτροπής για την ασφάλεια, την υγιεινή και την προστασία της
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υγείας στον τόπο εργασίας σύµφωνα µε την απόφαση 74/325/ΕΟΚ
του Συµβουλίου (1).
Στο πλαίσιο της εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, τα κράτη µέλη
λαµβάνουν υπόψη, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, τον προαναφερόµενο οδηγό κατά την κατάρτιση των εθνικών πολιτικών τους για
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων.
Άρθρο 12
Ενηµέρωση των επιχειρήσεων
Τα κράτη µέλη, κατόπιν αιτήσεως, µεριµνούν ώστε οι σχετικές
πληροφορίες να είναι διαθέσιµες στους εργοδότες σύµφωνα µε το
άρθρο 11, µε ειδική αναφορά στον οδηγό ορθής πρακτικής.
Άρθρο 13
Τελικές διατάξεις
1.
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις προκειµένου να συµµορφωθούν µε την παρούσα οδηγία το αργότερο έως την 30ή Ιουνίου
2003. Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη µέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή
κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Οι λεπτοµερείς διατάξεις της
αναφοράς αυτής καθορίζονται από τα κράτη µέλη.
2.
Τα κράτη µέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείµενο των
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη θεσπίσει ή που θεσπίζουν στον τοµέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
3.
Τα κράτη µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή ανά πενταετία
έκθεση σχετικά µε την πρακτική εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας, αναφέροντας τις απόψεις εργοδοτών και εργαζοµένων. Η Επιτροπή ενηµερώνει σχετικώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και τη
συµβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια, την υγιεινή και την
υγεία στους χώρους εργασίας.
Άρθρο 14
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της δηµοσίευσής
της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 15
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 16 ∆εκεµβρίου 1999.
Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Για το Συµβούλιο

Η Πρόεδρος

Ο Πρόεδρος

N. FONTAINE

K. HEMILÄ

(1) ΕΕ L 185 της 9.7.1974, σ. 15· απόφαση όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την πράξη προσχώρησης του 1994.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΚΑΤΑΤΑΞΗ

