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I

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΧΑΧ) αριθ. 3947/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Δεκεμβρίου 1992

για την τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων και του καθεστώτος που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Κοι
νοτήτων αυτών
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ιδίως το
άρθρο 24,

την πρόταση της Επιτροπής που διατυπώθηκε μετά από
γνώμη της Επιτροπής του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατά
στασης (»),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

ότι είναι σκόπιμο να επαναδιευθετηθεί η διαδικασία από
λυσης στο τέλος της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας για
να έχει μεγαλύτερη δυνατότητα η αρμόδια για τους διορι
σμούς αρχή να λαμβάνει απόφαση έχοντας πλήρη επίγνωση
του θέματος *
ότι σε περίπτωση απόλυσης, θα πρέπει να διαφυλάσσονται
τα χρηματικά συμφέροντα του πρώην δόκιμου υπαλλήλου,
λαμβανομένης υπόψη της αυξημένης διάρκειας της περιόδου
δοκιμαστικής υπηρεσίας *
ότι είναι σκόπιμο να διευρυνθεί η δυνατότητα απόσπασης
υπαλλήλου σε προσωρινή θέση απασχόλησης *

τη γνώμη του Δικαστηρίου,
Εκτιμώντας :

ότι, για τα θέματα για τα οποία φαίνεται σκόπιμο να
υπάρχει κοινή διαχείριση για τα όργανα, θα πρέπει να προ
βλεφθεί η ανάθεση σε ένα από αυτά των εξουσιών που
έχουν περιέλθει στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή *

ότι είναι σκόπιμο να δημιουργηθεί σύστημα διοργανικών
διαγωνισμών οι οποίοι θα διοργανώνονται από δύο ή περισ
σότερα όργανα σύμφωνα με ενιαία κριτήρια και θα οδηγούν
σε κοινό πίνακα επιτυχόντων ότι θα πρέπει, ως εκ τούτου,
να προβλεφθεί η δημιουργία κοινής επιτροπής ίσης εκπρο
σώπησης *

ότι θα πρέπει να επιτρέπεται η υπέρβαση των ορίων βελ
τίωσης αρχαιότητας κατά κλιμάκιο που προβλέπονται στο
άρθρο 32 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης, στην περίπτωση κατάταξης σε κλιμάκιο ενός
εκτάκτου υπαλλήλου o οποίος διορίζεται ως δόκιμος υπάλ
ληλος, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα έτη υπηρεσίας
του ως έκτακτου υπαλλήλου *

ότι το καθεστώς της περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας θα
πρέπει να επαναδιευθετηθεί κατά τρόπο που να επιτρέπει
την καλύτερη εκτίμηση των ικανοτήτων του δόκιμου υπαλ
λήλου *
(') ΕΕ αριθ. C 55 της 2. 3. 1991 , σ. 6.
O ΕΕ αριθ. C 295 της 26. 11 . 1990, σ. 203.

ότι κάθε όργανο θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα επιλογής,
όταν το κρίνει απαραίτητο για τις ανάγκες του σε προσω
πικό, να παρεκκλίνει από τις διατάξεις του άρθρου 45 παρά
γραφος 2 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης για να
επιτρέπει τη μετάταξη χωρίς διαγωνισμό από τον κλάδο LA
στην κατηγορία A και αντίστροφα, λαμβανομένων υπόψη
των ιδιαιτέρων ικανοτήτων των υπαλλήλων αυτού του
κλάδου ή αυτής της κατηγορίας *
ότι πρέπει να βελτιωθούν οι λεπτομέρειες πρόσληψης και οι
προοπτικές σταδιοδρομίας των εισηγητών του Δικαστηρίου *
ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 81 του καθεστώτος
που εφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων, με σκοπό να αποκτήσουν τα όργανα
τη δυνατότητα προσφυγής σε διαιτητική αρχή σε περίπτωση
διαφοράς μεταξύ των οργάνων και του τοπικού υπαλλήλου
που υπηρετεί σε τρίτη χώρα *
ότι o κανονισμός (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ. 259/68 (3)
καθορίζει, στο άρθρο 2, τον κανονισμό υπηρεσιακής κατά
στασης των υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και,
στο άρθρο 3, το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπού
προσωπικού των Κοινοτήτων,

(3) ΕΕ αριθ. L 56 της 4. 3. 1968, σ. 1 . Κανονισμός που τροποποιή
θηκε τελευταία με τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ) αριθ.
571 /92 (ΕΕ αριθ. L 62 της 7. 3. 1992, σ. 1 ).
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

31 . 12. 92

H κοινή για δύο ή περισσότερα όργανα επιτροπή ίσης
εκπροσώπησης, αποτελείται :

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

— από πρόεδρο που διορίζεται από την αρμόδια για
Τροποποίηση του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης των
υπαλλήλων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άράρο 1
L

Στο άρθρο 2 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο :

«Ωστόσο, δύο ή περισσότερα όργανα μπορούν να αναθέ
σουν σε ένα από αυτά ή σε διοργανικό οργανισμό την
άσκηση των εξουσιών που περιέρχονται στην αρμόδια
για τους διορισμούς αρχή στον τομέα της πρόσληψης
καθώς και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και
συνταξιοδότησης.»
2.

Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

τους διορισμούς αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 2
τρίτη παράγραφος του κανονισμού υπηρεσιακής
κατάστασης,

— από τακτικά, και αναπληρωματικά μέλη που ορί
ζονται σε ίσο αριθμό από τις αρμόδιες για τους διορι
σμούς αρχές των οργάνων που εκπροσωπούνται στην
κοινή επιτροπή ίσης εκπροσώπησης και από τις επι
τροπές προσωπικού.
Οι λεπτομέρειες της σύστασης θεσπίζονται με συμφωνία
των οργάνων που εκπροσωπούνται στην κοινή επιτροπή
ίσης εκπροσώπησης, μετά από διαβούλευση με την επι
τροπή προσωπικού τους.
Το αναπληρωματικό μέλος συμμετέχει στην ψηφοφορία
μόνο όταν απουσιάζει τακτικό μέλος.»

« Άρ&ρο 91α
Οι αιτήσεις και τα αιτήματα που αφορούν τους τομείς
για τους οποίους έχει εφαρμοστεί το άρθρο 2 τρίτο
εδάφιο υποβάλλονται ενώπιον της εξουσιοδοτημένης
αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής. Οι προσφυγές
στους τομείς αυτούς στρέφονται κατά του οργάνου από
το οποίο εξαρτάται η εξουσιοδοτημένη αρμόδια για τους
διορισμούς αρχή.»

3. Στο παράρτημα III άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α),
στην παρένθεση προστίθενται οι ακόλουθοι όροι :
«(. . ., ενδεχομένως κοινός για δύο ή περισσότερα
όργανα)».

Άρφρο 2
Στο άρθρο 9 παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος 1 :
« Ια. Για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του
παρόντος κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, είναι
δυνατόν, να συσταθεί σε δύο ή περισσότερα όργανα,
κοινή επιτροπή ίσης εκπροσώπησης.»

Άρ&ρο 3
Στο παράρτημα II, το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακό
λουθο κείμενο :

« Άράρο 2

Άράρο 4
Στο παράρτημα II, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο :

«Άρ&ρο 3α
H κοινή επιτροπή ίσης εκπροσώπησης συνέρχεται
κατόπιν αιτήσεως είτε της αρμόδιας για τους διορισμούς
αρχής που αναφέρεται στο άρθρο 2 τρίτο εδάφιο του
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, είτε μιας αρμό
διας για τους διορισμούς αρχής ή μιας επιτροπής προσω
πικού ενός από τα όργανα που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
H κοινή επιτροπή ίσης εκπροσώπησης συνεδριάζει
έγκυρα μόνον αν όλα τα τακτικά μέλη ή τα αναπληρω
ματικά μέλη είναι παρόντα.

O πρόεδρος της κοινής επιτροπής ίσης εκπροσώπησης
δεν συμμετέχει στις αποφάσεις, εκτός αν πρόκειται για
θέματα διαδικασίας.
\

Κάθε μέλος της κοινής επιτροπής ίσης εκπροσώπησης
μπορεί να απαιτήσει να περιληφθεί η άποψή του στη
γνωμοδότηση της επιτροπής.»

Άράρο 5

H ή οι επιτροπές ίσης εκπροσώπησης ενός οργάνου απο
τελούνται :

— από πρόεδρο που διορίζεται κάθε έτος από την
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή,
— από τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που ορί
ζονται την ίδια ημερομηνία σε ίσο αριθμό από την
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή και από την επι
τροπή προσωπικού.

\

H γνώμη της κοινής επιτροπής ίσης εκπροσώπησης γνω
στοποιείται εγγράφως στην αρμόδια για τους διορισμούς
αρχή κατά την έννοια του άρθρου 2 τρίτο εδάφιο του
κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης στις υπόλοιπες
αρμόδιες για τους διορισμούς, αρχές και στις επιτροπές
προσωπικού τους, εντός πέντε ημερών από τη σύσκεψη.

Στο παράρτημα III άρθρο 1 παράγραφος 1 προστίθεται το
ακόλουθο κείμενο :

«Σε περίπτωση γενικού διαγωνισμού κοινού για δύο ή
περισσότερα όργανα η προκήρυξη διαγωνισμού αποφα
σίζεται από την αρμόδια για τους διορισμούς αρχή που
αναφέρεται στο άρθρο 2 τρίτο εδάφιο του κανονισμού
υπηρεσιακής κατάστασης μετά από διαβούλευση με την
κοινή επιτροπή ίσης εκπροσώπησης.»
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Αράρο 6
Στο παράρτημα III άρθρο 3 παρεμβάλλεται το ακόλουθο
δεύτερο εδάφιο :

«Σε περίπτωση γενικού διαγωνισμού κοινού για δύο ή
περισσότερα όργανα, η εξεταστική επιτροπή αποτελείται
από ένα πρόεδρο που ορίζεται από την αρμόδια για τους
διορισμούς αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 τρίτο
εδάφιο του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και
από μέλη που ορίζονται από την αρμόδια για τους διορι
σμούς αρχή που αναφέρεται στο άρθρο 2 τρίτο εδάφιο
του εν λόγω κανονισμού μετά από πρόταση των
οργάνων καθώς και από μέλη που ορίζονται με κοινή
συμφωνία, επί ισομερούς βάσης, από τις επιτροπές προ
σωπικού των οργάνων.»
Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο γίνονται τρίτο και τέταρτο
εδάφιο αντίστοιχα.

Άράρο 7
Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των άρθρων 2 έως 6 του
παρόντος κανονισμού αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης
θεσπιζόμενης με κοινή συμφωνία από τα όργανα των Κοι
νοτήτων κατόπιν γνώμης της επιτροπής του κανονισμού
υπηρεσιακής κατάστασης.

Αράρο 8
Στο άρθρο 32, προστίθεται το ακόλουθο τρίτο εδάφιο :
«O έκτακτος υπάλληλος, η κατάταξη του οποίου καθορί
στηκε σύμφωνα με τα κριτήρια κατάταξης που θεσπί
στηκαν .από το όργανο, διατηρεί την αρχαιότητα κατά
κλιμάκιο που είχε αποκτήσει ως έκτακτος υπάλληλος
όταν διορίστηκε υπάλληλος στον ίδιο βαθμό αμέσως
μετά την περίοδο αυτή.»

Αράρο 9
Το άρθρο 34 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :
« Αρΰρο 34
1 . Κάθε υπάλληλος, με εξαίρεση τους υπαλλήλους των
βαθμών ΑΙ και A 2 υποχρεούται να διανύσει περίοδο
δοκιμαστικής υπηρεσίας πριν να δυνηθεί να μονιμοποι
ηθεί. H περίοδος αυτή διαρκεί εννέα Jΐήνες για τους
υπαλλήλους της κατηγορίας A του γλωσσικού κλάδου
και της κατηγορίας B, και έξι μήνες για τους λοιπούς
υπαλλήλους.

Όταν κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμαστικής υπη
ρεσίας o υπάλληλος κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά
του λόγω ασθενείας, της άδειας μητρότητας που αναφέ
ρεται στο άρθρο 58 ή ατυχήματος επί συνεχές χρονικό
διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός, η αρμόδια για τους
διορισμούς αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο δοκι
μαστικής υπηρεσίας κατά το αντίστοιχο διάστημα.
2. Σε περίπτωση καταφανούς ανικανότητας του
δόκιμου υπαλλήλου, μπορεί να καταρτιστεί έκθεση σε
οποιαδήποτε στιγμή της περιόδου δοκιμαστικής υπηρε
σίας.

Αριθ. L 404/3

H έκθεση αυτη γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο o

οποίος μπορεί, εντός οκτώ (ημερολογιακών) ημερών, να
διατυπώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις του. H έκθεση
και οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται αμέσως από τον
ιεραρχικά ανώτερο του δόκιμου υπαλλήλου στην
αρμόδια για τους διορισμούς αρχή η οποία λαμβάνει,
εντός τριών εβδομάδων, τη γνώμη της επιτροπής εκθέ
σεων κρίσης του προσωπικού, της οποίας η σύνθεση
είναι ισομερής, σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να,
δοθεί στην περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας. H αρμόδια
για τους διορισμούς αρχή μπορεί να αποφασίσει να απο
λύσει τον δόκιμο υπάλληλο, πριν από τη λήξη της
περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας, με προειδοποίηση
ενός μηνός, χωρίς η διάρκεια της υπηρεσίας να μπορεί να
υπερβαίνει την κανονική διάρκεια της περιόδου δοκιμα
στικής υπηρεσίας.
Ωστόσο, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή μπορεί,
κατ' εξαίρεση, να επιτρέψει τη συνέχιση της περιόδου
δοκιμαστικής υπηρεσίας με τοποθέτηση του υπαλλήλου
σε άλλη υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, η νέα τοποθέ
τηση πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον έξι μήνες, με την
επιφύλαξη του χρονικού ορίου που προβλέπεται στην
παράγραφο 4.

3. Το αργότερο ένα μήνα πριν από τη λήξη της
περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας, καταρτίζεται έκθεση
για την ικανότητα του δόκιμου υπαλλήλου να εκπλη
ρώνει τα καθήκοντα που ανάγονται στη θέση του καθώς
και την απόδοσή του και τη συμπεριφορά του στην υπη
ρεσία. H έκθεση γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο o
οποίος μπορεί, εντός οκτώ πλήρων ημερών, να διατυ
πώσει εγγράφως τις παρατηρήσεις του.
Αν το συμπέρασμα της έκθεσης είναι η απόλυση ή, κατ'
εξαίρεση, η παράταση της περιόδου δοκιμαστικής υπηρε
σίας, η έκθεση και οι παρατηρήσεις διαβιβάζονται
αμέσως από τον ιεραρχικά ανώτερο του δόκιμου υπαλ
λήλου στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή η οποία
λαμβάνει τη γνώμη της επιτροπής εκθέσεων κρίσης του
προσωπικού, της οποίας η σύνθεση είναι ισομερής, εντός
τριών εβδομάδων, σχετικά με τη συνέχεια που πρέπει να
δοθεί στην περίοδο δοκιμαστικής υπηρεσίας.

O δόκιμος υπάλληλος που δεν έχει επιδείξει επαγγελμα
τικές ικανότητες επαρκείς για τη μονιμοποίησή του απο
λύεται. Ωστόσο, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή
μπορεί, κατ' εξαίρεση, να παρατείνει την περίοδο δοκι
μαστικής υπηρεσίας επί ανώτατο χρονικό διάστημα έξι
μηνών με τοποθέτηση, ενδεχομένως, του υπαλλήλου σε
άλλη υπηρεσία.
4. H συνολική διάρκεια της περιόδου δοκιμαστικής
υπηρεσίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει
τους δεκαπέντε μήνες.
5. Εκτός αν έχει τη δυνατότητα να αναλάβει χωρίς
καθυστέρηση, επαγγελματική δραστηριότητα, o δόκιμος
υπάλληλος που απολύεται λαμβάνει αποζημίωση που
αντιστοιχεί στο βασικό μισθό τριών μηνών αν η διάρ
κεια υπηρεσίας του είναι μεγαλύτερη από ένα έτος, στο
βασικό μισθό δύο μηνών αν η διάρκεια υπηρεσίας του
είναι τουλάχιστον έξι μηνών και στο βασικό μισθό ενός
μηνός αν η διάρκεια υπηρεσίας του είναι μικρότερη από
έξι μήνες.
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6. Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 δεν εφαρμόζονται στον
υπάλληλο που παραιτείται πριν από τη λήξη της
περιόδου δοκιμαστικής υπηρεσίας.»

