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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/104/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 16ης Σεπτεμβρίου 2009
σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας
από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ)
(κωδικοποιημένη έκδοση)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

μογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφά
λειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (5).
Ως εκ τούτου, οι διατάξεις της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ εφαρ
μόζονται πλήρως στον τομέα της χρησιμοποίησης εξοπλι
σμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία,
με την επιφύλαξη περισσότερο περιοριστικών ή ειδικών δια
τάξεων που περιέχονται στην παρούσα οδηγία.

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 137 παράγραφος 2,

(3)

Στο άρθρο 137 παράγραφος 2 της συνθήκης προβλέπεται
ότι το Συμβούλιο μπορεί να θεσπίζει, με οδηγία, τις ελάχι
στες προδιαγραφές για να προωθήσει τη βελτίωση, ιδίως, του
χώρου της εργασίας, με στόχο την προστασία της ασφάλειας
και της υγείας των εργαζομένων.

(4)

Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, στις οδηγίες αυτές αποφεύ
γεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών εξα
ναγκασμών οι οποίοι θα εμπόδιζαν τη δημιουργία και την
ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

(5)

Οι διατάξεις που θεσπίζονται σύμφωνα με το άρθρο 137
παράγραφος 2 της συνθήκης δεν αποτελούν εμπόδιο για τη
διατήρηση και τη θέσπιση, από κάθε κράτος μέλος, ενισχυ
μένων μέτρων προστασίας των συνθηκών εργασίας, συμβα
τών με τη συνθήκη.

(6)

Η τήρηση των ελαχίστων προδιαγραφών για τη διασφάλιση
υψηλότερου επιπέδου ασφάλειας και υγείας για τη χρήση
εξοπλισμού εργασίας, αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τη
διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων.

(7)

Η βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας των
εργαζομένων κατά την εργασία αποτελεί στόχο που δεν θα
πρέπει να τίθεται σε δεύτερη μοίρα σε σχέση με αμιγώς
οικονομικές εκτιμήσεις.

(8)

Οι εργασίες σε ύψος είναι δυνατό να εκθέσουν τους εργα
ζόμενους σε ιδιαίτερα υψηλούς κινδύνους για την υγεία
τους και την ασφάλειά τους, ιδίως σε κινδύνους πτώσης
και σε σοβαρά εργατικά ατυχήματα, τα οποία αντιπροσω
πεύουν υψηλό ποσοστό ατυχημάτων, και μάλιστα θανάσι
μων.

την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτρο
πής (1),
Αφού ζήτησε τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,
Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της
συνθήκης (2),
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Η οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμ
βρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφά
λειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας
από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος
1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (3), έχει επανειλημμένα τροπο
ποιηθεί (4) κατά τρόπο ουσιαστικό. Είναι, ως εκ τούτου,
σκόπιμη, για λόγους σαφήνειας και ορθολογισμού, η κωδι
κοποίηση της εν λόγω οδηγίας.
Η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία κατά την έννοια του
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρ

(1) ΕΕ C 100 της 30.4.2009, σ. 144.
(2) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2008 (δεν έχει
ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβου
λίου της 13ης Ιουλίου 2009.
(3) ΕΕ L 393 της 30.12.1989, σ. 13.
(4) Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α.

(5) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 1.
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(9)

Η παρούσα οδηγία αποτελεί συγκεκριμένο στοιχείο στα
πλαίσια της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της εσω
τερικής αγοράς.

(10)

Σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για
την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα
των τεχνικών προτύπων και κανονισμών (1), τα κράτη μέλη
υποχρεούνται να ανακοινώνουν στην Επιτροπή κάθε σχέδιο
τεχνικού κανόνα που ισχύει για μηχανές, συσκευές και εγκα
ταστάσεις.

(11)

(12)

Η παρούσα οδηγία αποτελεί το πλέον ενδεδειγμένο μέσο για
την επίτευξη των επιδιωκομένων στόχων και δεν υπερβαίνει
τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών.
Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει τις υποχρεώσεις
των κρατών μελών όσον αφορά στις προθεσμίες ενσωμάτω
σης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαίνονται στο
παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β,

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

3.10.2009

γ) «επικίνδυνη ζώνη», κάθε ζώνη εντός ή πέριξ του εξοπλισμού
εργασίας στην οποία η παρουσία ενός εκτεθειμένου εργαζόμενου
δημιουργεί, για το άτομο αυτό, κίνδυνο όσον αφορά την ασφά
λεια ή την υγεία του·
δ) «εκτεθειμένος εργαζόμενος», κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται εξ
ολοκλήρου ή εν μέρει σε επικίνδυνη ζώνη·
ε) «χειριστής», ο (οι) εργαζόμενος(-οι) που είναι επιφορτισμένος(-οι)
με τη χρήση εξοπλισμού εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

Άρθρο 3
Γενικές υποχρεώσεις
1.
Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε ο εξοπλισμός
εργασίας που τίθεται στη διάθεση των εργαζομένων μέσα στην
επιχείρηση ή στην εγκατάσταση, να είναι κατάλληλος για την
προς εκτέλεση εργασία ή κατάλληλα προσαρμοσμένος προς το
σκοπό αυτό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η
υγεία των εργαζομένων κατά τη χρησιμοποίησή του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Αντικείμενο
1.
Η παρούσα οδηγία, η οποία είναι η δεύτερη ειδική οδηγία
κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας
89/391/ΕΟΚ, καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας
και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας, από τους
εργαζομένους κατά την εργασία τους, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.
2.
Οι διατάξεις της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ εφαρμόζονται πλήρως
σ’ ολόκληρο τον τομέα τον οποίο αφορά η παράγραφος 1, με την
επιφύλαξη περισσότερο περιοριστικών ή ειδικών διατάξεων που
περιέχονται στην παρούσα οδηγία.
Άρθρο 2
Ορισμοί

Κατά την επιλογή του εξοπλισμού εργασίας που πρόκειται να χρη
σιμοποιήσει, ο εργοδότης λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες και τα
ειδικά χαρακτηριστικά της εργασίας και τους υφιστάμενους στην
επιχείρηση ή την εγκατάσταση κινδύνους, ιδίως στις θέσεις εργα
σίας, για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων, ή τους
κινδύνους που ενδέχεται να προστεθούν λόγω της χρησιμοποίησης
του εν λόγω εξοπλισμού εργασίας.
2.
Όταν δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί πλήρως, κατά τον
τρόπο αυτό, η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων κατά τη
χρησιμοποίηση του εξοπλισμού εργασίας, ο εργοδότης λαμβάνει
τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιορίσει τους κινδύνους στο ελά
χιστο.
Άρθρο 4
Κανόνες σχετικά με τον εξοπλισμό εργασίας
1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 3, ο εργοδότης οφείλει να
προμηθεύεται ή να χρησιμοποιεί εξοπλισμό εργασίας ο οποίος:

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοείται ως:
α) «εξοπλισμός εργασίας», κάθε μηχανή, συσκευή, εργαλείο ή εγκα
τάσταση που χρησιμοποιείται κατά την εργασία·
β) «χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας», κάθε δραστηριότητα σχε
τική με τον εξοπλισμό εργασίας, όπως η θέση σε λειτουργία ή
εκτός λειτουργίας, η χρήση, η μεταφορά, η επισκευή, η μετα
τροπή, το σέρβις και η συντήρηση, περιλαμβανομένου, μεταξύ
των άλλων, και του καθαρισμού·
(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37.