ΤΩΝ

ΧΩΡΩΝ

ΣΤΟΥΣ

ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ

ΝΑ

∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ

ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ

Εισαγωγική παρατήρηση:
Το ακόλουθο σύστηµα κατάταξης εφαρµόζεται στους χώρους όπου λαµβάνονται προφυλάξεις σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 4, 7 και
8.
1. Χώροι στους οποίους είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα
Ένας χώρος στον οποίο είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα σε βαθµό τέτοιο ώστε να απαιτούνται ειδικές
προφυλάξεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων, θεωρείται επικίνδυνος κατά την έννοια της
παρούσας οδηγίας.
Ένας χώρος στον οποίο δεν αναµένεται να δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα σε βαθµό τέτοιο ώστε να απαιτούνται ειδικές
προφυλάξεις, θεωρείται µη επικίνδυνος κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.
Οι εύφλεκτες ή/και καύσιµες ουσίες θεωρούνται ως υλικά που είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν εκρηκτικές ατµόσφαιρες,
εκτός εάν από την εξέταση των ιδιοτήτων τους προκύπτει ότι τα µείγµατά τους µε αέρα δεν είναι σε θέση να µεταδώσουν
αυτοµάτως την έκρηξη.
2. Κατάταξη επικινδύνων χώρων
Οι επικίνδυνοι χώροι κατατάσσονται σε ζώνες βάσει της συχνότητας και της διάρκειας της εµφάνισης εκρηκτικών ατµοσφαιρών.
Η έκταση των ληπτέων µέτρων, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ µέρος Α, καθορίζεται από την παρούσα κατάταξη.
Ζώνη 0
Χώρος στον οποίο υπάρχει µονίµως, ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή συχνά, εκρηκτική ατµόσφαιρα αποτελούµενη από
µείγµα µε αέρα εύφλεκτων ουσιών υπό µορφή αερίων, ατµού ή συγκέντρωσης σταγονιδίων.
Ζώνη 1
Χώρος στον οποίο είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί περιστασιακά κατά τη συνήθη λειτουργία εκρηκτική ατµόσφαιρα αποτελούµενη από µείγµα µε αέρα εύφλεκτων ουσιών υπό µορφή αερίων, ατµού ή συγκέντρωσης σταγονιδίων.
Ζώνη 2
Χώρος στον οποίο δεν θεωρείται δυνατόν να δηµιουργηθεί κατά τη συνήθη λειτουργία εκρηκτική ατµόσφαιρα αποτελούµενη
από µείγµα µε αέρα εύφλεκτων ουσιών υπό µορφή αερίων, ατµού ή συγκέντρωσης σταγονιδίων, αλλά εάν δηµιουργηθεί, θα
διαρκέσει µόνον για µικρό χρονικό διάστηµα.
Ζώνη 20
Χώρος στον οποίο υπάρχει µονίµως, ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα ή συχνά, εκρηκτική ατµόσφαιρα υπό µορφή νέφους
εύφλεκτης σκόνης στον αέρα.
Ζώνη 21
Χώρος στον οποίο είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί περιστασιακά κατά τη συνήθη λειτουργία εκρηκτική ατµόσφαιρα υπό µορφή
νέφους εύφλεκτης σκόνης στον αέρα.
Ζώνη 22
Χώρος στον οποίο δεν θεωρείται δυνατόν να δηµιουργηθεί κατά τη συνήθη λειτουργία εκρηκτική ατµόσφαιρα υπό µορφή
νέφους εύφλεκτης σκόνης στον αέρα αλλά, εάν δηµιουργηθεί, θα διαρκέσει µόνον για µικρό χρονικό διάστηµα.
Σηµειώσεις
1. Τα στρώµατα, οι αποθέσεις και οι στοιβάδες εύφλεκτης σκόνης πρέπει να αντιµετωπίζονται όπως κάθε άλλη πηγή που µπορεί
να δηµιουργήσει εκρηκτική ατµόσφαιρα.
2. Με τον όρο «συνήθης λειτουργία» νοείται η κατάσταση κατά την οποία οι εγκαταστάσεις χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις
παραµέτρους βάσει των οποίων έχουν σχεδιαστεί.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
A. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΛΟΓΩ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΩΝ
Εισαγωγική παρατήρηση:
Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν παράρτηµα ισχύουν:
—

για χώρους που κατατάσσονται ως επικίνδυνοι σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι όταν επιβάλλεται από τα χαρακτηριστικά των
χώρων εργασίας, των σταθµών εργασίας, του εξοπλισµού ή των χρησιµοποιούµενων ουσιών, ή από τον κίνδυνο τον
οφειλόµενο στη δραστηριότητα που συνδέεται µε τους κινδύνους από εκρηκτικές ατµόσφαιρες,

—

για εξοπλισµό εγκατεστηµένο σε µη επικίνδυνους χώρους ο οποίος απαιτείται ή συµβάλλει στην ασφαλή λειτουργία
εξοπλισµού εγκατεστηµένου σε επικίνδυνους χώρους.

1.

Οργανωτικά µέτρα

1.1. Κατάρτιση των εργαζοµένων
Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν στους εργαζοµένους που απασχολούνται σε χώρους όπου ενδέχεται να προκύψουν
εκρηκτικές ατµόσφαιρες, επαρκή και κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά την προστασία από εκρήξεις.
1.2. Γραπτές οδηγίες και άδειες για εκτέλεση εργασίας
Οσάκις απαιτείται από το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις:
— οι εργασίες σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε γραπτές οδηγίες του εργοδότη,
— πρέπει να εφαρµόζεται σύστηµα χορήγησης αδειών για την εκτέλεση τόσο των επικίνδυνων εργασιών όσο και των
εργασιών που ενδέχεται να αλληλεπιδράσουν µε άλλες εργασίες µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία κινδύνου.
Η άδεια για εκτέλεση εργασίας πρέπει να χορηγείται από άτοµο αρµόδιο για το σκοπό αυτό πριν από την έναρξη των
εργασιών.
2.