Άρ&ρο 10
Στο άρθρο 37 πρώτο εδάφιο προστίθεται η ακόλουθη τρίτη
περίπτωση :

«— ορίζεται για την προσωρινή κατάληψη θέσης η
οποία περιλαμβάνεται στον πίνακα προσωπικού που
αμείβεται από τις πιστώσεις για έρευνες και επενδύ
σεις και στην οποία οι αρμόδιες για τον προϋπολο
γισμό αρχές έχουν προσδώσει προσωρινό χαρα
κτήρα.»

Σε καμία περίπτωση o υπάλληλος δεν λαμβάνει, στο νέο
του βαθμό, βασικό μισθό κατώτερο εκείνου που εισέ
πραττε στον παλαιό του βαθμό.
Κάθε θεσμικό όργανο θεσπίζει τις τυχόν απαραίτητες
γενικές διατάξεις για την εκτέλεση των παραγράφων 3
και 4, σύμφωνα με το άρθρο 1 10.»

Άράρο 12
Στο παράρτημα I, η παραπομπή (') διαγράφεται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Τροποποίηση του καθεστώτος που εφαρμόζεται
επί του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Άράρο 11

Στο άρθρο 45, προστίθενται οι ακόλουθοι παράγραφοι:
«3. Ωστόσο, εάν οι ιδιαίτερες απαιτήσεις σε προσω
πικό ενός οργάνου το υπαγορεύουν, μπορεί να υπάρξει
παρέκκλιση από την παράγραφο 2 και να επιτραπεί η
μετάβαση του προσωπικού του κλάδου LA στην κατη
γορία A και αντίστροφα, με μετάθεση, σύμφωνα με την
παράγραφο 4.

4. Εάν αποφασισθεί η χρήση της παρέκκλισης αυτής,
η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή καθορίζει, λαμβά
νοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη της επιτροπής ίσης
εκπροσώπησης, τον αριθμό των θέσεων στις οποίες θα
μπορούσε να εφαρμοσθεί το μέτρο αυτό. Καθορίζει με
την ίδια διαδικασία τα κριτήρια και τους όρους που
αφορούν τις μελετώμενες μεταθέσεις, λαμβάνοντας
υπόψη τα ουσιαστικά προσόντα, τις σπουδές και την
επαγγελματική πείρα των ενδιαφερομένων υπαλλήλων.
Για τον υπάλληλο για τον οποίο γίνεται χρήση της
παρέκκλισης που επιτρέπει η παράγραφος 3, η αρχαιό
τητα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , στον βαθμό
στον οποίο γίνεται η μετάθεσή του, υπολογίζεται από
την ημερομηνία που αρχίζει να ισχύει η μετάθεση.
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Άράρο 13
Το άρθρο 81 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο :

« Άράρο 81
1 . Οι διαφορές μεταξύ του οργάνου και του τοπικού
υπαλλήλου που υπηρετεί σε κράτος μέλος υπάγονται
στην αρμόδια δικαστική αρχή δυνάμει της νομοθεσίας
που ισχύει στον τόπο όπου o υπάλληλος ασκεί τα καθή
κοντά του.

2. Οι διαφορές μεταξύ του οργάνου και του τοπικού
υπαλλήλου που υπηρετεί σε τρίτη χώρα υπάγονται σε
διαιτητική αρχή με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στη ρήτρα διαιτησίας που περιλαμβάνεται στη σύμβαση
του υπαλλήλου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Τελικές διατάξεις

Άράρο 14
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω

παϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1992.
Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
D. ΗURD
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ, ΕΚΑΧ) αριθ. 3948/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 22ας Δεκεμβρίου 1992

για τον καθορισμό των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις αποδοχές των υπαλ
λήλων που είναι τοποθετημένοι στις χώρες εκτός Κοινότητας
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

Άρ&ρο 1
τη συνθήκη για την ίδρυση ενιαίου Συμβουλίου και ενιαίας
Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης των υπαλλήλων
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και το καθεστώς που εφαρμό
ζεται στο λοιπό προσωπικό των Κοινοτήτων αυτών, όπως
καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΟΚ, Ευρατόμ, ΕΚΑΧ)
αριθ. 259/68 0 και τροποποιήθηκαν τελευταία από τον
κανονισμό (ΕΚΑΧ, ΕΟΚ, Ευρατόμ) αριθ. 3834/91 (2), και
ιδίως το άρθρο 13 πρώτο εδάφιο του παραρτήματος X,
την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η μεταβολή του
κόστους ζωής στις τρίτες χώρες και να καθοριστούν ανά
λογα, με ισχύ από 1ης Ιανουαρίου 1992, οι διορθωτικοί συ
ντελεστές που εφαρμόζονται στις καταβαλλόμενες απο
δοχές, στο νόμισμα της χώρας υπηρεσίας, στους υπαλλήλους
που είναι τοποθετημένοι στις χώρες εκτός Κοινότητας,

Από 1ης Ιανουαρίου 1992 οι διορθωτικοί συντελεστές που
εφαρμόζονται στις αποδοχές που καταβάλλονται στο
νόμισμα της χώρας υπηρεσίας καθορίζονται σύμφωνα με το
παράρτημα.

Οι τιμές συναλλάγματος για την καταβολή αυτών των απο
δοχών είναι οι τιμές που χρησιμοποιούνται για την εκτέ
λεση του προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
κατά τον μήνα που προηγείται της ημερομηνίας που αρχίζει
η εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Άράρο 2
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 22 Δεκεμβρίου 1992.

Πα το Συμβούλιο

0 Πρόεδρος
D. ΗURD

(') ΕΕ αριθ. L 56 της 4. 3. 1968, σ. 1 .
(2) ΕΕ αριθ. L 361 της 31 . 12. 1991 , σ. 13.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Χώρα υπηρεσίας

Νότια Αφρική (Ακρωτήριο)
Νότια Αφρική (Πραιτώρια)
Αλγερία
Αγκόλα
Αντίγκουα και Μπαρμποόντα
Αντίλλες (Ολλανδικές)
Σαουδική Αραβία
Αργεντινή
Αυστραλία
Αυστρία
Μπαχάμες (*)
Μπαγκλαντές
Μπαρμπάντος
Μπελίζε
Μπενίν
Μποτσουάνά
Βραζιλία

Βουλγαρία
Μπουρκίνα Φάσο
Μπουρούντι
Καμερούν
Καναδάς
Χιλή
Κίνα

Διορθωτικοί συντε
λεστές που
ισχύουν από
1ης Ιανουαρίου 1992

68,6400000
64,8700000
72,4300000
130,5300000
92,9000000
83,2900000
62,1100000
89,1 600000
98,9400000
123,5200000
0,0000000
74,0800000
86,0200000
85,2400000
88,5500000
69,4000000
35,3100000

34,4200000
1 1 3,8 1 00000
81,9000000
137,0300000
85,4800000
73,9500000
80,3800000

Κύπρος
Κολομβία
Κομόρες
Κογκό
Νότια Κορέα

91,4900000
51,3800000
119,1100000
137,3800000
93,0800000

Κόστα Ρίκα
Ακτή Ελεφαντοστού

45,4300000
125,2000000
119,2500000
40,3100000
108,6400000
98,4300000

Τζιμπουτί
Αίγυπτος
Ηνωμένες Πολιτείες (Νέα Υόρκη)
Ηνωμένες Πολιτείες (Ουάσιγκτον)
Αιθιοπία

Φίτζι

89,9900000

61,5900000

Φινλανδία

128,7500000

Γκαμπόν
Γκάμπια

181,4000000
69,4900000

Γκάνα

78,8000000

Γρενάδα
Γουατεμάλα

94,5600000
46,5900000

Γουινέα
Γουινέα Μπισάου

96,0500000
30,8100000

Γουινέα του Ισημερινού
Γουιάνα
Αϊτή
Χογκ-Κογκ
Ουγγαρία
Ινδία
Ινδονησία
Ισραήλ
Τζαμάικα

107,5700000
35,0200000
105,9800000
87,7100000
54,2400000
37,0400000
80,1700000
109,8800000
40,7600000

Ιαπωνία

170,7700000

Ιορδανία

75,9900000

Κένυα
Λεσότο

64,0100000
54,7200000

Λίβανος

26,2600000

Λιβερία

129,1100000

Χώρα υπηρεσίας

Μαδαγασκάρη
Μαλαισία
Μαλάουι
Μάλι

Διορθωτικοί συντε
λεστές που
ισχύουν από
1ης Ιανουαρίου 1992

66,0800000
83,2100000
66,8700000
115,2100000

Μάλτα
Μαρόκο

61,3700000
74,8800000

Μαυρίκιος
Μαυριτανία
Μεξικό
Μοζαμβίκη
Ναμίμπια
Νίγηρας
Νιγηρία
Νορβηγία
Νέα Καληδονία
Ουγκάντα

74,2600000
101,0000000

58,6400000
65,7300000
71,6800000
113,6800000
58,7800000
137,1200000
124,8300000
44,6600000
36,5300000

Πακιστάν
Παπουασία-Νέα Γουινέα

90,2000000

Περού
Φιλιππίνες
Πολωνία
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
Δομινικανή Δημοκρατία
Δημοκρατία Πράσινου Ακρωτηρίου
Ρουμανία
Ρωσία
Ρουάντα

99,8600000
39,9000000
63,9600000
170,6200000
60,6200000
86,8600000
30,9800000
121,1800000
105,4400000

Νήσοι Σολομώντος
Δυτικές Σαμόες

74,6900000
64,1200000
0,0000000
132,9800000
119,1400000
62,8900000
61,5800000

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε (*)
Σενεγάλη
Σεϋχέλες
Σιέρρα Λεόνε
Σομαλία
Σουδάν
Σουηδία
Ελβετία
Σουρινάμ
Σουαζιλάνδη
Συρία
Τανζανία
Τζαντ
Γσεχοσλοβακία
Ταϊλάνδη
Τόγκο
Τόγκα
Τρινιντάντ και Τομπάγκο
Τυνησία
Τουρκία
Ουρουγουάη
Βανουάτου
Βενεζουέλα

Βιετνάμ
Γιουγκοσλαβία
Ζαΐρ
Ζάμπια
Ζιμπάμπουε
(*) Δεν υπάρχουν στοιχείο.

'

98,4000000
136,1600000
129,6500000
178,6700000
58,2100000
148,1500000
57,0500000
144,1000000
39,8000000
70,4500000
100,1100000
82,6700000
78,2600000
59,5300000
64,3900000
86,0700000
86,4000000
42,8500000
21,7900000
117,1700000
24,8000000
67,8100000
42,5000000
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Αριθ. L 404/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΟΚ) αριθ. 3949/92 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 21ης Δεκεμβρίου 1992

για τη διοργάνωση έρευνας σχετικά με το κόστος του εργατικού δυναμικού στη βιομηχανία και
τις υπηρεσίες
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ :

Έχοντας υπόψη :

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 213,

την πρόταση της Επιτροπής,
Εκτιμώντας :

ότι, για την εκπλήρωση των καθηκόντων που της έχουν
ανατεθεί από τη συνθήκη, ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 2, 3,
117, 118, 122 και 123, η Επιτροπή πρέπει να γνωρίζει την
κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη όσον αφορά το
κόστος του εργατικού δυναμικού και το εισόδημα των εργα
ζομένων *

ότι οι διαθέσιμες στατιστικές πληροφορίες στα κράτη μέλη
δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή έγκυρων συγκρίσεων, ιδίως,
λόγω των αποκλίσεων που υπάρχουν μεταξύ των νομοθε
σιών, των κανονιστικών ρυθμίσεων και της διοικητικής
πρακτικής των κρατών μελών ότι, συνεπώς, η διεξαγωγή
των ερευνών και η επεξεργασία των στοιχείων πρέπει να
βασίζονται σε ενιαίους ορισμούς και σε κοινές μεθόδους *
ότι η καλύτερη μέθοδος για να γίνει γνωστό το επίπεδο, η
σύνθεση και η εξέλιξη τόσο του κόστους του εργατικού
δυναμικού όσο και του εισοδήματος των εργαζομένων είναι
η διεξαγωγή ειδικών κοινοτικών ερευνών, όπως συνέβη για
τελευταία φορά το 1989 κατ' εφαρμογή του κανονισμού
(ΕΟΚ) αριθ. 1612/88 του Συμβουλίου της 9ης Ιουνίου 1988
για τη διοργάνωση έρευνας σχετικά με το κόστος του εργα
τικού δυναμικού στη βιομηχανία, στο χονδρικό και λιανικό
εμπόριο, στις τράπεζες και στις ασφαλιστικές επιχειρή
σεις ('), με βάση τα σχετικά λογιστικά στοιχεία του έτους

Άράρο 1
Στο πλαίσιο των περιοδικών ερευνών του για το κόστος του
εργατικού δυναμικού και το εισόδημα των εργαζομένων, η
Επιτροπή διεξάγει έρευνα, το 1993, με βάση τα σχετικά
λογιστικά στοιχεία του 1992, για το κόστος του εργατικού
δυναμικού στη βιομηχανία και σε ορισμένους τομείς των
υπηρεσιών.

Άράρο 2
1 . H έρευνα καλύπτει τις επιχειρήσεις ή τις τοπικές
μονάδες που απασχολούν τουλάχιστον δέκα άτομα των
οποίων οι δραστηριότητες καθορίζονται στα τμήματα Γ, Δ,
E, ΣΤ, Z, H, K, στις διαιρέσεις 65, 66 και στην ομάδα 63.3
της στατιστικής ονοματολογίας των οικονομικών δραστη
ριοτήτων στις -Ευρωπαϊκές Κοινότητες, ΝΑCΕ (αναθ. 1 ),
λαμβανομένων υπόψη των ειδικών διατάξεων που αναφέ
ρονται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
2.

H έρευνα διεξάγεται με τη μέθοδο της δειγματοληψίας.

Άράρο 3
Οι εργοδότες, των επιχειρήσεων ή των τοπικών μονάδων
που περιλαμβάνονται στο δείγμα, είναι υποχρεωμένοι να
παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τον προσδιο
ρισμό του κόστους του εργατικού δυναμικού με βάση τα
λογιστικά στοιχεία του ημερολογιακού έτους 1992 σύμφωνα
με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.

1988

ότι, λόγω των σημαντικών μεταβολών τόσο ως προς το
ύψος όσο και τη διάρθρωση των δαπανών των επιχειρήσεων
για μισθούς και ημερομίσθια καθώς και για τις σχετικές
εργοδοτικές εισφορές, πρέπει, προκειμένου να ενημερωθούν
τα αποτελέσματα της προηγούμενης έρευνας, να πραγματο
ποιηθεί νέα έρευνα με βάση τα λογιστικά στοιχεία του
έτους 1992 που αφορούν τη βιομηχανία, το εμπόριο, τις τρά
πεζες και τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις *
ότι, λόγω των μεταβολών που σημειώθηκαν στα κράτη μέλη
όσον αφορά τη διάρθρωση της οικονομίας και την απασχό
ληση, είναι ανάγκη να διευρυνθεί το πεδίο των καλυπτό
μενων οικονομικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας,
ιδίως, τον τομέα των υπηρεσιών *
ότι, λόγω της έκτασης της έρευνας και προκειμένου να απο
φευχθεί η υπερβολική επιβάρυνση των επιχειρήσεων και του
προϋπολογισμού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των
κρατών μελών, είναι ανάγκη να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος
της δειγματοληψίας,
(') ΕΕ αριθ. L 145 της 11 . 6. 1988, σ. 1 .