α) εάν έχει ήδη τεθεί στη διάθεση των εργαζομένων στην επιχείρηση
ή την εγκατάσταση μετά τις 31 Δεκεμβρίου 1992, να ανταπο
κρίνεται:
i) στις διατάξεις οποιασδήποτε σχετικής και ισχύουσας κοινοτι
κής οδηγίας,
ii) στις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρ
τημα Ι εφόσον δεν ισχύει καμία άλλη κοινοτική οδηγία ή
ισχύει εν μέρει·
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β) εάν έχει ήδη τεθεί στη διάθεση των εργαζομένων στην επιχείρηση
ή την εγκατάσταση στις 31 Δεκεμβρίου 1992, να ανταποκρίνε
ται στις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρ
τημα Ι τέσσερα το πολύ έτη μετά την ημερομηνία αυτή·

γ) με την επιφύλαξη του στοιχείου α) σημείο i) και κατά παρέκ
κλιση από το στοιχείο α) σημείο ii) και από το στοιχείο β),
ειδικός εξοπλισμός εργασίας που υπόκειται στις προδιαγραφές
του σημείου 3 του παραρτήματος I, ο οποίος έχει ήδη τεθεί στη
διάθεση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση
στις 5 Δεκεμβρίου 1998, και πληροί, το αργότερο τέσσερα έτη
μετά την ημερομηνία αυτή, τις ελάχιστες προδιαγραφές που
προβλέπονται στο παράρτημα I.
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3.
Τα αποτελέσματα των ελέγχων καταγράφονται και τηρούνται
στη διάθεση της αρμόδιας αρχής. Φυλάσσονται επί το ενδεδειγμένο
χρονικό διάστημα.
Όταν οι εξοπλισμοί εργασίας χρησιμοποιούνται εκτός της επιχείρη
σης, συνοδεύονται από υλική απόδειξη της διενέργειας του τελευ
ταίου ελέγχου.
4.
Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους όρους υπό τους οποίους
διεξάγονται οι έλεγχοι αυτοί.

Άρθρο 6
2.
Ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε, καθ’ όλη τη
διάρκεια χρησιμοποίησής του, ο εξοπλισμός εργασίας, με την
κατάλληλη συντήρηση, να διατηρείται σε επίπεδο τέτοιο ώστε να
ανταποκρίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, στην παράγραφο 1
στοιχεία α) ή β).

3.
Μετά από διαβουλεύσεις με τους κοινωνικούς εταίρους, και
λαμβανομένης υπόψη της εθνικής νομοθεσίας ή πρακτικής, τα
κράτη μέλη αποφασίζουν τις λεπτομέρειες για την επίτευξη
βαθμού ασφαλείας αντίστοιχου προς τους στόχους που θέτει το
παράρτημα II.

Άρθρο 5
Έλεγχοι των εξοπλισμών εργασίας
1.
Ο εργοδότης μεριμνά ώστε οι εξοπλισμοί εργασίας, των
οποίων η ασφάλεια εξαρτάται από τις συνθήκες εγκατάστασης, να
υποβάλλονται σε αρχικό έλεγχο (μετά την εγκατάσταση και πριν
τεθούν σε λειτουργία για πρώτη φορά) και σε έλεγχο μετά από κάθε
συναρμολόγησή τους σε άλλο τόπο ή σε νέα θέση, που πραγματο
ποιούνται από αρμόδια πρόσωπα κατά την έννοια της εθνικής νομο
θεσίας ή πρακτικής, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή εγκατάσταση και
η καλή λειτουργία αυτών των εξοπλισμών εργασίας.

Εξοπλισμός εργασίας με ειδικό κίνδυνο
Όταν η χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας ενδέχεται να παρου
σιάσει ειδικό κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομέ
νων, ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:
α) ο εξοπλισμός εργασίας να χρησιμοποιείται μόνον από τους εργα
ζομένους στους οποίους έχει ανατεθεί η χρήση αυτή·
β) οι εργασίες επισκευής, μετατροπής, συντήρησης και σέρβις του
εξοπλισμού, να εκτελούνται από εργαζομένους που έχουν ειδική
αρμοδιότητα για τον σκοπό αυτό.
Άρθρο 7
Εργονομία και υγεία κατά την εργασία
Η θέση εργασίας και η στάση των εργαζομένων όταν χρησιμοποιούν
τον εξοπλισμό εργασίας, καθώς και οι αρχές της εργονομίας, πρέπει
να λαμβάνονται πλήρως υπόψη από τον εργοδότη κατά την εφαρ
μογή των ελάχιστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας.
Άρθρο 8
Ενημέρωση των εργαζομένων

2.
Προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών
ασφάλειας και υγείας, η διάγνωση των φθορών που είναι ικανές να
οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις και η έγκαιρη αποκατάσταση
των φθορών αυτών, ο εργοδότης μεριμνά ώστε στους εξοπλισμούς
εργασίας τους υποκείμενους σε επιδράσεις που προξενούν τέτοιες
φθορές να διενεργούνται:

α) περιοδικοί έλεγχοι και, ενδεχομένως, περιοδικές δοκιμές από
αρμόδια πρόσωπα κατά την έννοια της εθνικής νομοθεσίας ή
πρακτικής·

β) έκτακτοι έλεγχοι, πραγματοποιούμενοι από αρμόδια πρόσωπα
κατά την έννοια της εθνικής νομοθεσίας ή πρακτικής, κάθε
φορά που σημειώνονται έκτακτα γεγονότα που ενδέχεται να
έχουν βλαβερές συνέπειες για την ασφάλεια του εξοπλισμού
εργασίας, όπως μετατροπές, ατυχήματα, φυσικά φαινόμενα,
μακρές περίοδοι αχρησίας.

1.
Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ,
ο εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε οι εργαζόμενοι να
έχουν στη διάθεσή τους τις κατάλληλες πληροφορίες και, ενδεχο
μένως, οδηγίες χρήσης σχετικά με τον εξοπλισμό εργασίας που
χρησιμοποιείται κατά την εργασία.
2.
Οι πληροφορίες και οι οδηγίες χρήσης περιέχουν τουλάχιστον
ενδείξεις σε θέματα ασφάλειας και υγείας σχετικά με:
α) τις συνθήκες χρήσης του εξοπλισμού εργασίας·
β) τις προβλέψιμες έκτακτες καταστάσεις·
γ) τα συμπεράσματα που συνάγονται, ενδεχομένως, από την πείρα
που έχει αποκτηθεί κατά τη χρήση του εξοπλισμού εργασίας.
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Οι εργαζόμενοι πρέπει να καταστούν προσεκτικοί για τους κινδύ
νους που τους αφορούν, για τον εξοπλισμό εργασίας που υπάρχει
στο άμεσο εργασιακό τους περιβάλλον και για τις τροποποιήσεις
που τους αφορούν, στο μέτρο που οι τροποποιήσεις αυτές επιδρούν
στον εξοπλισμό εργασίας που βρίσκεται στο άμεσο εργασιακό περι
βάλλον των εργαζομένων, έστω και αν δεν χρησιμοποιείται άμεσα
από αυτούς.
3.
Οι πληροφορίες και οι οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι κατα
νοητές για τους ενδιαφερόμενους εργαζόμενους.

2.
Σύμφωνα με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 17
παράγραφος 2 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ θεσπίζονται οι αυστηρά
τεχνικές προσαρμογές των παραρτημάτων σε συνάρτηση με:
α) την έκδοση οδηγιών σε θέματα τεχνικής εναρμόνισης και τυπο
ποίησης που αφορούν τον εξοπλισμό εργασίας· ή
β) την τεχνολογική πρόοδο, την εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων ή
προδιαγραφών ή των γνώσεων στον τομέα του εξοπλισμού εργα
σίας.
Άρθρο 12

Άρθρο 9

Τελικές διατάξεις

Εκπαίδευση των εργαζομένων
Με την επιφύλαξη του άρθρου 12 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, ο
εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ώστε:
α) οι εργαζόμενοι στους οποίους έχει ανατεθεί η χρησιμοποίηση
εξοπλισμού εργασίας να λαμβάνουν επαρκή σχετική εκπαίδευση,
ακόμη και για τους κινδύνους που ενέχει, ενδεχομένως, η χρη
σιμοποίησή του·
β) οι εργαζόμενοι οι οποίοι αναφέρονται στο άρθρο 6 στοιχείο β)
λαμβάνουν επαρκή ειδική εκπαίδευση.
Άρθρο 10

3.10.2009

Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των δια
τάξεων εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη θεσπίσει ή θεσπίζουν
στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 13
Η οδηγία 89/655/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με τις οδηγίες που
παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α καταργείται, με την επι
φύλαξη των υποχρεώσεων των κρατών μελών όσον αφορά στις
προθεσμίες ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών που εμφαί
νονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β.
Οι αναφορές στην καταργούμενη οδηγία νοούνται ως αναφορές
στην παρούσα οδηγία και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα
αντιστοιχίας του παραρτήματος IV.

Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων
Η διαβούλευση με τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους
και η συμμετοχή αυτών στα πλαίσια των ζητημάτων που καλύπτει η
παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων της,
γίνονται σύμφωνα με το άρθρο 11 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ.

Άρθρο 14
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 15

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 11

Στρασβούργο, 16 Σεπτεμβρίου 2009.

Τροποποίηση των παραρτημάτων
1.
Η προσθήκη στο παράρτημα Ι προσθέτων ελάχιστων προδια
γραφών που εφαρμόζονται σε ειδικούς εξοπλισμούς εργασίας, όπως
προβλέπεται στο σημείο 3 του παραρτήματος Ι, θεσπίζεται από το
Συμβούλιο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 137 παράγρα
φος 2 της συνθήκης.

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
Ο Πρόεδρος

Για το Συμβούλιο
Η Πρόεδρος

J. BUZEK

C. MALMSTRÖM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
(που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α), ii) και στοιχείο β))
1.

Προκαταρκτική παρατήρηση
Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα ισχύουν στα πλαίσια της τήρησης της παρούσας οδηγίας και
εφόσον υφίσταται ο αντίστοιχος κίνδυνος για το συγκεκριμένο εξοπλισμό εργασίας.
Οι κάτωθι απαριθμούμενες ελάχιστες προδιαγραφές, εφόσον ισχύουν για εξοπλισμούς εργασίας που χρησιμοποιούνται,
δεν συνεπάγονται αναγκαστικά τα ίδια μέτρα με τις βασικές απαιτήσεις που ισχύουν για καινούργιους εξοπλισμούς
εργασίας.

2.

Γενικές ελάχιστες προδιαγραφές που ισχύουν για τον εξοπλισμό εργασίας

2.1.

Τα συστήματα χειρισμού κάθε εξοπλισμού εργασίας που επηρεάζουν την ασφάλεια θα πρέπει να είναι σαφώς ορατά και
αναγνωρίσιμα και, ενδεχομένως, να φέρουν κατάλληλη σήμανση.
Τα συστήματα χειρισμού πρέπει να είναι τοποθετημένα έξω από επικίνδυνες ζώνες εκτός από ορισμένα συστήματα
χειρισμού, εφόσον απαιτείται, και με τρόπο ώστε ο χειρισμός τους να μην μπορεί να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους.
Δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους λόγω ακούσιων χειρισμών.
Εάν χρειάζεται, ο χειριστής θα πρέπει να μπορεί, από την κύρια θέση χειρισμού, να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν
εκτεθειμένα άτομα στις επικίνδυνες ζώνες. Εάν αυτό είναι αδύνατο, κάθε φορά που ο εξοπλισμός τίθεται σε λειτουργία
θα πρέπει να προηγείται αυτομάτως ένα ασφαλές σύστημα όπως ένα ηχητικό ή οπτικό προειδοποιητικό σήμα. Ο
εκτεθειμένος εργαζόμενος θα πρέπει να έχει το χρόνο ή τα μέσα να αποφύγει ταχέως τους κινδύνους που δημιουργεί
η εκκίνηση ή η παύση λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας.
Τα συστήματα χειρισμού πρέπει να είναι ασφαλή και κατά την επιλογή τους να λαμβάνονται υπόψη οι βλάβες, διαταραχές
και πιέσεις που είναι προβλεπτές στο πλαίσιο της σχεδιαζόμενης χρησιμοποίησής τους.

2.2.

Η θέση σε λειτουργία εξοπλισμού εργασίας πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με εκούσιο χειρισμό ενός
συστήματος χειρισμού το οποίο προβλέπεται για το σκοπό αυτό.
Το ίδιο ισχύει:
— για την εκ νέου θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού μετά από διακοπή, για οποιοδήποτε λόγο,
— για την εντολή μιας σημαντικής τροποποίησης των συνθηκών λειτουργίας (π.χ. ταχύτητα, πίεση κ.λπ.),
εκτός εάν αυτή η εκ νέου θέση σε λειτουργία ή η τροποποίηση δεν παρουσιάζει κανένα κίνδυνο για τους εκτεθειμένους
εργαζόμενους.
Αυτή η απαίτηση δεν αφορά την εκ νέου θέση σε λειτουργία ή την τροποποίηση των συνθηκών λειτουργίας που
προκύπτουν από την κανονική πορεία ενός αυτόματου κύκλου.

2.3.

Κάθε εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σύστημα χειρισμού που να επιτρέπει τη γενική διακοπή της
λειτουργίας του υπό ασφαλείς συνθήκες.
Κάθε θέση εργασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα χειρισμού που να επιτρέπει τη διακοπή της λειτουργίας,
ανάλογα με τους υφισταμένους κινδύνους, είτε ολοκλήρου του εξοπλισμού εργασίας είτε μόνο ενός μέρους του, έτσι
ώστε ο εξοπλισμός να είναι σε ασφαλή κατάσταση. Η εντολή διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισμού εργασίας πρέπει
να έχει προτεραιότητα έναντι των εντολών της θέσης σε λειτουργία. Μετά τη διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισμού ή
των επικίνδυνων μερών του, πρέπει να διακόπτεται η τροφοδοσία σε ενέργεια των αντίστοιχων οργάνων θέσης σε
λειτουργία.

2.4.

Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με διάταξη επείγουσας διακοπής της λειτουργίας, εάν αυτό
ενδείκνυται, και αναλόγως των κινδύνων που δημιουργεί η λειτουργία του και του χρόνου που χρειάζεται κανονικά η
διακοπή της.

2.5.

Ο εξοπλισμός εργασίας που δημιουργεί κινδύνους από πτώση ή εκτόξευση αντικειμένων πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας που αντιστοιχούν στους κινδύνους αυτούς.
Ο εξοπλισμός εργασίας που δημιουργεί κινδύνους από αναθυμιάσεις αερίων, ατμών ή υγρών ή από εκπομπές σκόνης
πρέπει να είναι εφοδιασμένος με κατάλληλες διατάξεις κατακράτησης ή απαγωγής κοντά στην πηγή των σχετικών
κινδύνων.

2.6.

Η ευστάθεια του εξοπλισμού εργασίας και των στοιχείων του πρέπει να εξασφαλίζεται με πάκτωση ή με άλλα μέσα εάν
αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομένων.
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2.7.

Εφόσον υπάρχουν πιθανότητες διάρρηξης ή θραύσης στοιχείων εξοπλισμού εργασίας, που ενδέχεται να δημιουργήσουν
σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζομένων, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά
μέτρα.

2.8.

Εάν τα κινητά στοιχεία εξοπλισμού εργασίας παρουσιάζουν κινδύνους μηχανικής επαφής που μπορεί να προκαλέσουν
ατυχήματα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με προφυλακτήρες ή συστήματα που να εμποδίζουν την πρόσβαση στις
επικίνδυνες ζώνες ή να σταματούν τις κινήσεις επικινδύνων στοιχείων πριν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες.
Οι προφυλακτήρες και τα συστήματα προστασίας:
— πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής,
— δεν πρέπει να προκαλούν πρόσθετους κινδύνους,
— δεν πρέπει να μπορούν να παρακαμφθούν ή να αχρηστευθούν εύκολα,
— πρέπει να ευρίσκονται σε επαρκή απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη,
— δεν πρέπει να περιορίζουν περισσότερο από ό,τι χρειάζεται την παρατήρηση του κύκλου εργασίας,
— πρέπει να επιτρέπουν τις απαραίτητες επεμβάσεις για την τοποθέτηση ή την αντικατάσταση των στοιχείων καθώς και
την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο στον τομέα
όπου πρέπει να εκτελεσθεί η εργασία και, εάν είναι δυνατόν, χωρίς να χρειαστεί αποσυναρμολόγηση του προφυλα
κτήρα ή του συστήματος προστασίας.