Μέτρα προστασίας από εκρήξεις

2.1. Κάθε διαρροή ή/και έκλυση, σκόπιµη ή µη, εύφλεκτων αερίων, ατµών, συγκεντρώσιµων σταγονιδίων ή καύσιµης σκόνης που
µπορεί να δηµιουργήσει κινδύνους έκρηξης, πρέπει να εκτρέπεται ή να µεταφέρεται καταλλήλως σε ασφαλή χώρο. Εάν αυτό
δεν είναι πρακτικά εφικτό, θα συγκρατείται µε ασφαλή τρόπο ή θα καθίσταται ακίνδυνη µε κάποιο άλλο κατάλληλο τρόπο.
2.2. Εάν η εκρηκτική ατµόσφαιρα περιέχει πολλών ειδών εύφλεκτα ή/και καύσιµα αέρια, ατµούς, οµίχλες ή κονιορτούς, τα
προστατευτικά µέτρα πρέπει να αντιστοιχούν στο µεγαλύτερο δυνατό πιθανό κίνδυνο.
2.3. Κατά την πρόληψη των κινδύνων ανάφλεξης σύµφωνα µε το άρθρο 3, πρέπει να συνυπολογίζονται και οι ηλεκτροστατικές
εκκενώσεις όταν οι εργαζόµενοι ή το περιβάλλον εργασίας ενεργούν ως φορείς ή γεννήτριες φορτίου. Στους εργαζοµένους
παρέχεται κατάλληλη στολή εργασίας που αποτελείται από υλικά που δεν προκαλούν ηλεκτροστατικές εκκενώσεις οι οποίες
µπορούν να αναφλέξουν εκρηκτικές ατµόσφαιρες.
2.4. Οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός, τα συστήµατα προστασίας και οι συναφείς συνδετήριες συσκευές πρέπει να τίθενται σε
λειτουργία µόνον εάν το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις αποδεικνύει ότι η λειτουργία τους δεν συνεπάγεται κίνδυνο
έκρηξης. Αυτό ισχύει επίσης για τον εξοπλισµό εργασίας και τις συναφείς συνδετήριες συσκευές που δεν θεωρούνται ως
συσκευές ή συστήµατα προστασίας κατά την έννοια της οδηγίας 94/9/ΕΟΚ, εφόσον η ενσωµάτωσή τους σε µια εγκατάσταση
είναι δυνατόν να δηµιουργήσει αφ’ εαυτής κίνδυνο ανάφλεξης. Πρέπει να λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα προς αποφυγή της
σύγχυσης µεταξύ συνδετήριων συσκευών.
2.5. Λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο χώρος εργασίας, ο εργασιακός εξοπλισµός και
οποιεσδήποτε συναφείς συνδετήριες συσκευές που τίθενται στη διάθεση των εργαζοµένων έχουν σχεδιαστεί, κατασκευαστεί,
συναρµολογηθεί και εγκατασταθεί, και συντηρούνται και λειτουργούν κατά τρόπου ώστε να µειώνονται στο ελάχιστο οι
κίνδυνοι εκρήξεως, σε περίπτωση δε εκρήξεως, να ελέγχεται ή να µειώνεται στο ελάχιστο η διάδοσή της στο χώρο εργασίας
ή/και στο εργασιακό εξοπλισµό. Στους εν λόγω χώρους εργασίας, λαµβάνονται προσήκοντα µέτρα ώστε να µειώνονται στο
ελάχιστο οι κίνδυνοι των εργαζοµένων από τις φυσικές συνέπειες της έκρηξης.
2.6. Εφόσον απαιτείται, οι εργαζόµενοι πρέπει να ειδοποιούνται µε οπτικά ή/και ηχητικά µέσα και να αποµακρύνονται προτού
συντρέξουν οι προϋποθέσεις έκρηξης.
2.7. Εφόσον απαιτείται βάσει του εγγράφου προστασίας από εκρήξεις, πρέπει να προβλέπονται και να συντηρούνται έξοδοι
κινδύνου για την ταχεία και ασφαλή έξοδο των εργαζοµένων από τους απειλούµενους χώρους σε περίπτωση κινδύνου.
2.8. Πριν αρχίσει να χρησιµοποιείται ένας χώρος εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα,