Άράρο 4
H έρευνα καλύπτει:

,

1 . Τις δαπάνες μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένων των
πριμοδοτήσεων και των επιδομάτων, καθώς και τις σχε
τικές επιβαρύνσεις, ιδιαίτερα τις εργοδοτικές εισφορές
κοινωνικής ασφάλισης και εθελοντικών επικουρικών
συστημάτων καθώς και τις λοιπές κοινωνικές παροχές,
συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων για την επαγ
γελματική κατάρτιση των εργαζομένων καθώς και των
φόρων ή επιδοτήσεων που έχουν άμεση σχέση με το
κόστος του εργατικού δυναμικού.

2. Τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται στις
επιχειρήσεις ή τις τοπικές μονάδες.
3. Τον αριθμό των ωρών εργασίας.

Άρφρο 5
1 . Οι πληροφορίες συγκεντρώνονται από τις στατιστικές
υπηρεσίες των κρατών μελών, οι οποίες καταρτίζουν κατάλ
ληλα ερωτηματολόγια για τη συλλογή των πληροφοριών.
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H Επιτροπή, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες αυτές, καταρ
τίζει τον κατάλογο των χαρακτηριστικών και των ορισμών
που πρέπει να υιοθετηθούν στο πλαίσιο της έρευνας.

της 1 1ης Ιουνίου 1990 σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατι
στική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών
που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο ('). O εν

Επιπλέον, ορίζει, με τον ίδιο τρόπο, τις ημερομηνίες έναρξης
και λήξης της έρευνας καθώς και την προθεσμία απάντησης
στα ερωτηματολόγια.

στοιχείων.

2. Τα πρόσωπα που οφείλουν να δώσουν τις πληροφορίες
θα απαντήσουν στα ερωτηματολόγια με ειλικρίνεια, πληρό
τητα και μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες.

λόγω κανονισμός διέπει την εμπιστευτική επεξεργασία των
2. Τα αποτελέσματα κατανέμονται ανά τομέα οικονο
μικής δραστηριότητας σύμφωνα με τη ΝΑCΕ (αναθ. 1),
κατά περιφέρειες και κατά τάξεις μεγέθους των επιχειρή
σεων ή των τοπικών μονάδων.

Άράρο 7

Άράρο 6
1 . Οι στατιστικές υπηρεσίες των κρατών μελών προβαί
νουν στην ανάλυση των απαντήσεων στα ερωτηματολόγια.
Ύστερα από έλεγχο και σύμφωνα με το πρόγραμμα επεξερ
γασίας που ορίζει η Επιτροπή, διαβιβάζουν τα αποτελέ
σματα της έρευνας, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων
που έχουν χαρακτηρισθεί από τα κράτη μέλη ως εμπιστευ
τικά με βάση τις εθνικές νομοθεσίες ή πρακτικές σε θέματα
στατιστικού απορρήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
κανονισμού (Ευρατόμ, ΕΟΚ) αριθ. 1588/90 του Συμβουλίου

Οι ατομικές πληροφορίες που παρέχονται στο πλαίσιο της
έρευνας χρησιμοποιούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.
Δεν μπορεί να χρησιμεύσουν για φορολογικούς ή άλλους
σκοπούς, ούτε να ανακοινωθούν σε τρίτους.

Άράρο 8
O παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της

δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων.

O παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε
κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 21 Δεκεμβρίου 1992.

Για το Συμβούλιο

O Πρόεδρος
D. ΗURD

(') ΕΕ αριθ. L 151 της 15. 6. 1990, σ. 1 .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(Άρθρο 2 παράγραφος 1)

I. Εξαιρέσεις από το πεδίο που καλύπτει η έρευνα
1 . Για όλα τα κράτη μέλη : η κλάση 65.1 1 .

2. Για τη Γερμανία: το τμήμα H, οι διαιρέσεις 50, 70 και 71 , οι ομάδες 51.1 και 63.3 και η κλάση 51.57.
Επιπλέον, για το έδαφος της πρώην Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, συμπεριλαμβανομένου του Ανα
τολικού Βερολίνου: οι διαιρέσεις 72, 73 και 74.
3. Για την Ελλάδα : το τμήμα ΣΤ, η ομάδα 51.1 και η κλάση 51.57.
4. Για την Ιρλανδία: το τμήμα H.

II. Πλέον λεπτομερείς ενδείξεις

Τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν πλέον λεπτομερείς ενδείξεις, για παράδειγμα, διακρίνοντας μεταξύ
εργατών και υπαλλήλων, ή καλύπτοντας ενότητες που απασχολούν λιγότερους από δέκα μισθωτούς.
III. Χρησιμοποίηση ιδιαίτερης ονοματολογίας
Σε συμφωνία με την Επιτροπή, ένα κράτος μέλος μπορεί να διαβιβάσει τα αποτελέσματα της έρευνας βάσει
της ονοματολογίας ΝΑCΕ (έκδοση 70).
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II

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων δεν απαιτείται όημοοίευοη)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΔΗΓΙΑ 92/14M/ EOK ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 3ης Δεκεμβρίου 1992

περί των ελαχίστων προδιαγραφών της για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες (δωδέκατη ειδική οδηγία κατά
την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/EOK)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 118 A,

ότι η τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών που αποβλέ
πουν στη διασφάλιση υψηλότερου επιπέδου ασφαλείας και
υγείας για τις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες
αποτελεί επιτακτική προϋπόθεση για την εξασφάλιση της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων

την πρόταση της Επιτροπής ('), που υποβλήθηκε μετά από
διαβούλευση με το μόνιμο όργανο για την ασφάλεια και την
υγιεινή στα ανθρακωρυχεία και στις υπόλοιπες εξορυκτικές
βιομηχανίες,

ότι οι υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες αποτε
λούν τομέα δραστηριοτήτων όπου οι εργαζόμενοι είναι
δυνατόν να εκτίθενται σε εξαιρετικά υψηλούς κινδύνους '

Έχοντας υπόψη :

Σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (2),

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Οικονομικής και Κοινωνικής
Επιτροπής (3),
Εκτιμώντας :

ότι στο άρθρο 1 18 A της συνθήκης προβλέπεται ότι το Συμ
βούλιο θεσπίζει, με οδηγίες, τις ελάχιστες προδιαγραφές για
την προώθηση της βελτίωσης, ιδίως του χώρου της εργα
σίας, με στόχο την εξασφάλιση υψηλότερου επίπεδου προ
στασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων

ότι, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, στις οδηγίες αυτές απο
φεύγεται η επιβολή διοικητικών, οικονομικών και νομικών
εξαναγκασμών οι οποίοι θα εμπόδιζαν τη δημιουργία και
την ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων
ότι η βελτίωση της ασφάλειας, της υγιεινής και της υγείας
των εργαζομένων κατά την εργασία αντιπροσωπεύει ένα
στόχο που δεν θα πρέπει να εξαρτάται από καθαρά οικονο
μικές εκτιμήσεις *
ότι η οδηγία 89/654/EOK του Συμβουλίου της 30ής Νοεμ
βρίου 1989 σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφά
λειας και υγείας στους χώρους εργασίας (Πρώτη ειδική
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της
οδηγίας 89/391 /EOK)(4), δεν εφαρμόζεται στις εξορυκτικές
βιομηχανίες *
(') ΕΕ αριθ. C 58 της 5. 3. 1992, σ. 3.
(2) ΕΕ αριθ. C 150 της 15. 6. 1992, σ. 128 και ΕΕ αριθ. C 305 της

ότι η παρούσα οδηγία είναι ειδική οδηγία κατά την έννοια
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/39 1 /ΕΟΚ του
Συμβουλίου της 12ης Ιουνίου 1989 σχετικά με την εφαρμογή
μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και
της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (5)* ότι, ως
εκ τούτου, οι διατάξεις της εν λόγω οδηγίας εφαρμόζονται
πλήρως στον τομέα των υπαίθριων ή υπόγειων εξορυκτικών
βιομηχανιών, με την επιφύλαξη πλέον περιοριστικών και/ή
ειδικότερων διατάξεων που περιέχονται στην παρούσα
οδηγία *
ότι οι βοηθητικές εγκαταστάσεις επιφανείας των υπαίθριων
ή υπόγειων εξορυκτικών βιομηχανιών, οι οποίες δεν είναι
αναγκαίες για τις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομη
χανίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της

παρούσας οδηγίας, υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας
89/654/EOK "

ότι, στις 3 Νοεμβρίου 1992, το Συμβούλιο εξέδωσε την
οδηγία 92/9 1 /ΕΟΚ περί των ελάχιστων προδιαγραφών για
τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας
των εργαζομένων στις εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομη
χανίες (ενδέκατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου
16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/39 1 /ΕΟΚ) (6)·
ότι η παρούσα οδηγία αποτελεί συγκεκριμένο στοιχείο στα
πλαίσια της υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της εσω
τερικής αγοράς,

23. 11 . 1992.

(3) ΕΕ αριθ. C 169 της 6. 7. 1992, σ. 28.
0 ΕΕ αριθ. L 393 της 30. 12. 1989, σ. 1 .

(5) ΕΕ αριθ. L 183 της 29. 6. 1989, σ. 1 .
(6) ΕΕ αριθ. L 348 της 28. 11 . 1992, σ. 9.
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ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :
ΤΜΗΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άράρο 1

Αριθ. L 404/ 1 1

α) οι χώροι εργασίας να σχεδιάζονται, να κατασκευά
ζονται, να εξοπλίζονται, να τίθεται σε χρήση, να λει
τουργούν και να συντηρούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε
οι εργαζόμενοι να μπορούν να εκτελούν τις εργασίες
που τους ανατίθενται χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια
ή/και την υγεία των ίδιων ή/και των άλλων εργαζο
μένων *

Αντικείμενο

1 . H παρούσα οδηγία, η οποία είναι η δωδεκάτη ειδική
οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της
οδηγίας 89/39 1 /ΕΟΚ, ορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές
για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργα
ζομένων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες
που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α).

β) η λειτουργία των επανδρωμένων χώρων εργασίας να
γίνεται υπό την επίβλεψη υπευθύνου προσώπου *
γ) οι εργασίες που συνεπάγονται ιδιαίτερους κινδύνους να
ανατίθενται μόνο σε εκπαιδευμένο προσωπικό και να
εκτελούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί *

2. Οι διατάξεις της οδηγίας 89/391 /ΕΟΚ εφαρμόζονται
πλήρως στον τομέα που αναφέρεται στην παράγραφο 1 , με
την επιφύλαξη πλέον περιοριστικών και/ή ειδικότερων δια
τάξεων που περιέχονται στην παρούσα οδηγία.

δ) όλες οι οδηγίες ασφάλειας να είναι καταληπτές από
όλους τους εργαζομένους τους οποίους αφορούν *

Άρΰρο 2

στ) οι απαιτούμενες ασκήσεις ασφάλειας να εκτελούνται σε
τακτά χρονικά διαστήματα.

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας νοούνται ως :

α) υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες, όλες οι
βιομηχανίες οι οποίες :

— εξορύσσουν υπό την αυστηρή έννοια του όρου ορυ
κτές ύλες στην επιφάνεια ή υπογείως, και/ή
— προβαίνουν στην αναζήτηση κοιτασμάτων με σκοπό
την εξόρυξη αυτή, και/ή
— προετοιμάζουν τις εξορυχθείσες ύλες για την πώληση,
με εξαίρεση τις δραστηριότητες μεταποίησης των εξο
ρυχθεισών υλών,
εκτός από τις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες ,
που ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο α) της οδηγίας
92/9 1 / ΕΟΚ *

6) χώροι εργασίας, το σύνολο των χώρων που προορίζονται
για την εγκατάσταση θέσεων εργασίας, που περιλαμβά
νουν τις δραστηριότητες καθώς και τις εγκαταστάσεις
που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις υπαίθριες ή υπό
γειες εξορυκτικές βιομηχανίες, συμπεριλαμβανομένων
των χώρων απόθεσης των εκβολάδων και άλλων χώρων
αποθήκευσης και, ενδεχομένως, των καταλυμάτων, στους
οποίους έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι στο πλαίσιο της
εργασίας τους.

2. O εργοδότης φροντίζει για τη σύνταξη και την ενημέ
ρωση εγγράφου σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία, στο
εξής καλούμενο «έγγραφο ασφάλειας και υγείας», το οποίο
καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις των άρθρων 6, 9 και 10 της
οδηγίας 89/39 1 /ΕΟΚ.

Το έγγραφο ασφαλείας και υγείας μεταξύ άλλων , αποδει
κνύει :

— ότι οι κίνδυνοι στους οποίους εκτίθενται οι εργαζόμενοι
στο χώρο εργασίας έχουν επισημανθεί και εκτιμηθεί,

— ότι θα ληφθούν τα δέοντα μέτρα για την επίτευξη των
στόχων της παρούσας οδηγίας,
— ότι o σχεδιασμός, η χρησιμοποίηση και η συντήρηση του
χώρου εργασίας και των εξοπλισμών είναι ασφαλείς.
Το έγγραφο ασφάλειας και υγείας πρέπει να συντάσσεται
πριν αρχίσει η εργασία και να αναθεωρείται όταν στο χώρο
εργασίας επέρχονται αλλαγές, επεκτάσεις ή σημαντικές
μετατροπές.

3.

Όταν εργαζόμενοι διαφόρων επιχειρήσεων ευρί

σκονται στον ίδιο χώρο εργασίας, κάθε εργοδότης είναι
υπεύθυνος για όλα τα θέματα που υπάγονται στον έλεγχό
του.

ΤΜΗΜΑ II

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Άρ$ρο 3
Γενικές υποχρεώσεις

1 . Για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και της υγείας των
εργαζομένων, o εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα
ώστε :

ε) να υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για παροχή
πρώτων βοηθειών *

O εργοδότης o οποίος, κατά τις εθνικές νομοθεσίες ή/και
πρακτικές, έχει την ευθύνη για αυτό τον χώρο εργασίας,
συντονίζει τη θέση σε εφαρμογή όλων των μέτρων ασφα
λείας και υγείας των εργαζομένων και διευκρινίζει, στο
έγγραφο ασφάλειας και υγείας, το σκοπό, τα μέτρα και τις
λεπτομέρειες εφαρμογής του συντονισμού αυτού.
O συντονισμός δεν θίγει την ευθύνη των μεμονωμένων
εργοδοτών που προβλέπεται από την οδηγία 89/39 1 /ΕΟΚ.

Αριθ. L 404/ 12
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2. Τα μέτρα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι
τέτοια ώστε κάθε εργαζόμενος να δικαιούται ή να υποχρε
ούται να υποβληθεί σε έλεγχο της υγείας του, αρχικώς μεν
πριν αναλάβει καθήκοντα σχετιζόμενα με τις δραστηριό
τητες του άρθρου 2, στη συνέχεια δε σε τακτά χρονικά δια
στήματα.

Αρνρο 4
Προστασία από πυρκαϊά, έκρηξη και επιβλαβή ατμόσφαιρα

O εργοδότης λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα και προφυλά
ξεις ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης προκειμένου :

3. H επίβλεψη της υγείας είναι δυνατόν να αποτελεί
μέρος ενός εθνικού συστήματος υγείας.
Αράρο 9

— να αποφεύγεται, να ανιχνεύεται και να καταπολεμάται η
εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαϊών και εκρήξεων και

Διαβουλεύσεις και συμμετοχή των εργαζομένων

— να εμποδίζεται η δημιουργία εκρηκτικής ατμόσφαιρας
ή/και ατμόσφαιρας επιβλαβούς για την υγεία.

Οι διαβουλεύσεις και η συμμετοχή των εργαζομένων ή/και
των εκπροσώπων τους γίνονται, σύμφωνα με το άρθρο 11
της οδηγίας 89/39 1 /ΕΟΚ, αναφορικά με τους τομείς που
καλύπτει η παρούσα οδηγία.

Άράρο 5
Μέσα εκκένωσης και διάσωσης

Αρϋρο 10

O εργοδότης μεριμνά για την ύπαρξη και τη συντήρηση
κατάλληλων μέσων εκκένωσης και διάσωσης, έτσι ώστε, σε
περίπτωση κινδύνου, οι εργαζόμενοι να μπορούν να εκκενώ
σουν τους χώρους εργασίας κατά τρόπο άνετο, ταχύ και
απολύτως ασφαλή.

Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας

1 . Οι χώροι εργασίας οι οποίοι χρησιμοποιούνται για
πρώτη φορά μετά την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας που αναφέρεται στο άρθρο 13 παρά
γραφος 1 πρέπει να πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές
ασφάλειας και υγείας του παραρτήματος.

Αρνρο 6
Συστήματα επικοινωνίας, προειδοποίησης και συναγερμού

O εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
προμηθεύσει τα συστήματα συναγερμού και άλλα απαραί
τητα μέσα επικοινωνίας που επιτρέπουν, όταν χρειαστεί,
την άμεση έναρξη των επιχειρήσεων αμέσου βοήθειας, εκκέ
νωσης και διάσωσης.

Άράρο 7
Ενημέρωση των εργαζομένων

1 . Με την επιφύλαξη του άρθρου 10 της οδηγίας
89/391 /EOK, οι εργαζόμενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους
ενημερώνονται για όλα τα μέτρα που πρέπει να λαμβά
νονται όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο
εργασίας, και ειδικότερα για τα μέτρα σχετικά με την εφαρ
μογή των άρθρων 3 έως 6.

2. Οι χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνται ήδη πριν από
την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της παρούσας οδηγίας
που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 1 , πρέπει να πλη
ρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας του
παραρτήματος, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο
εννέα έτη μετά την ημερομηνία αυτή.
3. Όταν, μετά την ημερομηνία θέσης σε εφαρμογή της
παρούσας οδηγίας που αναφέρεται στο άρθρο 13 παρά
γραφος 1 , στο χώρο εργασίας επέρχονται αλλαγές, επεκτά
σεις ή/και μετατροπές, o εργοδότης λαμβάνει τα αναγκαία
μέτρα ώστε οι αλλαγές, επεκτάσεις ή/και μετατροπές αυτές
να είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες ελάχιστες προδια
γραφές του παραρτήματος.
ΤΜΗΜΑ III

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άράρο 11

2. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές από τους
εργαζομένους τους οποίους αφορούν.

• Άρ&ρο 8

Προσαρμογή των παραρτημάτων

Οι αυστηρά τεχνικές προσαρμογές του παραρτήματος σε
συνάρτηση με :

Επίβλεψη της υγείας

1 . Προς εξασφάλιση της κατάλληλης επίβλεψης της
υγείας των εργαζομένων σε συνάρτηση με τους κινδύνους
όσον αφορά την ασφάλεια και την υγεία τους κατά την
εργασία, καθορίζονται μέτρα σύμφωνα με τις εθνικές νομο
θεσίες ή/και πρακτικές.

— την έκδοση οδηγιών σε θέματα τεχνικής εναρμόνισης
και τυποποίησης όσον αφορά τις υπαίθριες ή υπόγειες
εξορυκτικές βιομηχανίες
ή/και
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— την τεχνική πρόοδο, την εξέλιξη των διεθνών ρυθμίσεων
ή προδιαγραφών ή τις γνώσεις σχετικά με τις υπαίθριες
ή υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες,
εκδίδονται με τη διαδικασία του άρθρου 17' της οδηγίας
89/39 1 /ΕΟ K.

Άράρο 12
Εξορυκτικές βιομηχανίες με βυΦοκόρηση

Τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να μην εφαρμόζουν
την παρούσα οδηγία τις βιομηχανίες εξόρυξης με βυθοκό
ρηση εφόσον εξασφαλίζουν προστασία των εργαζομένων
στις εν λόγω βιομηχανίες σύμφωνη με τις γενικές αρχές της
προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων,
που περιέχονται στην παρούσα οδηγία, λαμβανομένων
υπόψη των ειδικών κινδύνων που παρουσιάζουν οι βιομηχα
νίες εξόρυξης με βυθοκόρηση.
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κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατά
ξεις για την αναφορά αυτή εκδίδονται από τα κράτη μέλη.
3 . Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κεί
μενο των διατάξεων εσωτερικού δικαίου που έχουν ήδη
θεσπίσει ή θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την
παρούσα οδηγία.
4. Ανά πενταετία, τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην Επι
τροπή έκθεση σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των δια
τάξεων της παρούσας οδηγίας, αναφέροντας τις απόψεις
των κοινωνικών εταίρων.

Α' ρΰ-ρο 13

H Επιτροπή ενημερώνει σχετικά το Ευρωπαϊκό Κοινο
βούλιο, το Συμβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επι
τροπή, το μόνιμο όργανο για την ασφάλεια και υγιεινή στα
ανθρακωρυχεία και στις υπόλοιπες εξορυκτικές βιομηχανίες
καθώς και τη συμβουλευτική επιτροπή για την ασφάλεια,
την υγιεινή και την προστασία της υγείας στο χώρο εργα
σίας.

Τελικές διατάξεις

Άράρο 14

1 . Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθε
τικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις, για να συμ
μορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο 24 μήνες
μετά την έκδοσή της. Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή
σχετικά.
2. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 ,
όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην
παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά

H παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 3 Δεκεμβρίου 1992.

Για το Συμβούλιο
O Πρόεδρος
G. SΗΕΡΗΑRD
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΤΗΣ
ΟΔΗΓΙΑΣ

Προκαταρκτική παρατήρηση
Οι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτημα εφαρμόζονται κάθε φορά που το απαιτούν τα χαρα
κτηριστικά του χώρου εργασίας ή της δραστηριότητας, οι περιστάσεις ή κάποιος ιδιαίτερος κίνδυνος.
ΤΜΗΜΑ A

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓIA ΤΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ Ή ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓIA ΤΙΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

1.

Επίβλεψη και οργάνωση

1.1.

Οργάνωση τωνχώρων εργασίας

1.1.1 .

Οι χώροι εργασίας πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να παρέχουν επαρκή προστασία από τους κινδύ
νους. Πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και οι επικίνδυνες ουσίες ή κατάλοιπα πρέπει να
απομακρύνονται ή να ελέγχονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην δημιουργούν οποιοδήποτε κίνδυνο για
την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

1.1.2.

Οι θέσεις εργασίας πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται με εργονομικά κριτήρια, λαμβανο
μένης υπόψη της ανάγκης να μπορούν οι εργαζόμενοι να παρακολουθούν τις εργασίες που εκτελούνται
στη θέση εργασίας τους.

1.1.3.

Όταν στις θέσεις εργασίας υπάρχουν μεμονωμένοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι αυτοί πρέπει να έχουν
την κατάλληλη παρακολούθηση ή τη δυνατότητα να διατηρούν επαφή μέσω τηλεπικοινωνιακών μέσων.

1.2.

Υπεύθυνος

Κάθε χώρος εργασίας στον οποίο υπάρχουν εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκεται συνεχώς υπό την ευθύνη
υπεύθυνου, o οποίος έχει τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για τα καθήκοντα αυτά,
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές, και o οποίος έχει ορισθεί από τον εργοδότη.
O εργοδότης μπορεί να αναλαμβάνει o ίδιος την ευθύνη για το χώρο εργασίας που αναφέρεται στο
πρώτο εδάφιο, εφόσον έχει τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για τα καθήκοντα αυτά,
σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές.
1.3 .

Εποπτεία

Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στη διάρκεια όλων των εκτελού
μενων εργασιών, πρέπει να ασκείται εποπτεία από άτομα που έχουν τα προσόντα και τις ικανότητες
που απαιτούνται για τα καθήκοντα αυτά, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές, τα
οποία έχουν ορισθεί από τον εργοδότη ή εξ ονόματός του και ενεργούν, εν ονόματι του.
Όταν το έγγραφο ασφαλείας και υγείας το απαιτεί, ένας επιβλέπων οφείλει να μεταβαίνει στις κατεχό
μενες θέσεις εργασίας τουλάχιστον άπαξ για κάθε βάρδια.
O εργοδότης μπορεί να αναλαμβάνει o ίδιος την εποπτεία που αναφέρεται στο πρώτο και δεύτερο
εδάφιο, εφόσον έχει τα προσόντα και τις ικανότητες που απαιτούνται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με
τις εθνικές νομοθεσίες ή/και πρακτικές.

1 .4.

Εργαζόμενοι με νις απαιτούμενες ικανότητες
Σε κάθε χώρο εργασίας στον οποίο υπάρχουν εργαζόμενοι, πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός εργαζο
μένων που διαθέτουν τις αναγκαίες ικανότητες, πείρα και κατάρτιση για να εκτελούν τα καθήκοντα
που τους ανατίθενται.

1 .5.

Πληροφόρηση, καθοδήγηση και κατάρτιση
Στους εργαζομένους πρέπει να παρέχεται η αναγκαία πληροφόρηση, καθοδήγηση, κατάρτιση και
μετεκπαίδευση, προκειμένου να εξασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλειά τους.
O εργοδότης πρέπει να φροντίζει ώστε οι εργαζόμενοι να λαμβάνουν κατανοητές οδηγίες, ώστε να μην
τίθενται σε κίνδυνο η ασφάλεια και υγεία ούτε η δική τους ούτε των άλλων εργαζομένων.

31 . 12. 92
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1.6.
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Γραπτές οδηγίες

Για κάθε χώρο εργασίας, πρέπει να υπάρχουν γραπτές οδηγίες με τους κανόνες που πρέπει να
τηρούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και την ασφαλή χρήση του εξοπλισμού.
Στις οδηγίες αυτές, πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες για τη χρήση του εξοπλισμού
παροχής άμεσης βοήθειας και τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στο
χώρο εργασίας ή κοντά σ' αυτόν.
1.7.

> Ασφαλείς τρόποι εργασίας

Για κάθε χώρο εργασίας ή για κάθε δραστηριότητα πρέπει να εφαρμόζονται ασφαλείς τρόποι λειτουρ
γίας.
1 .8.

Άδεια εργασίας
'Οταν το έγγραφο ασφάλειας και υγείας το επιβάλλει, πρέπει να θεσπίζεται σύστημα άδειας εργασίας
για την εκτέλεση επικίνδυνων εργασιών ή ακίνδυνων συνήθως εργασιών οι οποίες μπορούν, σε συν
δυασμό με άλλες ενέργειες, να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους.
H άδεια εργασίας πρέπει να εκδίδεται από υπεύθυνο πριν από την έναρξη των εργασιών και πρέπει να
καθορίζει τους όρους που πρέπει να πληρούνται και τις προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται πριν,
κατά και μετά τις εργασίες.

1 .9.

Τακτικός έλεγχος τωνμέτρωνγια την ασφάλεια και την υγεία
O εργοδότης πρέπει να εξετάζει τακτικά τα μέτρα που λαμβάνονται για την ασφάλεια και την υγεία
των εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας και της υγείας,
προκειμένου να εξασφαλίζει την τήρηση των απαιτήσεων της οδηγίας.

2.

Μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις

2. 1 .

Γενικά

O μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να επιλέγεται, να εγκαθίσταται, να τίθεται σε
λειτουργία, να λειτουργεί και να συντηρείται έτσι ώστε να λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ασφάλεια και
η υγεία των εργαζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις άλλες διατάξεις της'παρούσας οδηγίας και των οδη
γιών 89/392/EOK (') και 89/655/EOK (2).

Εάν βρίσκεται μέσα σε ζώνη στην οποία υπάρχει ή ενδέχεται να υπάρξει κίνδυνος πυρκάίάς ή έκρηξης
από ανάφλεξη αερίου, ατμών ή πτητικού υγρού, o μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
πρέπει να είναι κατάλληλος για χρήση στην ζώνη αυτή.
Όπου χρειάζεται, στον εξοπλισμό πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις και
συστήματα ασφάλειας σε περίπτωση βλάβης.
2.2.

Ειδικές διατάξεις

O μηχανολογικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή, να μην παρουσιά
ζουν εμφανή κατασκευαστικά ελαττώματα και να είναι κατάλληλα για τη χρήση για την οποία προορί
ζονται.

O ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις πρέπει να επαρκούν σε μέγεθος και ισχύ για τη
χρήση για την οποία προορίζονται.

O μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται και να προστατεύεται έτσι
ώστε να αποτρέπονται οι κίνδυνοι.
3.

Συντήρηση

3.1 .

Γενική συντήρηση
Καταρτίζεται κατάλληλο πρόγραμμα που προβλέπει τη συστηματική επιθεώρηση, τη συντήρηση και,
όπου χρειάζεται, τη δοκιμή του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και εγκαταστάσεων.

H συντήρηση, η επιθεώρηση και η δοκιμή οποιουδήποτε τμήματος της εγκατάστασης ή του εξοπλισμού
πρέπει να εκτελείται από αρμόδιο πρόσωπο.

Πρέπει να συντάσσονται και να αρχειοθετούνται δεόντως δελτία επιθεωρήσεων και δοκιμών.
(') ΕΕ αριS. L 183 της 29. 6. 1989, σ. 9. Οδηγία που τροποποιήθηκε από την οδηγία 91/368/EOK. (ΕΕ αρι9. L 198 της 22. 7. 1991 ,
σ. 16).

0 ΕΕ αριS. L 393 της 30. 12. 1989, σ. 13.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. L 404/ 16

3.2.

Συντήρηση εξοπλισμού ασφάλειας
O εξοπλισμός ασφάλειας πρέπει να συντηρείται ώστε να είναι πάντοτε έτοιμος προς χρήση και σε καλή
Κατάσταση.
Κατά τις εργασίες συντήρησης, πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη οι εκτελούμενες εργασίες.

4.

Προστασία από τους κινδύνους έκρηξης, τα επιβλαβή αέρια και τους κινδύνους πυρκαϊάς

4.1 .

Γενικά

4.1.1 .

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την ανίχνευση της παρουσίας και τη μέτρηση της συγκέντρωσης
επιβλαβών ή/και δυνητικά εκρηκτικών ουσιών στην ατμόσφαιρα.
Εφόσον το έγγραφο ασφάλειας και υγείας το απαιτεί, πρέπει να προβλέπονται συσκευές παρακολού
θησης για την αυτόματη και συνεχή καταγραφή των συγκεντρώσεων αερίων σε. καθορισμένες θέσεις,
αυτόματα συστήματα συναγερμού, συστήματα για την αυτόματη διακοπή του ρεύματος στις ηλεκτρο
λογικές εγκαταστάσεις και συστήματα αυτόματης διακοπής της λειτουργίας των κινητήρων εσωτερικής
καύσης.

Εφόσον προβλέπονται αυτόματα μέτρα, οι μετρούμενες τιμές πρέπει να καταγράφονται και να φυλάσ
σονται όπως προβλέπεται στο έγγραφο ασφάλειας και υγείας.
4. 1 .2.

Στις ζώνες που παρουσιάζουν ειδικούς κινδύνους πυρκάίάς ή έκρηξης απαγορεύεται το κάπνισμα.

Επίσης απαγορεύεται εκεί η χρήση γυμνής φλόγας, καθώς και η εκτέλεση εργασιών που θα μπορούσαν
να παρουσιάσουν κίνδυνο ανάφλεξης, εκτός εάν λαμβάνονται κατάλληλες προφυλάξεις ώστε να προ
λαμβάνεται η εκδήλωση πυρκαΐάς ή έκρηξης.
4.2.

Προστασία από νους κινδύνους έκρηξης

4.2.1 .

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση της δημιουργίας και της συσσώ
ρευσης εκρηκτικών αερίων.

4.2.2.

Εντός ζωνών όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προκει
μένου να αποτρέπεται η ανάφλεξη της εκρηκτικής ατμόσφαιρας.

4.2.3.

Πρέπει να καταρτίζεται σχέδιο πρόληψης των εκρήξεων, όπου θα καθορίζονται o απαιτούμενος εξοπλι
σμός και τα απαιτούμενα μέτρα.

4.3.

Προστασία από επιβλαβή αέρια

4.3.1 .