2.9.

Οι περιοχές και τα σημεία όπου γίνεται εργασία ή συντήρηση εξοπλισμού εργασίας, πρέπει να φωτίζονται καταλλήλως,
ανάλογα με τις προς εκτέλεση εργασίες.

2.10. Τα μέρη του εξοπλισμού εργασίας που βρίσκονται σε υψηλή ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία πρέπει, εφόσον χρειάζεται, να
προστατεύονται από τους κινδύνους επαφής ή προσέγγισης με τους εργαζομένους.
2.11. Τα συστήματα συναγερμού του εξοπλισμού εργασίας πρέπει να είναι ευχερώς αισθητά και σαφώς κατανοητά.
2.12. Ο εξοπλισμός εργασίας δεν μπορεί να χρησιμοποιείται παρά μόνο για εργασίες και υπό συνθήκες για τις οποίες είναι
κατάλληλος.
2.13. Οι εργασίες συντήρησης πρέπει να μπορούν να εκτελούνται ενόσω έχει διακοπεί η λειτουργία του εξοπλισμού εργασίας.
Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει αν μπορούν να λαμβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα για την εκτέλεση των
εργασιών αυτών ή οι εργασίες αυτές πρέπει να μπορούν να γίνονται έξω από τις επικίνδυνες ζώνες.
Το βιβλιάριο σέρβις, κάθε εξοπλισμού που διαθέτει τέτοιο βιβλιάριο, πρέπει να τηρείται ενημερωμένο.
2.14. Κάθε εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σαφώς αναγνωρίσιμα συστήματα που να επιτρέπουν να
μονώνεται από καθεμία από τις πηγές ενέργειάς του.
Η επανασύνδεση προϋποθέτει την ανυπαρξία κινδύνου για τους ενδιαφερόμενους εργαζομένους.
2.15. Ο εξοπλισμός εργασίας πρέπει να φέρει τις απαραίτητες για την εξασφάλιση της ασφάλειας των εργαζομένων προειδοποι
ητικές ενδείξεις και σημάνσεις.
2.16. Για την εκτέλεση των εργασιών παραγωγής, ρύθμισης και συντήρησης του εξοπλισμού εργασίας, οι εργαζόμενοι πρέπει να
έχουν ασφαλή πρόσβαση και παραμονή σε όλα τα σημεία όπου χρειάζεται.
2.17. Κάθε εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι από τους κινδύνους
πυρκαγιάς ή υπερθέρμανσης του εξοπλισμού εργασίας ή εκπομπής αερίων, σκόνης, υγρών, ατμών ή άλλων ουσιών που
παράγονται, χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται μέσα στον εξοπλισμό εργασίας.
2.18. Κάθε εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι έκρηξης του εξοπλισμού ή
ουσιών που παράγονται, χρησιμοποιούνται ή αποθηκεύονται μέσα στον εξοπλισμό εργασίας.
2.19. Κάθε εξοπλισμός εργασίας πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε να προστατεύονται οι εκτεθειμένοι εργαζόμενοι από τους
κινδύνους άμεσης ή έμμεσης επαφής με τον ηλεκτρισμό.

3.10.2009

EL

3.10.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.

Συμπληρωματικές ελάχιστες προδιαγραφές που ισχύουν για ειδικούς εξοπλισμούς εργασίας

3.1.

Ελάχιστες προδιαγραφές για τους κινητούς εξοπλισμούς εργασίας, αυτοκινούμενους ή μη.

3.1.1. Οι εξοπλισμοί εργασίας με φερόμενο ή φερόμενους εργαζόμενους πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να μει
ώνονται οι κίνδυνοι για τον (τους) εργαζόμενο(-ους) κατά τη μετακίνηση.
Στους κινδύνους αυτούς συμπεριλαμβάνεται ο κίνδυνος επαφής ή παγίδευσης των εργαζομένων στους τροχούς ή στις
ερπίστριες.
3.1.2. Όταν η αιφνίδια εμπλοκή των στοιχείων μετάδοσης της ενέργειας μεταξύ ενός κινητού εξοπλισμού εργασίας και των
εξαρτημάτων ή των ρυμουλκουμένων του, ενδέχεται να δημιουργήσει συγκεκριμένους κινδύνους, αυτός ο εξοπλισμός
εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένος ή διευθετημένος κατά τρόπον ώστε να εμποδίζεται η εμπλοκή των στοιχείων
μετάδοσης ενέργειας.
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η αποφυγή μιας τέτοιας εμπλοκής, πρέπει να λαμβάνεται κάθε δυνατό μέτρο για την
αποφυγή βλαβερών συνεπειών για τους εργαζομένους.
3.1.3. Εάν τα στοιχεία μετάδοσης ενέργειας μεταξύ κινητών εξοπλισμών εργασίας κινδυνεύουν να ρυπανθούν και να φθαρούν
συρόμενα κατά γης, πρέπει να προβλέπονται θέσεις στερέωσης.
3.1.4. Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας με φερόμενο ή φερόμενους εργαζομένους πρέπει, υπό πραγματικές συνθήκες χρησιμοποί
ησης, να περιορίζουν τους κινδύνους που προέρχονται από ενδεχόμενη μερική ή ολική ανατροπή του εξοπλισμού
εργασίας:
— είτε χάρις σε ένα σύστημα προστασίας που εμποδίζει τον εξοπλισμό εργασίας να ανατραπεί περισσότερο από ένα
τεταρτοκύκλιο,
— είτε χάρις σε ένα σύστημα που εξασφαλίζει επαρκή χώρο γύρω από τον ή τους φερόμενους εργαζόμενους σε
περίπτωση που η κίνηση συνεχιστεί πέρα από ένα τεταρτοκύκλιο,
— είτε χάρις σε οποιοδήποτε άλλο μηχανισμό ισοδύναμου αποτελέσματος.
Αυτά τα προστατευτικά συστήματα μπορούν να αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του εξοπλισμού εργασίας.
Αυτά τα προστατευτικά συστήματα δεν απαιτούνται όταν ο εξοπλισμός εργασίας είναι σταθεροποιημένος κατά τη
διάρκεια της χρήσης ή όταν η μερική ή ολική ανατροπή του εξοπλισμού εργασίας είναι ως εκ του σχεδιασμού του
αδύνατη.
Εάν σε περίπτωση μερικής ή ολικής ανατροπής, υφίσταται κίνδυνος συνθλιβής του φερομένου εργαζομένου μεταξύ
τμημάτων του εξοπλισμού εργασίας και του εδάφους, πρέπει να εγκαθίσταται σύστημα συγκράτησης του ή των φερο
μένων εργαζομένων.
3.1.5. Τα περονοφόρα ανυψωτικά μηχανήματα που φέρουν έναν ή περισσότερους εργαζομένους πρέπει να διευθετούνται ή
εξοπλίζονται έτσι ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι ανατροπής τους, παραδείγματος χάριν:
— είτε διά της εγκαταστάσεως θαλάμου για τον οδηγό,
— είτε διά συστήματος που εμποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος,
— είτε διά συστήματος που εγγυάται ότι, σε περίπτωση ανατροπής του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος, μεταξύ
του εδάφους και ορισμένων τμημάτων του μηχανήματος παραμένει επαρκής χώρος για τον ή τους φερόμενους
εργαζομένους,
— είτε διά συστήματος που συγκρατεί τον ή τους εργαζομένους στο κάθισμα του οδηγού, ώστε να μην αναρπαγούν από
τμήματα του περονοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος σε περίπτωση ανατροπής του.
3.1.6. Οι αυτοκινούμενοι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας, η μετακίνηση των οποίων μπορεί να συνεπάγεται κινδύνους για τους
εργαζόμενους πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
α) πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με μέσα που δεν επιτρέπουν να τίθενται σε κίνηση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα·
β) πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλα μέσα που να μειώνουν τις συνέπειες μιας ενδεχόμενης σύγκρουσης σε
περίπτωση ταυτόχρονης κίνησης πολλών εξοπλισμών εργασίας επί τροχιών·
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γ) πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διάταξη πέδησης και στάσης. εφόσον απαιτείται για λόγους ασφαλείας, η πέδηση και
η στάση πρέπει να επιτυγχάνονται από εφεδρικό σύστημα με ενεργοποίηση από ευπρόσιτα χειριστήρια ή από
αυτόματα συστήματα σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος·
δ) όταν το άμεσο οπτικό πεδίο του οδηγού είναι ανεπαρκές από άποψη ασφάλειας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με
κατάλληλες βοηθητικές διατάξεις που βελτιώνουν την ορατότητα·
ε) εάν προορίζονται για χρήση κατά τη διάρκεια της νύκτας ή σε σκοτεινούς χώρους, πρέπει να φέρουν σύστημα
φωτισμού προσαρμοσμένο στην εργασία που πρόκειται να εκτελεσθεί, παράλληλα δε να εγγυώνται επαρκή ασφάλεια
για τους εργαζομένους·
στ) εάν συνεπάγονται αυτοί καθ’ εαυτοί ή λόγω των ρυμουλκούμενων ή των φορτίων τους κίνδυνο πυρκαγιάς που
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τους εργαζομένους, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλες πυροσβεστικές
διατάξεις, εφόσον δεν υπάρχουν ήδη τέτοιες διατάξεις αρκετά κοντά στο χώρο χρησιμοποίησης·
ζ) εάν λειτουργούν με τηλεχειρισμό, πρέπει να σταματούν αυτόματα μόλις εξέλθουν από το πεδίο ελέγχου·
η) εάν λειτουργούν με τηλεχειρισμό και ενδέχεται, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να κτυπήσουν ή να παγιδεύσουν
εργαζομένους, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με διατάξεις προστασίας από τους κινδύνους αυτούς, εκτός αν έχουν
εγκατασταθεί άλλες κατάλληλες διατάξεις που ελέγχουν τον κίνδυνο πρόσκρουσης.
3.2.