πρέπει να επαληθεύεται συνολικά η ασφάλεια που παρέχει έναντι των εκρήξεων. Πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις
για την προστασία από εκρήξεις.
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Οι επαληθεύσεις αυτές διενεργούνται από άτοµα τα οποία, λόγω πείρας ή/και επαγγελµατικής κατάρτισης, έχουν ειδικότητα
στον τοµέα της προστασίας από τις εκρήξεις.
2.9. Όπου η αξιολόγηση των κινδύνων το αποδεικνύει αναγκαίο:
— όταν από διακοπή της παροχής ενέργειας µπορούν να προκύψουν πρόσθετοι κίνδυνοι, πρέπει να είναι δυνατή η
διατήρηση του εξοπλισµού και των συστηµάτων προστασίας σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας, ανεξάρτητα από την
υπόλοιπη εγκατάσταση σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας,
— πρέπει να είναι δυνατή η χειρωνακτική παρέµβαση προκειµένου να διακοπεί η λειτουργία των συσκευών και των
συστηµάτων προστασίας που ενσωµατώνονται σε αυτόµατες διαδικασίες και τα οποία παύουν να λειτουργούν σύµφωνα
µε τους προκαθορισµένους όρους λειτουργίας, εφόσον αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Τέτοιου είδους
επεµβάσεις πρέπει να γίνονται µόνον από ειδικευµένους εργαζόµενους,
— όταν ενεργοποιείται το σύστηµα έκτακτης διακοπής, η συσσωρευµένη ενέργεια πρέπει να διαχέεται µε τον ταχύτερο και
ασφαλέστερο δυνατό τρόπο ή να αποµονώνεται, ώστε να µην αποτελεί πλέον πηγή κινδύνου.
B. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Εφόσον το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις, βάσει αξιολόγησης των κινδύνων, δεν ορίζει κάτι διαφορετικό, για όλους τους
χώρους στους οποίους είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες πρέπει να επιλέγονται εξοπλισµοί και συστήµατα
προστασίας σύµφωνα µε τις κατηγορίες που προβλέπονται στην οδηγία 94/9/ΕΚ.
Στις ζώνες αυτές πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εξοπλισµού, υπό τον όρο ότι είναι κατάλληλες για αέρια,
ατµούς ή συγκεντρώσεις σταγονιδίων ή/και σκόνης αναλόγως:
— στη ζώνη 0 ή στη ζώνη 20, εξοπλισµός της 1ης κατηγορίας,
— στη ζώνη 1 ή στη ζώνη 21, εξοπλισµός της 1ης ή της 2ης κατηγορίας,
— στη ζώνη 2 ή στη ζώνη 22, εξοπλισµός της 1ης, 2ης ή της 3ης κατηγορίας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Προειδοποιητικό σήµα για τη σήµανση χώρων, στους οποίους είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες σύµφωνα
µε το άρθρο 7 παράγραφος 3

Τοποθετείται όπου είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες
∆ιακριτικά στοιχεία:
— τριγωνικό σχήµα,
— µαύροι χαρακτήρες σε κίτρινο φόντο, µαύρο περίγραµµα (το κίτρινο πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον το 50 % της επιφάνειας
του σήµατος).
Τα κράτη µέλη µπορούν, εάν το επιθυµούν, να προσθέτουν άλλα επεξηγηµατικά στοιχεία.

28. 1. 2000