Σε περίπτωση συσσώρευσης ή κινδύνου συσσώρευσης επιβλαβών ουσιών στην ατμόσφαιρα, πρέπει να
λαμβάνονται τα δέοντα μέτρα :
α) για να εξασφαλίζεται η καταστολή στην πηγή ή
6) για να τις εκθλίβει στην πηγή ή να τις εξαλείφει ή
γ) για να διαλύει τις συσσωρεύσεις αυτών των ουσιών, έτσι ώστε να μην διατρέχουν κίνδυνο οι εργα
ζόμενοι.
Το σύστημα πρέπει να μπορεί να διασκορπίζει αυτές τις επιβλαβείς ουσίες, ώστε να μη διατρέχουν
κίνδυνο οι εργαζόμενοι.

4.3.2.

Με την επιφύλαξη της οδηγίας 89/656/EOK ('), και στις ζώνες όπου οι εργαζόμενοι ενδέχεται να δια
τρέχουν κίνδυνο να εκτεθούν σε αέρια επικίνδυνα για την υγεία τους, πρέπει να υπάρχουν σε επαρκή
αριθμό αναπνευστικά μηχανήματα και κατάλληλος εξοπλισμός ανάνηψης.
Στις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνεται μέριμνα ώστε να υπάρχει συνεχώς στον χώρο εργασίας επαρκής
αριθμός εργαζομένων που γνωρίζουν τη χρήση του εξοπλισμού αυτού.
O εξοπλισμός αυτός πρέπει να φυλάσσεται και να συντηρείται κατάλληλα.

4.3.3.

Στην περίπτωση που υπάρχουν ή ενδέχεται να υπάρξουν στην ατμόσφαιρα τοξικά αέρια, πρέπει να
υπάρχει διαθέσιμο σχέδιο προστασίας το οποίο να προσδιορίζει τον υπάρχοντα εξοπλισμό και τα λη
φθέντα προληπτικά μέτρα.

4.4.

Προστασία από τους κινδύνους πυρκαϊάς

4.4.1 .

Όπου σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, εξοπλίζονται, τίθενται σε λειτουργία, λειτουργούν κανονικά ή
συντηρούνται χώροι εργασίας, πρέπει να λαμβάνονται επαρκή μέτρα προκειμένου να αποτρέπονται η
έναρξη και η εξάπλωση πυρκαϊάς από τις πηγές που προσδιορίζονται στο έγγραφο ασφάλειας και
υγείας.
Λαμβάνονται μέτρα ώστε η εκδήλωση πυρκαϊάς να αντιμετωπίζεται γρήγορα και αποτελεσματικά.

(') ΕΕ αριθ. L 393 της 30. 12. 1989, σ. 18.
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4.4.2.

Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισμό και, εάν είναι
αναγκαίο, με ανιχνευτές πυρκαϊάς και συστήματα συναγερμού.

4.4.3.

O μη αυτόματος πυροσβεστικός εξοπλισμός πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμος, απλός στη χρήση
του, και, όπου απαιτείται, να προστατεύεται από τις φ9ορές.

4.4.4.

Μέσα στο χώρο εργασίας πρέπει να υπάρχει σχέδιο πυροπροστασίας το οποίο να εξηγεί λεπτομερώς τα
μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5 και 6 της παρούσας οδηγίας, για την
πρόληψη, την ανίχνευση και την αντιμετώπιση της έναρξης και της εξάπλωσης πυρκαϊών.

4.4.5.

O πυροσβεστικός εξοπλισμός πρέπει να επισημαίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που μετα
γράφουν την οδηγία 92/58/EOK (1).
H σήμανση πρέπει να τίθεται σε κατάλληλα σημεία και να είναι διαρκής.

5.

Εκρηκτικές ύλες και πυροδοτικοί μηχανισμοί
H διατήρηση, η μεταφορά και η χρησιμοποίηση εκρηκτικών υλών και πυροδοτικών μηχανισμών πρέπει
να εκτελούνται από δεόντως εξουσιοδοτημένα αρμόδια άτομα.

Οι ενέργειες αυτές πρέπει να οργανώνονται και να εκτελούνται με τρόπο τέτοιο, ώστε να προλαμβά
νεται κάθε κίνδυνος για τους εργαζομένους.
6.

Διάδρομοι κυκλοφορίας

6.1 .

H πρόσβαση στους χώρους εργασίας πρέπει να μπορεί να γίνεται ακίνδυνα, η δε εκκένωσή τους με
ταχύτητα και πλήρη ασφάλεια, σε περίπτωση ανάγκης.

6.2.

Οι διάδρομοι κυκλοφορίας, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα κλιμακοστάσια, οι μόνιμες σκάλες
και οι αποβάθρες και εξέδρες φόρτωσης πρέπει να υπολογίζονται, να σχεδιάζονται και να τοποθε
τούνται έτσι ώστε οι πεζοί ή τα οχήματα να μπορούν να τις χρησιμοποιούν εύκολα, με πλήρη ασφάλεια
και σύμφωνα με τον προορισμό τους, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο οι εργαζόμενοι που απασχολούνται
κοντά σε αυτούς τους διαδρόμους κυκλοφορίας.

6.3.

O υπολογισμός των διαστάσεων των διαδρόμων κυκλοφορίας προσώπων ή/και εμπορευμάτων πρέπει
να γίνεται με βάση τον αναμενόμενο αριθμό χρήστων και το είδος της επιχείρησης.
Εάν χρησιμοποιούνται μεταφορικά μέσα σε αυτούς τους διαδρόμους κυκλοφορίας, πρέπει να προβλέ
πεται ικανή απόσταση ασφαλείας για τους πεζούς.

6.4.

Οι διάδρομοι κυκλοφορίας που προορίζονται για οχήματα πρέπει να βρίσκονται σε ικανή απόσταση
από θύρες, πύλες, διαβάσεις πεζών, διαδρόμους και κλιμακοστάσια.

6.5.

Για την εξασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων, πρέπει να τοποθετείται, σε εμφανές σημείο, το
σχεδιάγραμμα των διαδρόμων κυκλοφορίας και πρόσβασης.

6.6.

Εάν στους χώρους εργασίας εισέρχονται οχήματα ή μηχανήματα, πρέπει να καθορίζονται οι αναγκαίοι
κανόνες κυκλοφορίας.

7.

Εξωτερικοί χώροι εργασίας

7.1 .

Οι θέσεις εργασίας, οι διάδρομοι κυκλοφορίας και άλλες θέσεις ή εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο, που
χρησιμοποιούνται ή καταλαμβάνονται από εργαζομένους κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους,
πρέπει να σχεδιάζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων να μπορεί να
γίνεται κατά ασφαλή τρόπο.

7.2.

Οι χώροι εργασίας που βρίσκονται στο ύπαιθρο πρέπει να φωτίζονται ικανοποιητικά με τεχνητό
φωτισμό, εφόσον το φως της ημέρας δεν αρκεί.

7J.

Εάν οι εργαζόμενοι απασχολούνται σε εξωτερικές θέσεις εργασίας, οι θέσεις αυτές εργασίας πρέπει,
στο μέτρο του δυνατού, να διευθετούνται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι:
α) να προστατεύονται από τις ατμοσφαιρικές επιρροές, και, εάν χρειάζεται, από την πτώση αντικει

i

1

μένων *

6) να μην είναι εκτεθειμένοι σε επιβλαβή ηχητικά επίπεδα, ούτε σε επιβλαβή εξωτερική επίδραση
(π.χ. αέρια, ατμούς σκόνη)·
γ) να μπορούν να απομακρυνθούν γρήγορα από τη θέση εργασίας τους σε περίπτωση κινδύνου ή να
μπορούν να λάβουν γρήγορα βοήθεια *
δ) να μην κινδυνεύουν να γλιστρήσουν ή να πέσουν.
(') ΕΕ αριθ. L 245 της 26. 8. 1992, σ. 23.
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8.

Επικίνδυνες ζώνες

8. 1 .

Οι επικίνδυνες ζώνες πρέπει να επισημαίνονται ευκρινώς.

8.2. \

Εάν οι χώροι εργασίας περιλαμβάνουν επικίνδυνες ζώνες λόγω της φύσεως της εργασίας που ενέχει
κινδύνους, μεταξύ άλλων κίνδυνο πτώσης των εργαζομένων' ή κίνδυνο από την πτώση αντικειμένων, οι
χώροι αυτοί πρέπει να είναι εφοδιασμένοι, στο μέτρο του δυνατού, με σύστημα που να εμποδίζει την
είσοδο, στις ζώνες αυτές, εργαζομένων που δεν έχουν τη σχετική άδεια.

8.3.

Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων που έχουν άδεια
εισόδου στις επικίνδυνες ζώνες.

9.

Οδοί και έξοδοι κινδύνου

9.1 .

Σε περίπτωση κινδύνου, οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι δυνατόν να απομακρυνθούν από όλους τους
χώρους εργασίας το γρηγορότερο και ασφαλέστερο δυνατό.

9.2.

Οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου πρέπει να παραμένουν ελεύθερες και να οδηγούν από το συντομότερο
δρόμο στο ύπαιθρο ή σε ασφαλή χώρο, σε ασφαλές σημείο συγκέντρωσης ή ασφαλή σταθμό εκκέ
νωσης.

9.3.

O αριθμός, η κατανομή και οι διαστάσεις των οδών και εξόδων κινδύνου εξαρτώνται από τη χρήση,
τον εξοπλισμό και τις διαστάσεις των χώρων εργασίας, καθώς και από τον μέγιστο αριθμό ατόμων που
μπορεί να είναι παρόντα σε αυτούς.

9.4.

Οι θύρες κινδύνου πρέπει να ανοίγουν προς τα έξω.

Οι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να κλείνουν με τρόπο που να μην μπορεί να τις ανοίξει εύκολα και
αμέσως κάθε άτομο που θα χρειαστεί τυχόν να τις χρησιμοποιήσει σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
9.5.

Οι θύρες κινδύνου δεν πρέπει να κλειδώνονται.

Οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου καθώς και οι διάδρομοι κυκλοφορίας και οι θύρες πρόσβασης σέ
αυτούς, δεν πρέπει να φράσσονται από αντικείμενα, ούτως ώστε να είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν
απροσκόπτως ανά πάσα στιγμή.

9.6.

Οι οδοί και οι έξοδοι κινδύνου που απαιτούν φωτισμό, πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα φωτι
σμού ασφαλείας με επαρκή ένταση, για την περίπτωση βλάβης του φωτισμού.

9.7.

Οι ειδικές οδοί και έξοδοι κινδύνου πρέπει να επισημαίνονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που
μεταγράφουν την οδηγία 92/58/EOK.

10.

Μέσα εκκένωσης και διάσωσης

10.1 .

Οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται στις κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνονται σε κατα
στάσεις έκτακτης ανάγκης.

10.2.

O εξοπλισμός διάσωσης, έτοιμος προς χρήση, πρέπει να ευρίσκεται σε κατάλληλες θέσεις, εύκολα προ
σπελάσιμες, και να επισημαίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που μεταγράφουν την οδηγία
92/58/EOK.

11 .

Ασκήσεις ασφάλειας

Σε όλους τους χώρους εργασίας που συνήθως είναι επανδρωμένοι, πρέπει να γίνονται τακτικά ασκήσεις
ασφάλειας.

Σκοπός των ασκήσεων είναι, ιδίως η εκπαίδευση και o έλεγχος της ικανότητας των εργαζομένων,
στους οποίους έχουν ανατεθεί, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, συγκεκριμένα καθήκοντα που απαι
τούν χρήση, χειρισμό ή λειτουργία των σωστικών εξοπλισμών.
Ενδεχομένως, οι εργαζόμενοι πρέπει επίσης να μπορούν να ασκούνται στη χρήση, το χειρισμό ή τη
λειτουργία αυτού του εξοπλισμού.
12.

Εξοπλισμός πρώτων βοηθειών

12.1 .

Παντού, όπου οι συνθήκες εργασίας το απαιτούν, πρέπει να προβλέπεται εξοπλισμός πρώτων βοηθειών,
προσαρμοσμένος στην ασκούμενη δραστηριότητα.
O εξοπλισμός αυτός πρέπει να επισημαίνεται κατάλληλα και να είναι ευπρόσιτος.

12.2.

Όταν το μέγεθος του χώρου εργασίας, o τύπος της δραστηριότητας που ασκείται εκεί και η συχνότητα

των ατυχημάτων το απαιτούν, πρέπει να προβλέπονται ένας ή περισσότεροι χώροι πρώτων βοηθειών.
Μέσα στους χώρους αυτούς, πρέπει να είναι τοποθετημένες, σε εμφανή θέση, οδηγίες για την παροχή
πρώτων βοηθειών σε περίπτωση ατυχήματος.
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Οι χώροι πρώτων βοηθειών πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και υλικό
πρώτων βοηθειών. Τα φορεία πρέπει να έχουν εύκολη πρόσβαση στους χώρους αυτούς.
Στους χώρους πρώτων βοηθειών τοποθετούνται σήματα σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες που μετα
γράφουν την οδηγία 92/58/EOK.

12.4.

Υλικό πρώτων βοηθειών πρέπει επίσης να υπάρχει παντού όπου αυτό απαιτείται από τις συνθήκες
εργασίας.

Το υλικό αυτό πρέπει να είναι ευπρόσιτο και κατάλληλα επισημασμένο.

12.5.

Στη χρήση του υπάρχοντος εξοπλισμού πρώτων βοηθειών πρέπει να έχει εκπαιδευτεί ικανός αριθμός
εργαζομένων.

1 3.

13.1 .

Φυσικός και τεχνητός φωτισμός

Οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν παντού επαρκή φωτισμό ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η
υγεία των εργαζομένων.

13.2.

Οι χώροι εργασίας πρέπει στο μέτρο του δυνατού, νά διαθέτουν επαρκή φυσικό φωτισμό και να είναι
εφοδιασμένοι, λαμβανομένων υπόψη των κλιματολογικών συνθηκών, με εγκατάσταση που να επιτρέπει'
κατάλληλο τεχνητό φωτισμό ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων. .

13.3.

Οι εγκαταστάσεις φωτισμού των χώρων εργασίας και των διαδρόμων επικοινωνίας πρέπει να είναι
τοποθετημένες κατά τρόπον ώστε o προβλεπόμενος τύπος φωτισμού να μην ενέχει κίνδυνο ατυχήματος
για τους εργαζόμενους.

13.4.

Οι χώροι εργασίας μέσα στους οποίους οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε κινδύνους σε περίπτωση βλάβης
του τεχνητού φωτισμού πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με εφεδρικό φωτισμό ικανοποιητικής έντασης.
Όταν αυτό δεν είναι δυνατό, οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν ατομικό εξοπλισμό φωτισμού.

14.

Εξοπλισμός υγιεινής

1 4. 1 .

Αποδυτήρια και ερμάρια για τα ενδύματα

14.1.1 .

Πρέπει να τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων κατάλληλα αποδυτήρια εφόσον αυτοί πρέπει να
φορούν ειδικά ρούχα εργασίας και εφόσον &EV είναι δυνατόν, για λόγους υγιεινής ή ευπρέπειας, να
τους ζητείται να αλλάζουν σε άλλο χώρο.
Τα αποδυτήρια πρέπει να έχουν εύκολη προσπέλαση, επαρκή χώρο και να είναι εφοδιασμένα με καθί
σματα.

14.1.2.

Τα αποδυτήρια πρέπει να είναι ικανοποιητικών διαστάσεων και να διαθέτουν εξοπλισμό o οποίος να
επιτρέπει σε κάθε εργαζόμενο να κλειδώνει τα ενδύματά του κατά τη διάρκεια της εργασίας.
Εάν οι συνθήκες το απαιτούν (π.χ. επικίνδυνες ουσίες, υγρασία, ρύποι) πρέπει να υπάρχουν χωριστά
ερμάρια για τον ιματισμό εργασίας και για την πολιτική περιβολή των εργαζομένων.
Πρέπει να προβλέπεται εξοπλισμός με τον οποίο κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να στεγνώνει τα ρούχα
εργασίας του.

14.1.3.