Ελάχιστες προδιαγραφές που ισχύουν για τους εξοπλισμούς εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανύψωση φορτίων.

3.2.1. Εάν οι εξοπλισμοί εργασίας που χρησιμοποιούνται για ανύψωση φορτίων είναι εγκατεστημένοι μόνιμα, η στερεότητα και η
σταθερότητά τους κατά τη χρήση πρέπει να εξασφαλίζονται, λαμβανομένων υπόψη ιδίως των προς ανύψωση φορτίων και
των πιέσεων που συνεπάγονται τα φορτία αυτά στα σημεία στήριξης ή στερέωσης στις δομές.
3.2.2. Τα μηχανήματα ανύψωσης φορτίων πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη του ονομαστικού τους φορτίου και, ενδεχομέ
νως, πινακίδα φορτίου στην οποία αναγράφεται το ονομαστικό φορτίο για κάθε συσχηματισμό του μηχανήματος.
Τα εξαρτήματα ανύψωσης πρέπει να φέρουν σήμανση έτσι ώστε να είναι δυνατό να εντοπίζονται τα ουσιαστικά χαρα
κτηριστικά για την ασφαλή χρησιμοποίησή τους.
Εάν ο εξοπλισμός εργασίας δεν προορίζεται για ανύψωση εργαζομένων και υπάρχει πιθανότητα σύγχυσης, πρέπει να
αναρτώνται εμφανώς κατάλληλα σήματα.
3.2.3. Οι μονίμως εγκατεστημένοι εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να είναι εγκατεστημένοι κατά τρόπον ώστε να περιορίζονται οι
κίνδυνοι:
α) πρόσκρουσης των φορτίων σε εργαζόμενους·
β) μη ηθελημένης επικίνδυνης απόκλισης των φορτίων ή ελεύθερης πτώσης τους·
ή
γ) μη ηθελημένης απαγκίστρωσης των φορτίων.
3.2.4. Τα μηχανήματα ανύψωσης ή μετακίνησης εργαζομένων πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε:
α) να αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης του θαλαμίσκου, εάν υπάρχει, μέσω κατάλληλων διατάξεων·
β) να αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης του χρήστη από το θαλαμίσκο, εάν υπάρχει·
γ) να αποφεύγεται ο κίνδυνος συνθλιβής, σφηνώματος ή πρόσκρουσης του χρήστη, ιδίως λόγω ακούσιας επαφής με
αντικείμενα·
δ) να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εργαζομένων που σε περίπτωση ατυχήματος εγκλωβίζονται στο θαλαμίσκο, και να
είναι δυνατή η απελευθέρωσή τους.
Εάν, για λόγους εγγενείς της τοποθεσίας και της διαφοράς στάθμης, οι κίνδυνοι που αναφέρονται στο στοιχείο α) δεν
είναι δυνατόν να αποφευχθούν με χρήση οποιασδήποτε διάταξης ασφαλείας, πρέπει να εγκαθίσταται ένα καλώδιο υψηλού
συντελεστή ασφαλείας και να ελέγχεται η καλή του κατάσταση καθημερινώς, καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3)
Προκαταρκτική παρατήρηση
Το παρόν παράρτημα εφαρμόζονται στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας και εφόσον ο αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει για το
συγκεκριμένο εξοπλισμό εργασίας.
1.

Γενικές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους εξοπλισμούς εργασίας

1.1.

Οι εξοπλισμοί εργασίας πρέπει να εγκαθίστανται, να διευθετούνται και να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να μειώνεται
ο κίνδυνος για τους χρήστες του εξοπλισμού εργασίας και τους λοιπούς εργαζομένους, π.χ. φροντίζοντας να υπάρχει
αρκετός ελεύθερος χώρος μεταξύ των κινητών τους στοιχείων και των σταθερών ή κινητών στοιχείων που τα περιβάλλουν
και όλες οι μορφές ενέργειας ή οι ουσίες που χρησιμοποιούνται ή παράγονται να μπορούν να διοχετεύονται ή να
απομακρύνονται με ασφάλεια.

1.2.

Η συναρμολόγηση και η αποσυναρμολόγηση των εξοπλισμών εργασίας πρέπει να πραγματοποιούνται με ασφάλεια, ιδίως
με τήρηση των τυχόν οδηγιών του κατασκευαστή.

1.3.

Οι εξοπλισμοί εργασίας που, κατά τη χρησιμοποίησή τους, κινδυνεύουν να πληγούν από κεραυνό πρέπει να προστατεύο
νται με κατάλληλες διατάξεις ή μέτρα από τις συνέπειες της κεραυνοπληξίας.

2.

Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση κινητών εξοπλισμών εργασίας, αυτοκινούμενων ή μη

2.1.

Η οδήγηση αυτοκινούμενων εξοπλισμών εργασίας επιτρέπεται μόνο στους εργαζόμενους που έχουν εκπαιδευθεί κατάλ
ληλα για την ασφαλή οδήγηση αυτών των εξοπλισμών εργασίας.

2.2.

Εάν ένας εξοπλισμός εργασίας κινείται μέσα σε ζώνη εργασίας, πρέπει να θεσπίζονται και να εφαρμόζονται κατάλληλοι
κανόνες κυκλοφορίας.

2.3.

Πρέπει να λαμβάνονται οργανωτικά μέτρα ώστε να αποφεύγεται η παρουσία πεζών εργαζομένων στη ζώνη εργασίας
αυτοκινούμενων εξοπλισμών εργασίας.
Εάν επιβάλλεται η παρουσία πεζών εργαζομένων για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα
μέτρα για την αποφυγή του τραυματισμού τους από τους εξοπλισμούς.

2.4.

Η συνοδεία εργαζομένων πάνω σε κινητούς εξοπλισμούς εργασίας που κινούνται με μηχανικό τρόπο επιτρέπεται μόνο σε
ασφαλείς θέσεις που έχουν διευθετηθεί για το σκοπό αυτό. Εάν κατά τη διάρκεια της μετακίνησης πρέπει να πραγμα
τοποιηθούν εργασίες, η ταχύτητα θα πρέπει, εν ανάγκη, να προσαρμόζεται.

2.5.

Οι κινητοί εξοπλισμοί εργασίας που είναι εφοδιασμένοι με κινητήρα εσωτερικής καύσης πρέπει να χρησιμοποιούνται στις
ζώνες εργασίας μόνον εφόσον εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας αέρα που δεν παρουσιάζει κίνδυνο για την
ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

3.

Διατάξεις που ισχύουν για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμών εργασίας για την ανύψωση φορτίων

3.1.

Γενικά

3.1.1. Οι αποσυναρμολογούμενοι ή κινητοί εξοπλισμοί εργασίας για την ανύψωση φορτίων πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά
τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισμού εργασίας κατά τη χρησιμοποίησή του υπό όλες τις προβλε
πτές συνθήκες, ανάλογα με τη φύση του δαπέδου.
3.1.2. Η ανύψωση εργαζομένων επιτρέπεται μόνο με εξοπλισμούς εργασίας και εξαρτήματα που προβλέπονται για το σκοπό
αυτόν.
Κατ’ εξαίρεση και με την επιφύλαξη του άρθρου 5 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, εξοπλισμοί εργασίας που δεν έχουν
σχεδιασθεί για την ανύψωση εργαζομένων μπορούν να χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, εφόσον έχουν ληφθεί
κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή πρακτικές που προβλέπουν
κατάλληλη επιτήρηση.
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Κατά την παρουσία εργαζομένων στον εξοπλισμό εργασίας για την ανύψωση φορτίων, η θέση του χειριστηρίου πρέπει να
είναι μόνιμα κατειλημμένη. Οι ανυψούμενοι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν ένα ασφαλές μέσο επικοινωνίας. Σε
περίπτωση κινδύνου, πρέπει να έχει προβλεφθεί ο τρόπος διάσωσής τους.
3.1.3. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να μην υπάρχουν εργαζόμενοι κάτω από τα αναρτημένα φορτία, εκτός εάν αυτό
επιβάλλεται για την καλή διεξαγωγή των εργασιών.
Δεν επιτρέπεται η διέλευση ανηρτημένων φορτίων πάνω από μη προστατευμένους χώρους εργασίας στους οποίους
ευρίσκονται συνήθως εργαζόμενοι.
Στην περίπτωση που η καλή διεξαγωγή των εργασιών δεν μπορεί να εξασφαλιστεί διαφορετικά, πρέπει να καθορίζονται και
να εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες.
3.1.4. Τα εξαρτήματα ανύψωσης πρέπει να επιλέγονται σε συνάρτηση με τα προς μετακίνηση φορτία, τα σημεία συγκράτησης,
το σύστημα αγκίστρωσης, τις ατμοσφαιρικές συνθήκες και με συνεκτίμηση του τρόπου και της διάταξης περίδεσης. Οι
συναρθρώσεις εξαρτημάτων ανύψωσης πρέπει να φέρουν σαφή επισήμανση ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη να γνωρίζει τα
χαρακτηριστικά τους, εφόσον δεν λύονται μετά τη χρήση.
3.1.5. Τα εξαρτήματα ανύψωσης πρέπει να αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να προστατεύονται από ζημίες ή φθορές.
3.2.

Εξοπλισμοί εργασίας που προορίζονται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων.

3.2.1. Εάν δύο ή περισσότεροι εξοπλισμοί εργασίας που προορίζονται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων είναι
εγκατεστημένοι ή συναρμολογημένοι σε τόπο εργασίας κατά τρόπο ώστε οι ακτίνες δράσης τους να αλληλοκαλύπτονται,
πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις μεταξύ των φορτίων ή των στοιχείων των
ίδιων των εξοπλισμών εργασίας.
3.2.2. Κατά τη χρησιμοποίηση κινητού εξοπλισμού εργασίας που προορίζεται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων,
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της ταλάντευσης, της ανατροπής και, ενδεχομένως, της μετατόπισης και
της ολίσθησής του. Πρέπει να ελέγχεται η ορθή εφαρμογή των μέτρων αυτών.
3.2.3. Εάν ο χειριστής εξοπλισμού εργασίας που προορίζεται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων δεν μπορεί να
παρακολουθεί ολόκληρη την πορεία του φορτίου ούτε άμεσα ούτε μέσω βοηθητικών διατάξεων που παρέχουν χρήσιμες
πληροφορίες, πρέπει να ανατεθεί σε κάποιο άτομο να κάνει σήματα και να επικοινωνεί με το χειριστή για να τον
καθοδηγεί, πρέπει δε να λαμβάνονται οργανωτικά μέτρα ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις του φορτίου που ενδέχεται
να θέσουν σε κίνδυνο εργαζομένους.
3.2.4. Οι εργασίες πρέπει να οργανώνονται κατά τρόπο ώστε, όταν ο εργαζόμενος αγκιστρώνει ή απαγκιστρώνει ένα φορτίο με
το χέρι, οι εργασίες αυτές να μπορούν να πραγματοποιούνται ασφαλώς, ιδίως δε ο εργαζόμενος αυτός να διατηρεί
πάντοτε τον άμεσο ή έμμεσο έλεγχο.
3.2.5. Όλες οι εργασίες ανύψωσης πρέπει να προγραμματίζονται ορθά, να παρακολουθούνται καταλλήλως και να πραγματο
ποιούνται κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια των εργαζομένων.
Συγκεκριμένα, εάν ένα φορτίο πρέπει να ανυψωθεί ταυτόχρονα από δύο ή περισσότερους εξοπλισμούς εργασίας που
προορίζονται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων, πρέπει να καθορίζεται και να εφαρμόζεται μία διαδικασία
για να εξασφαλίζεται ο ορθός συντονισμός των χειριστών.
3.2.6. Εάν εξοπλισμοί εργασίας που προορίζονται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων δεν μπορούν να συγκρατήσουν
τα φορτία σε περίπτωση μερικής ή ολικής βλάβης της τροφοδότησης σε ενέργεια, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα
μέτρα για την αποφυγή της έκθεσης των εργαζομένων σε αντίστοιχους κινδύνους.
Τα αναρτημένα φορτία δεν πρέπει να μένουν χωρίς επιτήρηση, εκτός εάν εμποδίζεται η πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη
και εάν το φορτίο έχει αγκιστρωθεί και διατηρείται ασφαλώς.
3.2.7. Η χρησιμοποίηση, στο ύπαιθρο, εξοπλισμών εργασίας που προορίζονται για την ανύψωση μη κατευθυνόμενων φορτίων
πρέπει να διακόπτεται αμέσως μόλις οι μετεωρολογικές συνθήκες επιδεινώνονται σε βαθμό που να μειώνεται η ασφάλεια
της λειτουργίας και, κατά συνέπεια, να εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόμενοι. Προκειμένου να αποφεύγονται τυχόν
κίνδυνοι για τους εργαζομένους, πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα προστατευτικά μέτρα με σκοπό ιδίως την αποφυγή
ανατροπής του εξοπλισμού εργασίας.
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4.

Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού εργασίας που διατίθεται για την εκτέλεση προσωρινών εργα
σιών σε ύψος

4.1.

Γενικές διατάξεις

4.1.1. Αν, σε εφαρμογή του άρθρου 6 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ και του άρθρου 3 της παρούσας οδηγίας, προσωρινές εργασίες
σε ύψος δεν μπορούν να εκτελούνται ασφαλώς και υπό τις δέουσες εργονομικές συνθήκες από κατάλληλη επιφάνεια,
επιλέγεται ο εξοπλισμός εργασίας ο πλέον ενδεδειγμένος για την εξασφάλιση και τη διατήρηση ασφαλών συνθηκών
εργασίας. Προτεραιότητα πρέπει να δίνεται στα μέτρα συλλογικής προστασίας έναντι των ατομικών. Οι διαστάσεις του
εξοπλισμού εργασίας θα πρέπει να ανταποκρίνονται στη φύση των εργασιών και στους προβλεπτούς περιορισμούς καθώς
και να επιτρέπουν την ακίνδυνη κυκλοφορία.