Πρέπει να υπάρχουν χωριστά αποδυτήρια ή να προβλέπεται χωριστή χρήση τους από τους άνδρες και
τις γυναίκες.

14.1.4.

Όταν δεν χρειάζονται αποδυτήρια κατά την έννοια του σημείου 14.1.1, κάθε εργαζόμενος πρέπει να
έχει χώρο εναπόθεσης των ενδυμάτων του.

14.2.

Ντους και νιπτήρες

14.2.1 .

Πρέπει να προβλέπονται λουτρά (ντους) κατάλληλα και σε επαρκή αριθμό για τους εργαζόμενους, εάν
αυτό απαιτείται από τη φύση της εργασίας ή για λόγους υγιεινής.

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για χωριστά ντους ανδρών και γυναικών, ή για χωριστή χρήση αυτών
των ντους.

14.2.2.

Οι διαστάσεις των ντους πρέπει να επιτρέπουν σε κάθε εργαζόμενο να πλένεται απρόσκοπτα κάτω από
κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

Τα ντους πρέπει να έχουν ζεστό και κρύο νερό.
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14.2.3.

Στην περίπτωση που δεν απαιτούνται ντους κατά την έννοια του σημείου 14.2.1 πρώτο εδάφιο, πρέπει
να προβλέπονται σε επαρκή αριθμό κατάλληλοι νιπτήρες με ζεστό και κρύο νερό κοντά στις θέσεις
εργασίας και τα αποδυτήρια.

Όταν λόγοι ευπρεπείας το απαιτούν, πρέπει να προβλέπονται χωριστοί νιπτήρες για άνδρες και
γυναίκες ή χωριστή χρήση των νιπτήρων.

14.3.

Αποχωρητήρια και νιπτήρες
Κοντά στις θέσεις εργασίας, τους χώρους ανάπαυσης, τα αποδυτήρια και τα ντους ή τους νιπτήρες
πρέπει να υπάρχει, σε χωριστή εγκατάσταση, επαρκής αριθμός αποχωρητηρίων και νιπτήρων προς
χρήση των εργαζομένων.

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για χωριστά αποχωρητήρια για άνδρες και γυναίκες ή για χωριστή
χρήση των αποχωρητηρίων.

Όσον αφορά τις υπόγειες εξορυκτικές βιομηχανίες, o εξοπλισμός υγιεινής που αναφέρεται στο παρόν
σημείο μπορεί να βρίσκεται στην επιφάνεια.
15.

Αποθέσεις εκθολάδων και λοιποί χώροι απόθεσης

Οι αποθέσεις εκβολάδων, σκωριών, αδρανών καταλοίπων και οι λοιποί χώροι απόθεσης καθώς και οι
λεκάνες καθίζησης πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να διαμορφώνονται και να συντη
ρούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερότητά τους καθώς και η ασφάλεια και η υγεία των εργα
ζομένων.

16.

Βοηθητικές εγκαταστάσεις επιφάνειας (ειδικές συμπληρωματικές διατάξεις)

16.1 .

Σταθερότητα και στερεότητα

Οι χώροι εργασίας πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να εγκαθίστανται, να λειτουργούν, να
επιτηρούνται και να συντηρούνται έτσι ώστε να μπορούν να αντεπεξέλθουν στις αναμενόμενες εξωτε
ρικές καταπονήσεις.

H δομή και η στερεότητα των χώρων εργασίας πρέπει να αντιστοιχούν στον τύπο της χρήσης τους.

16.2.

Αάπεόα, τοίχοι, οροφές και στέγες τωνχώρων

16.2.1 .

Τα δάπεδα των χώρων πρέπει να μην παρουσιάζουν επικίνδυνες ανωμαλίες, τρύπες ή κεκλιμένα επί
πεδα ' πρέπει δε να είναι σταθερά, στερεά και αντιολισθητικά.

Οι χώροι εργασίας στους οποίους υπάρχουν θέσεις εργασίας, πρέπει να διαθέτουν επαρκή θερμομό

νωση, ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης και τη σωματική δραστηριότητα των εργαζομένων.
16.2.2.

Οι επιφάνειες των δαπέδων, των τοίχων και των οροφών στους χώρους, πρέπει να μπορούν να υφί
στανται συνήθη ή εις βάθος καθαρισμό προκειμένου να επιτυγχάνονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής.

16.2.3.

Τα διαφανή ή διαφώτιστα τοιχώματα, και ιδιαίτερα τα εντελώς υαλωτά τοιχώματα, εφόσον βρίσκονται
μέσα σε χώρους ή κοντά σε θέσεις εργασίας και διαδρόμους κυκλοφορίας, πρέπει να επισημαίνονται
ευκρινώς και να κατασκευάζονται από υλικά ασφαλείας ή να χωρίζονται από τις εν λόγω θέσεις εργα
σίας και τους διαδρόμους κυκλοφορίας ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να μην έρχονται σε επαφή με τα
τοιχώματα αυτά, ούτε να τραυματίζονται από τυχόν θραύσματά τους.

16.2.4.

H πρόσβαση σε στέγες κατασκευασμένες από υλικά ανεπαρκούς αντοχής μπορεί να επιτρέπεται μόνον
όταν παρέχεται εξοπλισμός που επιτρέπει την ασφαλή εκτέλεση της εργασίας.

1 6.3.

Διαστάσεις και όγκος αέρα τωνχώρων — Χώρος για την ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας

16.3.1 .

Οι χώροι εργασίας πρέπει να έχουν επιφάνεια, ύψος και όγκο αέρα που να επιτρέπουν στους εργαζόμε
νους να εκτελούν την' εργασία τους χωρίς κίνδυνο για την ασφάλεια, την υγεία ή την ευεξία τους.

16.3.2.

Οι διαστάσεις της ελεύθερης επιφάνειας της θέσης εργασίας πρέπει να υπολογίζονται έτσι ώστε o εργα
ζόμενος να έχει αρκετή ελευθερία κίνησης για τις δραστηριότητές του και να μπορεί να εκτελεί την
εργασία του με πλήρη ασφάλεια.

16.4.

Παράθυρα και φεγγίτες

16.4.1 .

Τα παράθυρα, φεγγίτες και συστήματα αερισμού που φέρουν μηχανισμούς ανοίγματος, ρύθμισης και
στερέωσης, πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο ώστε η λειτουργία τους να είναι απολύτως
ασφαλής.
Πρέπει να είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα σημεία, ώστε όταν είναι ανοιχτά, να μην αποτελούν κίν
δυνο για τους εργαζομένους.

16.4.2.

Τα παράθυρα και οι φεγγίτες πρέπει να μπορούν να καθαρίζονται χωρίς κίνδυνο.
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16.5.1 .
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θύρες και πύλες
H θέση, o αριθμός, τα υλικά κατασκευής και οι διαστάσεις των θυρών και των πυλών καθορίζονται με
βάση τη φύση και τη χρήση των εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων.
Στις διαφανείς θύρες πρέπει να τοποθετείται επισήμανση, σε όψος οφθαλμών.
Οι θύρες και πύλες που ανοίγουν και προς τις δύο κατευθύνσεις πρέπει να είναι διαφανείς ή να έχουν
διαφανή φατνώματα.

16.5.4.

16.5.5.

16.5.6.
16.5.7.

Εάν οι διαφανείς ή διαφώτιστες επιφάνειες των θυρών και πυλών δεν είναι κατασκευασμένες από υλικά
ασφαλείας και υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού των εργαζομένων από θραύσματα, οι παραπάνω επιφά
νειες πρέπει να προστατεύονται από τις κρούσεις.
Οι συρόμενες πόρτες πρέπει να διαθέτουν σύστημα ασφαλείας, το οποίο να τις εμποδίζει να βγαίνουν
ξαφνικά από τις τροχιές τους και να πέφτουν.
Οι θύρες και οι πύλες που ανοίγουν προς τα πάνω πρέπει να είναι εφοδιασμένες με σύστημα ασφα
λείας, το οποίο να τις εμποδίζει να πέφτουν ξαφνικά.
Οι θύρες που βρίσκονται στις οδούς διαφυγής πρέπει να επισημαίνονται κατάλληλα.
Οι θύρες αυτές πρέπει να μπορούν αν ανοίγουν ανά πάσα στιγμή από το εσωτερικό χωρίς ειδική βοή
θεια.

16.5.8.

16.5.9.

16.6.
16.6.1 .

Όταν στους χώρους εργασίας βρίσκονται άνθρωποι, οι θύρες πρέπει να μπορούν να ανοίγουν.
Πολύ κοντά στις πύλες που προορίζονται, κυρίως, για την κυκλοφορία οχημάτων πρέπει να υπάρχουν,
όταν η διέλευση των πεζών δεν είναι ασφαλής, θύρες κυκλοφορίας των πεζών, που πρέπει να επισημαί
νονται ευκρινώς και να είναι διαρκώς ελεύθερες.
Οι μηχανοκίνητες θύρες και πύλες πρέπει να λειτουργούν χωρίς κίνδυνο ατυχημάτων για τους εργαζο
μένους.
Οι θύρες αυτές πρέπει να είναι εφοδιασμένες με ευπρόσιτα συστήματα επείγουσας ακινητοποίησης, τα
οποία να εντοπίζονται εύκολα και να μπορούν επίσης να ανοίγουν με το χέρι, εκτός εάν ανοίγουν
αυτόματα σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Εξαερισμός κλειστώνχώρων εργασίας
Στους κλειστούς χώρους εργάσίας πρέπει να υπάρχει επαρκής καθαρός αέρας, λαμβανομένων υπόψη
των μεθόδων εργασίας και της σωματικής προσπάθειας των οποία καταβάλλουν οι εργαζόμενοι.
Εάν χρησιμοποιείται εγκατάσταση τεχνητού εξαερισμού, πρέπει να διατηρείται σε κατάσταση καλής
λειτουργίας.

Πρέπει να υπάρχει σύστημα ελέγχου που να προειδοποιεί σε ενδεχόμενη περίπτωση βλάβης, εφόσον
αυτό είναι απαραίτητο για την υγεία των εργαζομένων.

16.6.2.

Εάν χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις κλιματισμού ή μηχανικού εξαερισμού, πρέπει να λειτουργούν
κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η έκθεση των εργαζομένων σε ενοχλητικά ρεύματα αέρα.
Οι αποθέσεις και ρύποι που ενδέχεται να συνεπάγονται άμεσο κίνδυνο για την υγεία των εργαζομένων,
λόγω ρύπανσης της ατμόσφαιρας που εισπνεύουν, πρέπει να απομακρύνονται γρήγορα.

16.7.

θερμοκρασία τωνχώρων

16.7.1 .

H θερμοκρασία στους χώρους εργασίας πρέπει να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανθρώπινου οργα
νισμού κατά το χρόνο εργασίας, λαμβανομένων υπόψη των εφαρμοζόμενων μεθόδων εργασίας και της
σωματικής προσπάθειας που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι.

16.7.2.

H θερμοκρασία των χώρων ανάπαυσης, των χώρων διαμονής του προσωπικού επιφυλακής, των εγκατα
στάσεων υγιεινής, των καντίνων καθώς και των χώρων παροχής πρώτων βοηθειών, πρέπει να ανταπο
κρίνεται στον ειδικό προορισμό των χώρων αυτών.

16.7.3.

Τα παράθυρα, οι φεγγίτες και τα γυάλινα τοιχώματα πρέπει να επιτρέπουν την αποφυγή υπερβολικού
ηλιασμού των χώρων εργασίας, λαμβανομένων υπόψη του είδους της εργασίας και της φύσης του
χώρου εργασίας.

16.8.
16.8.1 .

Χώροι ανάπαυσης
Αν το επιβάλλει η ασφάλεια ή η υγεία των εργαζομένων, ιδίως λόγω του είδους της ασκούμενης δρα
στηριότητας ή διότι το προσωπικό υπερβαίνει έναν ορισμένο αριθμό, οι εργαζόμενοι πρέπει να μπορούν
να έχουν στη διάθεσή τους ένα χώρο ανάπαυσης εύκολα προσπελάσιμο.
H παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται εφόσον το προσωπικό εργάζεται σε γραφεία ή σε παρόμοιους
χώρους εργασίας, οι οποίοι προσφέρουν τις ίδιες δυνατότητες ανάπαυσης στη διάρκεια του διαλείμ
ματος.

16.8.2.
16.8.3.

Οι χώροι ανάπαυσης πρέπει να έχουν επαρκείς διαστάσεις και να είναι εφοδιασμένοι με τραπέζια και
καθίσματα με ράχη σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των εργαζομένων.
Στους χώρους ανάπαυσης, πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των μη
καπνιστών από την ενόχληση που προκαλεί o καπνός.
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16.8.4.

Εφόσον προβλέπονται τακτικές και συχνές διακοπές της εργασίας και δεν υπάρχουν χώροι ανάπαυσης,
πρέπει να τίθενται στη διάθεση του προσωπικού άλλοι χώροι παραμονής κατά τη διάρκεια της δια
κοπής της εργασίας, όπου το επιβάλλει η ασφάλεια ή η υγεία των εργαζομένων. '
Πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία των μη καπνιστών στους χώρους
αυτούς από την ενόχληση που προκαλεί o καπνός.

1 7.

Έγκυες γυναίκες και θηλάζουσες μητέρες
Οι έγκυες γυναίκες και οι θηλάζουσες μητέρες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να κατακλίνονται προς
ανάπαυση σε κατάλληλες συνθήκες.

18.

Μειονεκτούντες εργαζόμενοι

Οι χώροι εργασίας πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη, κατά περίπτωση,
οι ειδικές ανάγκες των μειονεκτούντων εργαζομένων.
H διάταξη αυτή εφαρμόζεται, ιδίως, στις θύρες, τους διαδρόμους επικοινωνίας, τα κλιμακοστάσια, τα
λουτρά (ντους), τους νιπτήρες, τα αποχωρητήρια και τις θέσεις εργασίας που χρησιμοποιούνται ή κατα
λαμβάνονται απευθείας από μειονεκτούντες εργαζομένους.
ΤΜΗΜΑ B

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

1.

Γενικά

1.1 .

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, o εργοδότης, o οποίος, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθε
σίες ή/και πρακτικές, είναι υπεύθυνος για το χώρο εργασίας που καλύπτεται από το παρόν τμήμα B,
πράττει τα δέοντα ώστε το έγγραφο ασφάλειας και υγείας να αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί όλα τα
κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, τόσο υπό κανο
νικές όσο και υπό κρίσιμες συνθήκες.

1.2.

Το έγγραφο ασφάλειας και υγείας πρέπει να ενημερώνεται τακτικά και να είναι διαθέσιμο στο χώρο
εργασίας.

Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το έγγραφο ασφάλειας και υγείας.
2.

Εκμετάλλευση

2.1 .

Οι εργασίες πρέπει να προγραμματίζονται με συνεκτίμηση των σημείων του εγγράφου ασφάλειας και
υγείας όσον αφορά τους κινδύνους καθιζήσεων ή κατολισθήσεων του εδάφους.
Πρέπει, λοιπόν, να καθορίζεται προληπτικώς, το ύψος και η κλίση των μετώπων εκσκαφής και εκμε
τάλλευσης σε συνάρτηση με τη φύση και τη σταθερότητα του εδάφους καθώς και με τις μεθόδους
εκμετάλλευσης.

2.2.

Οι βαθμίδες και οι οδοί κυκλοφορίας πρέπει να εμφανίζουν σταθερότητα προσαρμοσμένη στα εκεί
χρησιμοποιούμενα μηχανήματα.
Οι βαθμίδες και οι οδοί αυτές πρέπει να διαμορφώνονται και να συντηρούνται με τρόπο ώστε τα μηχα
νήματα να κυκλοφορούν με κάθε ασφάλεια.

2.3.

Πριν από την έναρξη ή την επανάληψη των εργασιών, τα μέτωπα εκσκαφής και εκμετάλλευσης που
υπέρκεινται των εργοταξίων ή των οδών κυκλοφορίας πρέπει να ελέγχονται ώστε να είναι βέβαιο ότι
δεν υπάρχουν όγκοι ή ασταθή πετρώματα.
Το ξεσκάρωμα των πρανών πρέπει να εκτελείται εφόσον χρειάζεται.