H επιλογή του πλέον ενδεδειγμένου τύπου μέσων πρόσβασης στις προσωρινές θέσεις εργασίας σε ύψος γίνεται συναρ
τήσει της συχνότητας κυκλοφορίας, του ύψους και της διάρκειας χρησιμοποίησης. Η επιλογή πρέπει να επιτρέπει την
εκκένωση σε περίπτωση επικείμενου κινδύνου. Η διάβαση από ένα μέσο πρόσβασης σε εξέδρες, δάπεδα ή διόδους
προσπέλασης και αντιστρόφως δεν επιτρέπεται να προκαλεί πρόσθετους κινδύνους πτώσης.

4.1.2. Η χρησιμοποίηση κλίμακας ως θέσης εργασίας σε ύψος πρέπει να επιτρέπεται μόνο όταν έχοντας υπόψη το σημείο 4.1.1,
η χρησιμοποίηση άλλου ασφαλέστερου εξοπλισμού δεν δικαιολογείται λόγω του χαμηλού κινδύνου και λόγω είτε της
σύντομης χρησιμοποίησης είτε των χαρακτηριστικών των χώρων τα οποία δεν μπορεί να μεταβάλει ο εργοδότης.

4.1.3. Η χρησιμοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη βοήθεια σχοινιών γίνεται μόνον όταν η εκτίμηση του
κινδύνου δείχνει ότι η εργασία μπορεί να εκτελεστεί ασφαλώς και όταν η χρησιμοποίηση άλλου περισσότερο ασφαλούς
εξοπλισμού εργασίας δεν θα ήταν δικαιολογημένη.

Λαμβάνοντας υπόψη την εκτίμηση των κινδύνων και ιδίως τη διάρκεια των εργασιών και τις δεσμεύσεις εργονομικής
φύσεως, πρέπει να προβλέπεται κάθισμα με τα ενδεδειγμένα εξαρτήματα.

4.1.4. Ανάλογα με τον τύπο εξοπλισμού εργασίας, ο οποίος επιλέγεται με βάση τα προηγούμενα σημεία, θα πρέπει να
προσδιορίζονται τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εγγενών κινδύνων του εξοπλισμού για τους εργαζο
μένους. Σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να προβλεφθεί η εγκατάσταση διατάξεων προστασίας έναντι των πτώσεων. Οι
διατάξεις αυτές θα πρέπει να έχουν κατάλληλη διαμόρφωση και αντοχή ώστε να αποτρέπουν ή να ανακόπτουν τις πτώσεις
και να προλαμβάνουν, στο μέτρο του δυνατού, τους τραυματισμούς. Οι διατάξεις συλλογικής προστασίας μπορεί να
διακόπτονται μόνο στα σημεία πρόσβασης σε κλίμακα ή κλιμακοστάσιο.

4.1.5. Όταν η εκτέλεση μιας εργασίας απαιτεί την προσωρινή αφαίρεση μιας διάταξης συλλογικής προστασίας έναντι των
πτώσεων, λαμβάνονται άλλα αποτελεσματικά μέτρα ασφάλειας. Η εργασία δεν μπορεί να εκτελεστεί αν δεν ληφθούν
προηγουμένως τα μέτρα αυτά. Μετά το πέρας της οι διατάξεις συλλογικής προστασίας, επανεισάγονται.

4.1.6. Οι προσωρινές εργασίες σε ύψος εκτελούνται μόνον όταν οι καιρικές συνθήκες δεν θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και
την υγεία των εργαζομένων.

4.2.

Ειδικές διατάξεις για τη χρησιμοποίηση κλιμάκων.

4.2.1. Οι κλίμακες τοποθετούνται κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητα κατά τη χρήση. Τα στηρίγματα των
φορητών κλιμάκων εδράζονται σε σταθερό, ανθεκτικό και ακίνητο υπόθεμα κατάλληλων διαστάσεων ούτως ώστε οι
βαθμίδες να παραμένουν οριζόντιες. Οι αναρτημένες κλίμακες προσδένονται κατά τρόπο ασφαλή, κατά τρόπον ώστε
να μη μετακινούνται ή αιωρούνται, εκτός των κλιμάκων από σχοινί.

4.2.2. H ολίσθηση των ποδών φορητών κλιμάκων εμποδίζεται, κατά τη χρησιμοποίησή τους, είτε με στερέωση του ανώτερου ή
του κατώτερου σημείου των ορθοστατών είτε με οποιαδήποτε αντιολισθητική διάταξη ή με οποιαδήποτε άλλη λύση
ισοδύναμης αποτελεσματικότητας. Οι κλίμακες πρόσβασης πρέπει να υπερβαίνουν τη στάθμη πρόσβασης, εκτός αν άλλες
διατάξεις επιτρέπουν ασφαλή λαβή. Οι κλίμακες με περισσότερα συναρμολογούμενα τμήματα καθώς και οι πτυσσόμενες
κλίμακες χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η μεταξύ των διαφόρων στοιχείων ακινητοποίηση. Οι
κινητές κλίμακες ακινητοποιούνται πριν ανέλθει κανείς σ’ αυτές.

4.2.3. Οι κλίμακες χρησιμοποιούνται κατά τρόπο ώστε ο εργαζόμενος να έχει πάντοτε ασφαλή στήριξη και χειρολαβή. Ειδικό
τερα, η μεταφορά φορτίων με το χέρι πάνω σε μία κλίμακα δεν θα πρέπει να εμποδίζει το ασφαλές κράτημα.
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Ειδικές διατάξεις για τη χρησιμοποίηση ικριωμάτων.