2.4.

Κατά την υποσκαφή μετώπου ή σωρών εξορυγμένου υλικού δεν πρέπει να δημιουργούνται συνθήκες
αστάθειας.
ΤΜΗΜΑ Γ

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

1.

Γενικά

1

1.1 .

Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος 2, o εργοδότης, o οποίος, σύμφωνα με τις εθνικές νομοθε
σίες ή/και πρακτικές, είναι υπεύθυνος για το χώρο εργασίας που καλύπτεται από το παρόν τμήμα Γ,
πράττει τα δέοντα ώστε το έγγραφο ασφάλειας και υγείας να αποδεικνύει ότι έχουν ληφθεί όλα τα
κατάλληλα μέτρα για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων, τόσο υπό κανο
νικές όσο και υπό κρίσιμες συνθήκες.
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1.2.
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Το έγγραφο ασφάλειας και υγείας πρέπει να ενημερώνεται κατά διαστήματα και να είναι διαθέσιμο
στον χώρο εργασίας.
Οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται σύμφωνα με το έγγραφο ασφάλειας και υγείας.

2.

2.1 .

Σχέδια υπογείων εργασιών

Πρέπει να εκπονούνται σχέδια υπόγειων εργασιών σε κλίμακα που ενδείκνυται για μια σαφή παρου
σίαση.

Εκτός από τις στοές και τις εργασίες εκμετάλλευσης, τα σχέδια πρέπει να εμφανίζουν τα γνωστά στοι
χεία που ενδέχεται να επηρεάσουν την εκμετάλλευση και την ασφάλειά της.
H πρόσβαση στα σχέδια πρέπει να είναι εύκολη και η φύλαξή τους πρέπει να γίνεται όσο χρονικό
διάστημα απαιτείται για την ασφάλεια.
2.2.

Τα σχέδια υπόγειων εργασιών πρέπει να ενημερώνονται κατά διαστήματα και να είναι διαθέσιμα στο
χώρο εργασίας.

3.

Έξοδοι

Κάθε υπόγεια εκμετάλλευση πρέπει να διαθέτει πρόσβαση στην επιφάνεια μέσω τουλάχιστον δύο ξεχω
ριστών εξόδων, στέρεα κατασκευασμένων, και εύκολα προσπελάσιμων από τους εργαζομένους στα
υπόγεια.

Όταν η κυκλοφορία μέσω των εν λόγω εξόδων απαιτεί σημαντική προσπάθεια από τους εργαζομένους,
οι έξοδοι αυτές πρέπει να είναι εξοπλισμένες με μηχανικά μέσα μεταφοράς των εργαζομένων.
4·

Έργα
Τα έργα, όπου εκτελούνται υπόγειες εργασίες, πρέπει να κατασκευάζονται, να χρησιμοποιούνται, να
εξοπλίζονται και να συντηρούνται με τέτοιο τρόπο που οι εργαζόμενοι να μπορούν να εργάζονται και
να κυκλοφορούν εκεί με όσο το δυνατόν μικρότερο κίνδυνο.

Οι στοές πρέπει να διαθέτουν επισήμανση ώστε να διευκολύνεται o προσανατολισμός των εργαζο
μένων.
5.

Μεταφορές

5.1 .

Οι εγκαταστάσεις μεταφοράς πρέπει να διευθετούνται, να λειτουργούν και να συντηρούνται έτσι ώστε
να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων που τις χειρίζονται, τις χρησιμοποιούν ή
που βρίσκονται κοντά τους.

5.2.

H μεταφορά των εργαζομένων με μηχανοκίνητα μέσα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο κατάλληλης
διαρρύθμισης και ειδικών γραπτών οδηγιών.

6.

Υποστύλωση και σταθερότητα των εδαφών
Αφού γίνει η διάνοιξη, πρέπει να τοποθετείται υποστύλωση όσο το δυνατόν πιο σύντομα, εκτός αν η

σταθερότητα των εδαφών δεν το απαιτεί όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων. H εν λόγω
υποστύλωση πρέπει να κατασκευάζεται σύμφωνα με γραπτά σχήματα και οδηγίες.
Τα εργοτάξια στα οποία έχουν πρόσβαση οι εργαζόμενοι πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά από την
άποψη σταθερότητας των εδαφών, και η υποστύλωση πρέπει να συντηρείται αναλόγως.
, 7.

7.1 .

Αερισμός

Όλα τα υπόγεια εργοτάξια, στα οποία επιτρέπεται η είσοδος, πρέπει να αερίζονται με κατάλληλο
τρόπο.

Πρέπει να προβλέπεται μόνιμος αερισμός για να διατηρούνται, με επαρκές περιθώριο ασφάλειας:
— υγιεινή ατμόσφαιρα,
— ατμόσφαιρα όπου ελέγχονται οι κίνδυνοι έκρηξης και αναπνεόμενου κονιορτού,

— ατμόσφαιρα όπου οι συνθήκες εργασίας να είναι κατάλληλες κατά τη διάρκεια της εργασίας, με
συνεκτίμηση των εφαρμοζόμενων μεθόδων εργασίας και της σωματικής καταπόνησης των εργαζο
μένων.
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7.2.

Οταν o φυσικός αερισμός δεν επιτρέπει την τήρηση των απαιτήσεων του σημείου 7.1 , o κύριος αερι
σμός πρέπει να εξασφαλίζεται με έναν ή περισσότερους μηχανικούς ανεμιστήρες.

Πρέπει νά λαμβάνονται μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται σταθερός και συνεχής αερισμός.
H υποπίεση των κύριων ανεμιστήρων πρέπει να ελέγχεται συνεχώς και πρέπει να προβλέπεται αυτό
ματος συναγερμός για να ειδοποιεί για τις απρόβλεπτες διακοπές.
7.3.

H περιοδική μέτρηση των παραμέτρων αερισμού πρέπει να καταγράφεται.

Πρέπει να εκπονείται, να ενημερώνεται τακτικά και να είναι διαθέσιμο στο χώρο εργασίας σχέδιο
αερισμού με τα βασικά στοιχεία για τον αερισμό.
8.

Ορυχείο με μεθάνιο

8.1 .

Θεωρείται μεθανιούχος o υπόγειος τόπος εξόρυξης μέσα στον οποίο ενδέχεται να εκλυθεί μεθάνιο σε
ποσότητα που δεν αποκλείει τον κίνδυνο δημιουργίας εκρηκτικής ατμόσφαιρας.

8.2.

O κύριος αερισμός πρέπει να εξασφαλίζεται με έναν ή περισσότερους μηχανικούς ανεμιστήρες.

8.3.

H εκμετάλλευση πρέπει να γίνεται με συνεκτίμηση της έκλυσης μεθανίου.
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να μειώνονται, στο μέτρο του δυνατού, οι κίνδυνοι που οφείλονται
στο μεθάνιο.

8.4.

O δευτερεύων αερισμός πρέπει να περιορίζεται στις προπαρασκευαστικές εργασίες της εκμετάλλευσης
και στις εργασίες καθαίρεσης, καθώς και στους χώρους που συνδέονται απευθείας με το ρεύμα του
κύριου αερισμού.

Τα εργοτάξια εκμετάλλευσης δεν επιτρέπεται να αερίζονται με δευτερεύοντα αερισμό, εκτός αν έχουν
ληφθεί κατάλληλα συμπληρωματικά μέτρα που να εξασφαλίζουν την ασφάλεια και την υγεία των εργα
ζομένων.

8.5.

Τα μέτρα αερισμού που αναφέρονται στο σημείο 7.3 πρέπει να συμπληρώνονται με ελέγχους της περιε
κτικότητας σε μεθάνιο.

Όταν το απαιτεί το έγγραφο ασφαλείας και υγείας, στα σημεία επιστροφής του αέρα των εργοταξίων
μηχανικής εξόρυξης και αποκομιδής με τη βαρύτητα καθώς και στη ζώνη μετώπου των εργοταξίων
μηχανικής διάνοιξης με τυφλή στοά, πρέπει να ελέγχεται διαρκώς η περιεκτικότητα σε μεθάνιο.

8.6.

Στα ορυχεία με μεθάνιο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνον εκρηκτικές ύλες και πυροδοτικοί

8.7.

Οι διατάξεις του σημείου 5. 1 .2 του τμήματος A, αντικαθίστανται από τα ακόλουθα :

μηχανισμοί που προβλέπονται ειδικά γι' αυτή τη χρήση.

— απαγορεύεται το κάπνισμα, η κατοχή καπνού για κάπνισμα και κάθε αντικειμένου που παρέχει
φωτιά,

— δεν επιτρέπεται να εκτελούνται εργασίες με φλόγιστρο, συγκολλητικό μηχάνημα ή άλλα παρόμοια
μηχανήματα παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αφού λαμβάνονται ειδικά μέτρα τα οποία
εγγυώνται την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

9.

Ορυχεία ή λατομεία με εύφλεκτο κονιορτό

9.1 .

Τα ανθρακωρυχεία θεωρούνται ως ορυχεία με εύφλεκτο κονιορτό, εκτός αν το έγγραφο ασφάλειας και
υγείας δείχνει ότι καμία φλέβα υπό εκμετάλλευση δεν περιέχει κονιορτό ικανό να προκαλέσει έκρηξη.

9.2.

Στα ορυχεία με εύφλεκτο κονιορτό, οι διατάξεις των σημείων 8.6 και 8.7 του παρόντος τμήματος Γ
εφαρμόζονται mutatis mutandis.

9.3.

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση των εναποθέσεων εύφλεκτου κονιορτού και για την απο
μάκρυνση και εξουδετέρωση του ή την παγίδευσή του.

9.4.

H διάδοση έκρηξης εύφλεκτου κονιορτού ή/και μεθανίου, που μπορεί να προκαλέσει άλλη έκρηξη
εύφλεκτου κονιορτού πρέπει να περιορίζεται μέσω συστήματος ανασχετικών φραγμάτων.
H θέση των ανασχετικών φραγμάτων πρέπει να καθορίζεται σε τακτικά ενημερωνόμενο έγγραφο που
πρέπει να είναι διαθέσιμο στο χώρο εργασίας.

31 . 12. 92
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10.

Ακαριαία έκλυση αερίων, διάρρηξη πετρώματος και είσοδος νερών

10.1 .

Στις ζώνες όπου ενδέχεται να υπάρξει ακαριαία έκλυση αερίων με ή χωρίς εκτόξευση μεταλλεύματος ή
πετρώματος, διάρρηξη πετρώματος ή είσοδος νερών πρέπει να εκπονείται πρόγραμμα εκμετάλλευσης το
οποίο να ακολουθείται με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται, στο μέτρο του δυνατού, ένα
ασφαλές σύστημα εργασίας καθώς και η προστασία των εργαζομένων.

10.2.

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την αναγνώριση των επικίνδυνων ζωνών, για την προστασία των
εργαζομένων που απασχολούνται στα έργα που προχωρούν ή εκτελούνται προς τις ζώνες αυτές και για
τον έλεγχο των κινδύνων.

1 1.
11.1 .

Πυρκαγιές, αυταναφλέξεις και πυρακτώσεις
Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για\την πρόληψη, και ενδεχομένως, έγκαιρη ανίχνευση των πυρακτώ
σεων.

1 1.2.

H χρησιμοποίηση καύσιμων υλικών στις υπόγειες εργασίες πρέπει να περιορίζεται στην αυστηρά ανα
γκαία ποσότητα.

11.3.

Όταν είναι αναγκαία η χρήση υδραυλικών υγρών (υγρών για τη μετάδοση μηχανικής υδροστατικής
ή/και υδροκινητικής ενέργειας), πρέπει να χρησιμοποιούνται, στο μέτρο του δυνατού, δυσκόλως ανα
φλεγόμενα υγρά για να προβληθεί o κίνδυνος πυρκαγιάς και εξάπλωσής της.
Τα υδραυλικά υγρά πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές και τις συνθήκες δοκιμής όσον αφορά την
αντίσταση κατά του πυρός, καθώς και υγειονομικά κριτήρια.
'Οταν χρησιμοποιούνται υδραυλικά υγρά τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές, τις συνθήκες και τα
κριτήρια που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο, πρέπει να λαμβάνονται συμπληρωματικές προφυλάξεις
για να προληφθεί o αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς και εξάπλωσής της.

1 2.

Μέτρα προφύλαξης όσον αφορά την απομάκρυνση των εργαζομένων

Για να έχουν τη δυνατότητα να απομακρυνθούν ασφαλώς, οι εργαζόμενοι πρέπει, ανάλογα με τον
ενδεχόμενο κίνδυνο, να διαθέτουν ατομικές αναπνευστικές συσκευές προστασίας, τις οποίες πρέπει vd
διατηρούν συνεχώς κοντά τους.

Οι εργαζόμενοι εκπαιδεύονται στη χρήση τους.
Οι συσκευές αυτές παραμένουν στο ορυχείο, η δε καλή τους κατάσταση πρέπει να ελέγχεται τακτικά.

13.

Φωτισμός
Οι διατάξεις του σημείου 14 του τμήματος A αντικαθίστανται από τα ακόλουθα :
— οι εργαζόμενοι πρέπει να διαθέτουν ατομική λυχνία, κατάλληλη για τη χρήση,

— οι θέσεις εργασίας πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να . είναι εξοπλισμένες με εγκαταστάσεις που
επιτρέπουν κατάλληλο τεχνητό φωτισμό για να προστατεύονται η ασφάλεια και η υγεία των εργα
ζομένων,

— οι εγκαταστάσεις φωτισμού πρέπει να είναι τοποθετημένες με τρόπο ώστε o προβλεπόμενος τύπος
φωτισμού να μην δημιουργεί κίνδυνο ατυχήματος για τους εργαζόμενους.

14.

Έλεγχος της παρουσίας στα υπόγεια
Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη οργάνωση που να επιτρέπει να είναι γνωστά, ανά πάσα στιγμή, όλα τα
άτομα που βρίσκονται στα υπόγεια.

15.

Οργάνωση της διάσωσης

Πρέπει να προβλέπεται η κατάλληλη οργάνωση για διάσωση ώστε, σε περίπτωση σοβαρού δυστυχή
ματος, να είναι δυνατή η γρήγορη και αποτελεσματική δραστηριοποίηση.
Για να μπορεί να επεμβαίνει σε κάθε υπόγειο εργοτάξιο εκμετάλλευσης ή έρευνας, η οργάνωση αυτή
διάσωσης πρέπει να διαθέτει επαρκή αριθμό εργαζομένων εκπαιδευμένων για το σκοπό αυτό καθώς και
κατάλληλο υλικό επέμβασης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 14ης Δεκεμβρίου 1992

για τη σύναψη συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινό
τητας και του Μακάο
(92/605/ ΕΟΚ)
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Το κείμενο της συμφωνίας επισυνάπτεται στην παρούσα
απόφαση.

Έχοντας υπόψη :

Άράρο 2
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας, και ιδίως τα άρθρα 113 και 235,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ('),
Εκτιμώντας :

ότι θα πρέπει να εγκριθεί η συμφωνία εμπορίου και συνερ
γασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας
και του Μακάο,

O Πρόεδρος του Συμβουλίου προβαίνει στην κοινοποίηση
που προβλέπεται στο άρθρο 19 της συμφωνίας (2).

Άρϋ'ρο 3
Στα πλαίσια της μεικτής επιτροπής που δημιουργείται με το
άρθρο 16 της συμφωνίας, η Κοινότητα αντιπροσωπεύεται
από την Επιτροπή, βοηθούμενη από αντιπροσώπους των
κρατών μελών.

Άράρο 4
H παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημε
ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ :

Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 1992.

Άράρο 1
Εγκρίνεται εξ ονόματος της Κοινότητας η συμφωνία εμπο
ρίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και του Μακάο.

(') ΕΕ αριθ. C 337 της 21 . 12. 1992.