4.3.1. Όταν οι σημειώσεις υπολογισμού του επιλεγέντος ικριώματος δεν είναι διαθέσιμες ή όταν δεν προβλέπουν τη δομική του
διαμόρφωση, πρέπει να γίνεται μελέτη υπολογισμού αντοχής και ευστάθειας, εκτός εάν το ικρίωμα συναρμολογείται με
τυποποιημένη διαμόρφωση γενικής παραδοχής.
4.3.2. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα του επιλεγέντος ικριώματος, καταρτίζεται από πρόσωπο με τα απαραίτητα προσόντα ένα
σχέδιο συναρμολόγησης, χρησιμοποίησης και αποσυναρμολόγησης. Το σχέδιο αυτό μπορεί να είναι γενικευμένης εφαρ
μογής και να συμπληρώνεται από επιμέρους σχέδια για τις λεπτομέρειες του ικριώματος.
4.3.3. Η ευστάθεια του ικριώματος πρέπει να εξασφαλίζεται. Τα στοιχεία στήριξης του ικριώματος ασφαλίζονται έναντι του
κινδύνου ολίσθησης είτε με στερέωση στην επιφάνεια στήριξης, είτε με αντιολισθητική διάταξη, είτε με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο ισοδύναμης αποτελεσματικότητας ενώ η φέρουσα επιφάνεια πρέπει να έχει επαρκή αντοχή. Η τυχαία
μετακίνηση των κυλιόμενων ικριωμάτων κατά την εκτέλεση των εργασιών σε ύψος εμποδίζεται με κατάλληλες διατάξεις.
4.3.4. Οι διαστάσεις, το σχήμα και η διάταξη των δαπέδων ικριώματος πρέπει να είναι κατάλληλες για τη φύση της εργασίας,
προσαρμοσμένες στα φορτία που πρόκειται να φέρουν και να επιτρέπουν την ασφαλή εργασία και κυκλοφορία. Τα δάπεδα
των ικριωμάτων συναρμολογούνται κατά τρόπο ώστε τα συστατικά τους μέρη να μη μετακινούνται υπό κανονικές
συνθήκες. Μεταξύ των στοιχείων των δαπέδων και των κατακόρυφων μέσων συλλογικής προστασίας έναντι των πτώσεων
δεν πρέπει να μένει κανένα επικίνδυνο κενό.
4.3.5. Όταν ορισμένα μέρη ενός ικριώματος δεν είναι έτοιμα προς χρήση, ιδίως κατά τη φάση συναρμολόγησης, αποσυναρμο
λόγησης ή μετατροπών, τα μέρη αυτά επισημαίνονται διά προειδοποιητικών σημάτων γενικού κινδύνου σύμφωνα με τις
εθνικές διατάξεις που αποτελούν μεταφορά της οδηγίας 92/58/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 24ης Ιουνίου 1992, σχετικά
με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τη σήμανση ασφάλειας ή/και υγείας στην εργασία (ενάτη ειδική οδηγία κατά την
έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (1) και οριοθετούνται δεόντως από υλικά στοιχεία τα
οποία εμποδίζουν την πρόσβαση στη ζώνη κινδύνου.
4.3.6. Τα ικριώματα μπορούν να συναρμολογούνται, να αποσυναρμολογούνται ή να υφίστανται σημαντικές μετατροπές μόνο
υπό την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου και από εργαζομένους με επαρκή ειδική εκπαίδευση για τις προβλεπόμενες
εργασίες, με αντικείμενο την αντιμετώπιση των ειδικών κινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 9 ιδίως:
α) την κατανόηση του σχεδίου συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης ή μετατροπής του εν λόγω ικριώματος·
β) την ασφάλεια κατά τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση ή τη μετατροπή του συγκεκριμένου ικριώματος·
γ) τα μέτρα για την αποφυγή πτώσης προσώπων ή αντικειμένων·
δ) τα μέτρα ασφαλείας σε περίπτωση μεταβολής των καιρικών συνθηκών που θα μπορούσαν να περιορίσουν την
ασφάλεια του ικριώματος·
ε) τα επιτρεπόμενα φορτία·
στ) οποιονδήποτε άλλο κίνδυνο είναι δυνατό να περικλείουν οι προαναφερόμενες εργασίες συναρμολόγησης, αποσυναρ
μολόγησης και μετατροπής.
Ο επιβλέπων τις εργασίες και οι εργαζόμενοι έχουν το σχέδιο συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης που αναφέρεται
στο σημείο 4.3.2, καθώς και ό,τι τυχόν οδηγίες περιέχει αυτό.
4.4.

Ειδικές διατάξεις όσον αφορά τη χρησιμοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη βοήθεια σχοινιών.
Κατά τη χρησιμοποίηση τεχνικών πρόσβασης και τοποθέτησης με τη βοήθεια σχοινιών πληρούνται οι ακόλουθες προϋ
ποθέσεις:
α) σύστημα περιλαμβάνει τουλάχιστον δύο χωριστά αγκυρωμένα σχοινιά, το ένα ως μέσο προσπέλασης, καθόδου και
υποστήριξης(σχοινί εργασίας) και το άλλο ως μέσο ασφαλείας (σχοινί ασφαλείας)·

(1) ΕΕ L 245 της 26.8.1992, σ. 23.
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β) οι εργαζόμενοι χρησιμοποιούν κατάλληλη ζώνη ασφαλείας, με την οποία και συνδέονται με το σχοινί ασφαλείας·
γ) το σχοινί εργασίας έχει ασφαλή μηχανισμό ανόδου και καθόδου και αυτόματο ανασχετικό μηχανισμό που εμποδίζει
την πτώση του χρήστη αν αυτός χάσει τον έλεγχο της κίνησής του. Το σχοινί ασφαλείας πρέπει να έχει αυτόματη
κινητή διάταξη προστασίας έναντι των πτώσεων η οποία συνοδεύει τον εργαζόμενο στη κίνησή του·
δ) τα εργαλεία και λοιπά εξαρτήματα που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι συνδεδεμένα με τη ζώνη
ασφαλείας ή με το κάθισμα του εργαζομένου ή να είναι προσδεδεμένα με άλλο κατάλληλο μέσο·
ε) η εργασία προγραμματίζεται και επιβλέπεται δεόντως, ώστε να είναι δυνατό να παρασχεθεί αμέσως βοήθεια στον
εργαζόμενο σε περίπτωση ανάγκης·
στ) στους εργαζομένους παρέχεται, βάσει του άρθρου 9, εκπαίδευση κατάλληλη και ειδική για τις προβλεπόμενες
εργασίες, και ιδίως όσον αφορά τις διαδικασίες διάσωσης.
Σε εξαιρετικές περιστάσεις, όταν ενόψει του κινδύνου η χρησιμοποίηση δεύτερου σχοινιού θα έκανε την εργασία
περισσότερο επικίνδυνη, μπορεί να επιτραπεί η χρησιμοποίηση ενός και μόνου σχοινιού, εφόσον έχουν ληφθεί κατάλληλα
μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική.

L 260/17

L 260/18

EL

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
ΜΕΡΟΣ Α
Καταργούμενη οδηγία με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών της
(που αναφέρονται στο άρθρο 13)
Οδηγία 89/655/ΕΟΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 393 της 30.12.1989, σ. 13).
Οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου
(ΕΕ L 335 της 30.12.1995, σ. 28).
Οδηγία 2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου
(ΕΕ L 195 της 19.7.2001, σ. 46).
Οδηγία 2007/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου
(ΕΕ L 165 της 27.6.2007, σ. 21).

Μόνον όσον αφορά την παραπομπή στην οδηγία
89/655/ΕΟΚ που περιέχεται στο άρθρο 3 σημείο 3

ΜΕΡΟΣ B
Κατάλογος ημερομηνιών ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο
(που αναφέρονται στο άρθρο 13)
Οδηγία

Λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης

89/655/ΕΟΚ

31η Δεκεμβρίου 1992

95/63/ΕΚ

4η Δεκεμβρίου 1998

2001/45/ΕΚ

19η Ιουλίου 2004 (1)

2007/30/ΕΚ

31η Δεκεμβρίου 2012

(1) Τα κράτη μέλη μπορούν, όσον αφορά την εφαρμογή του σημείου 4 του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ, να κάνουν χρήση μιας
μέγιστης μεταβατικής περιόδου δύο ετών από την 19η Ιουλίου 2004, προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι διάφορες ιδιαιτερότητες που έχουν
σχέση με την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας 2001/45/ΕΚ, ιδίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
Πίνακας αντιστοιχίας
Οδηγία 89/655/ΕΟΚ

Παρούσα οδηγία

Άρθρο 1

Άρθρο 1

Άρθρο 2

Άρθρο 2

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Άρθρο 4

Άρθρο 4

Άρθρο 4α παράγραφος 1

Άρθρο 5 παράγραφος 1

Άρθρο 4α παράγραφος 2, πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 4α παράγραφος 3

Άρθρο 5 παράγραφος 3

Άρθρο 4α παράγραφος 4

Άρθρο 5 παράγραφος 4

Άρθρο 5 πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 6 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 5α

Άρθρο 7

Άρθρο 6 παράγραφος 1

Άρθρο 8 παράγραφος 1

Άρθρο 6 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο πρώτη, δεύτερη και
τρίτη περίπτωση

Άρθρο 8 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο στοιχεία α), β) και γ)

Άρθρο 6 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 8 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 6 παράγραφος 3

Άρθρο 8 παράγραφος 3

Άρθρο 7 πρώτη περίπτωση

Άρθρο 9 στοιχείο α)

Άρθρο 7 δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 9 στοιχείο β)

Άρθρο 8

Άρθρο 10

Άρθρο 9 παράγραφος 1

Άρθρο 11 παράγραφος 1

Άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτη και δεύτερη περίπτωση

Άρθρο 11 παράγραφος 2 στοιχεία α) και β)

Άρθρο 10 παράγραφος 1

—

Άρθρο 10 παράγραφος 2

Άρθρο 12

—

Άρθρο 13

—

Άρθρο 14

Άρθρο 11

Άρθρο 15

Παράρτημα I

Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα II

—

Παράρτημα III

—

Παράρτημα IV
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