Για το Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ν. LΑΜΟΝΤ

(2) Βλέπε σελίδα 32 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.
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ΣΥΜΦΩΝΙΑ

εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Μακάο
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

αφενός και
H ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΚΑΟ

αφετέρου

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, που στο εξής καλείται «η Κοινότητα», και το Μακάο
επιθυμούν να αναπτύξουν, επεκτείνουν και εμβαθύνουν τις εμπορικές και οικονομικές σχέσεις τους,

ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι είναι σκόπιμο να ενισχυθούν οι υπάρχοντες δεσμοί μεταξύ των δύο μερών με τη συνεργασία
μεταξύ του Μακάο και της Κοινότητας, όσον αφορά θέματα κοινού ενδιαφέροντος,
ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΣ την προσήλωσή τους στις δημοκρατικές αξίες και στο σεβασμό των δικαιωμάτων του
ανθρώπου,
ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ότι η παρούσα συμφωνία έχει ως βασικό στόχο την παγιοποίηση, την εμβάθυνση και τη διαφο
ροποίηση των σχέσεων μεταξύ των μερών προς το αμοιβαίο συμφέρον τους,
ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εντατικοποιήσουν και διαφοροποιήσουν τις εμπορικές συναλλαγές και να αναπτύξουν
ενεργά τη συνεργασία με εξελικτικό και ρεαλιστικό τρόπο,
ΠΕΠΕΙΣΜΕΝΟΙ για τη σημασία που αποδίδεται στους κανόνες και στις αρχές της Γενικής Συμφωνίας Δασμών
και Εμπορίου (ΓΣΔΕ) για ένα διεθνές εμπόριο ανοιχτό και σε σταθερή επέκταση και επαναλαμβάνοντας τις
υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας,

6) τους τρόπους πληρωμής και τη μεταφορά των πλη
ρωμών αυτών

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΤΑ ΕΞΗΣ :

Άρνρο 1
Βάση της συνεργασίας

Τα δύο μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενισχύσουν

τις σχέσεις τους και είναι αποφασισμένα να ευνοήσουν τήν
ανάπτυξη της συνεργασίας τους, λαμβάνοντας υπόψη την
ιδιαίτερη κατάσταση του Μακάο και το επίπεδο ανάπτυξής
του .

H συνεργασία μεταξύ της Κοινότητας και το.υ Μακάο

καθώς και η εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας βασίζονται
στο σεβασμό των δημοκρατικών αρχών και των δικαιω
μάτων του ανθρώπου που εμπνέουν την πολιτική της Κοινό

γ) τις ρυθμίσεις, τις διαδικασίες και τις διατυπώσεις σχε
τικά με τον εκτελωνισμό, τη διαμετακόμιση, την αποθή
κευση και τη μεταφόρτωση των εισαγομένων ή εξαγο
μένων προϊόντων *
δ) τις διοικητικές διατυπώσεις για την έκδοση των αδειών
εισαγωγής ή εξαγωγής *
ε) τους φόρους και άλλες εσωτερικές επιβαρύνσεις που
. επιβάλλονται άμεσα ή έμμεσα στα προϊόντα ή στις υπη
ρεσίες τΐου εισάγονται ή εξάγονται *

τητας και του Μακάο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Άρ&ρο 2

1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη επαναλαμβάνουν τις αμοιβαίες
υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις διατάξεις της Γενικής
Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου και παραχωρούν αμοι
βαία τη μεταχείριση του πλέον ευνοουμένου κράτους στις
εμπορικές σχέσεις τους όσον αφορά:
α) τους δασμούς και τις επιβαρύνσεις πάσης φύσεως που
εφαρμόζονται ή που έχουν σχέση με την εισαγωγή, την
εξαγωγή, την επανεξαγωγή ή τη διαμετακόμιση των
προϊόντων, περιλαμβανομένων και των διαδικασιών
είσπραξης αυτών των δασμών ή επιβαρύνσεων *

στ) τους νόμους, τις ρυθμίσεις και τις απαιτήσεις που αφο
ρούν την πώληση, την προσφορά για πώληση, την
αγορά, τη μεταφορά, τη διανομή ή τη χρησιμοποίηση
εμπορευμάτων στην εγχώρια αγορά.

2. Συμφωνά με τις διατάξεις της Γενικής Συμφωνίας
Δασμών και Εμπορίου, αυτή η μεταχείριση εφαρμόζεται
μόνο όταν πρόκειται :
α) για πλεονεκτήματα που παραχωρεί το ένα από τα δύο
συμβαλλόμενα μέρη με σκοπό τη δημιουργία τελωνει
ακής ένωσης ή ζώνης ελευθέρων συναλλαγών, ή λόγω
της δημιουργίας μιας τέτοιας ένωσης ή ζώνης *
β) για άλλα πλεονεκτήματα σύμφωνα με την εν λόγω
Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου.
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Αρνρο 3
Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
προωθήσουν έως το ανώτατο δυνατό επίπεδο την ανάπτυξη
και τη διαφοροποίηση των εμπορικών συναλλαγών τους,
λαμβανομένης υπόψη της αμοιβαίας οικονομικής κατά
στασής τους, χορηγώντας αμοιβαία τις μεγαλύτερες δυνατόν
διευκολύνσεις.
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— τη συμπαραγωγή και τις κοινές επιχειρήσεις, .

— τη μεταφορά τεχνολογίας,

— τη συνεργασία μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
— τις δράσεις, όπως επισκέψεις, επαφές και δραστηριότητες
για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των προ
σώπων και των αντιπροσωπιών που εκπροσωπούν τις
επιχειρήσεις ή τους οικονομικούς οργανισμούς,

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΑΛΛΟΙ , ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ X

— τη διοργάνωση σεμιναρίων και συμποσίων.

Αράρο 4

Aρΰ·ρο 6

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, έχοντας ιδίως ως στόχους την

Τα συμβαλλόμενα μέρη ευνοούν την ανάπτυξη και τη δια

ανάπτυξη των οικονομιών τους και των βιοτικών επιπέδων

τους, τη διαφοροποίηση των δεσμών τους, την ενθάρρυνση
της επιστημονικής και τεχνικής προόδου, το άνοιγμα νέων
πηγών ανεφοδιασμού και νέων αγορών, την προώθηση των
επενδύσεων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελ
τίωση των κοινωνικών συνθηκών, συμφωνούν, στο πλαίσιο
των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να αναπτύξουν τη
συνεργασία, με βάση την αρχή του αμοιβαίου συμφέροντος,

σε όλους τους τομείς που υπεισέρχονται στο πλαίσιο των
αντίστοιχων πολιτικών τους, και ιδίως :

φοροποίηση της παραγωγικής βάσης του Μακάο στους
τομείς της βιομηχανίας και των υπηρεσιών, προσανατολί
ζοντας ιδίως τις δράσεις συνεργασίας τους προς τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις και ευνοώντας τις δράσεις που
προορίζονται για να διευκολύνουν την πρόσβασή τους στις
πηγές κεφαλαίου, στις αγορές και στις κατάλληλες τεχνολο
γίες. Αυτές οι δράσεις μπορούν να περιλαμβάνουν την από
κοινού δημιουργία κατάλληλων μηχανισμών και θεσμών.

Αράρο 7
— στο βιομηχανικό τομέα,
— στο εμπόριο,

— στην επιστήμη και στην τεχνική,

Επενδύσεις

Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν :

α) να προωθήσουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων, ρυθμί
σεων και αντίστοιχων πολιτικών τους, την αύξηση των
αμοιβαίως επωφελών επενδύσεων *

— στην ενέργεια,

— στις μεταφορές,
— στις τηλεπικοινωνίες,

β) να βελτιώσουν το ευνοϊκό κλίμα για τις αμοιβαίες επεν

— στην πληροφορική,
— στην πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία, στα πρό
τυπα και στις προδιαγραφές,

— στην προστασία του περιβάλλοντος,

δύσεις ιδίως με συμφωνίες προώθησης και προστασίας
των επενδύσεων μεταξύ των κρατών μελών της Κοινό
τητας και του Μακάο, βάσει των αρχών της μη διά
κρισης και της αμοιβαιότητας.

— στην κοινωνική ανάπτυξη,

Αράρο 8

— στον τουρισμό,

— στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες,
— στην αλιεία,

— στα τελωνειακά θέματα,
— στη στατιστική.

Επιστημονική και τεχνική συνεργασία

Τα συμβαλλόμενα μέρη, λαμβάνοντας υπόψη το αμοιβαίο
συμφέρον τους και τους στόχους της στρατηγικής τους για
την ανάπτυξη, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθή
σουν μια επιστημονική και τεχνική συνεργασία που θα
ευνοήσει τη μεταφορά της τεχνολογίας, κατά τρόπο που να
ενισχύσει το αναπτυξιακό δυναμικό του Μακάο.

Αράρο 5
Βιομηχανική συνεργασία

Αράρο 9

Τα συμβαλλόμενα μέρη ενθαρρύνουν την εφαρμογή των δια

Συνεργασία στον τομέα της πληροφόρησης, της επικοινωνίας
και του πολιτισμού

φόρων μορφών βιομηχανικής και τεχνικής συνεργασίας
προς όφελος των επιχειρήσεων ή οργανισμών τους, ανάλογα
με τις ανάγκες τους και τα μέτρα δράσης που διαθέτουν.

Για να πραγματοποιηθούν οι στόχοι της παρούσας συμφω
νίας, τα δύο συμβαλλόμενα μέρη προσπαθούν να διευκολύ
νουν και να προωθήσουν, μεταξύ άλλων :

Τα συμβαλλόμενα μέρη καθιερώνουν συνεργασία στον
τομέα της πληροφόρησης και της επικοινωνίας, λαμβά
νοντας υπόψη την πολιτιστική διάσταση των αμοιβαίων
σχέσεών τους. Αυτή η συνεργασία θα μπορεί να περιλαμ
βάνει τη διαφύλαξη των ιστορικών και πολιτιστικών
αγαθών.
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Αράρο 10
Επιμόρφωση

1 . Οι δράσεις συνεργασίας που πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας θα περιλαμβάνουν τα
αναγκαία στοιχεία επιμόρφωσης. Τα συμβαλλόμενα μέρη
θέτουν επίσης σε εφαρμογή ειδικά προγράμματα επιμόρ
φωσης σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.
2.

Οι αντίστοιχες ενέργειες θα απευθύνονται κατά προτε

ραιότητα σε επιμορφωτές και εκπαιδευτικούς ή στελέχη που
ασκούν υπεύθυνα καθήκοντα σε επιχειρήσεις, στη διοίκηση,
στις δημόσιες υπηρεσίες και άλλους εκπαιδευτικούς, οικονο
μικούς και κοινωνικούς οργανισμούς. Θα μπορούν να περι
λαμβάνουν την προώθηση συμφωνιών συνεργασίας μεταξύ
ιδρυμάτων ανώτερης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης της
Ευρώπης και του Μακάο, ιδίως στον τεχνικό, επιστημονικό
και επαγγελματικό τομέα.
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με ειδικές δράσεις, ιδίως την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προ
ώθησης, την ανταλλαγή πληροφοριών και στατιστικών
στοιχείων, την ανταλλαγή εμπειρογνωμόνων και τις δράσεις
επιμόρφωσης που αποβλέπουν στη μεταφορά τεχνολογίας
και στη βελτίωση της διαχείρισης σε αυτόν τον τομέα.

Άρ&ρο 15
Μέσα για την πραγματοποίηση της συνεργασίας

Για να διευκολυνθεί η πραγματοποίηση των στόχων της
συνεργασίας που προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία,
τα συμβαλλόμενα μέρη θέτουν σε εφαρμογή τα κατάλληλα
μέσα, περιλαμβανομένων και των χρηματοδοτικών μέσων,
στα πλαίσια των διαθέσιμων δυνατοτήτων τους και των
αντίστοιχων μηχανισμών τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Άράρο 11

ΜΕΙΚΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Συνεργασία στον τομέα του περιβάλλοντος

Άράρο 16

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να
συνεργαστούν στον τομέα της προστασίας του περιβάλ
λοντος, ιδίως όσον αφορά τη νομοθεσία και τους κανόνες,
την έρευνα και την επιμόρφωση, την τεχνική βοήθεια, την

1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη ιδρύουν, στο πλαίσιο της
παρούσας συμφωνίας, μεικτή επιτροπή που αποτελείται,
αφενός, από αντιπροσώπους της Κοινότητας και, αφετέρου,
από αντιπροσώπους του Μακάο.

εκτέλεση και εφαρμογή προγραμμάτων σχετικά με τη βελ
τίωση του περιβάλλοντος και την οργάνωση σεμιναρίων και
συναντήσεων σε αυτόν τον τομέα.

Άράρο 12
Συνεργασιά στην κοινωνική ανάπτυξη
1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη καθιερώνουν συνεργασία στον
τομέα της κοινωνικής ανάπτυξης στο Μακάο με σκοπό να
βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο και την ποιότητα ζωής των
πιο μειονεκτικών στρωμάτων του πληθυσμού.

2. Οι δράσεις με τις οποίες θα πραγματοποιηθεί αυτός o
στόχος μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την
τεχνική βοήθεια που βασίζεται σε προγράμματα επαγγελμα
τικής κατάρτισης, τη διαχείριση και τη διοίκηση των κοινω
νικών υπηρεσιών, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, τη
βελτίωση της κατοικίας και την πρόληψη στον τομέα της
υγείας.

H μεικτή επιτροπή έχει ως αποστολή να προωθήσει τις δρα
στηριότητες συνεργασίας που προβλέπουν τα μέρη και
ιδίως:
— να επιβλέπει και να ελέγχει τη λειτουργία της παρούσας
συμφωνίας,

— να εξετάζει την εξέλιξη των εμπορικών, ροών καθώς και
την εφαρμογή της συνεργασίας,
— να αναζητεί τα κατάλληλα μέσα για την αποφυγή των
δυσκολιών που θα μπορούν να ανακύψουν σε διάφορους
τομείς που καλύπτονται από την παρούσα συμφωνία,

— να προβλέπει τα μέτρα που ενδέχεται να συμβάλουν
στην ανάπτυξη και στη διαφοροποίηση του εμπορίου και
της συνεργασίας,

Άράρο 13
Συνεργασία στην καταπολέμηση των ναρκωτικών

Τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση, στο
πλαίσιο των αντίστοιχων αρμοδιοτήτων τους, να συντονί
σουν και να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους για την
πρόληψη και τη μείωση της παραγωγής, της διανομής και
της κατανάλωσης των ναρκωτικών. Τα συμβαλλόμενα μέρη
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ανταλλάσσουν τις κατάλ
ληλες σχετικές πληροφορίες.

— να ανταλλάσσει απόψεις και να διατυπώνει συστάσεις
για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που αφορούν '
τους τομείς τους οποίους καλύπτει η παρούσα συμφωνία.
2. H μεικτή επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά
το έτος στις Βρυξέλλες και στο Μακάο εναλλακτικά. Είναι
δυνατόν να συγκαλούνται έκτακτες συνεδριάσεις με κοινή
συμφωνία ύστερα από αίτηση ενός των συμβαλλομένων
μερών.

Άράρο 14
Συνεργασία στον τομέα του τουρισμού
Τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τη νομοθεσία τους,
ευνοούν τη συνεργασία στον τουριστικό τομέα του Μακάο,

3. H μεικτή επιτροπή εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό
της και το πρόγραμμα εργασίας της. H ημερήσια διάταξη
των συνεδριάσεων της μεικτής επιτροπής καθορίζεται με
κοινή συμφωνία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρ$ρο 17
Με την επιφύλαξη των διατάξεων των συνθηκών για την
ίδρυση των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η παρούσα συμφωνία
καθώς και κάθε δράση που αναλαμβάνεται βάσει αυτής, δεν
θίγουν με κανένα τρόπο τις αρμοδιότητες των κρατών
μελών των Κοινοτήτων να αναλαμβάνουν διμερείς δράσεις
με το Μακάο στο πλαίσιο της οικονομικής συνεργασίας με
το Μακάο και να συνάπτουν, ενδεχομένως, νέες συμφωνίες
οικονομικής συνεργασίας με το Μακάο.
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2. H παρούσα συμφωνία συνάπτεται για περίοδο πέντε
ετών. Ανανεώνεται σιωπηρά από έτος σε έτος, εφόσον

κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν την καταγγείλει έξι
μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της.
Άρνρο 20
Αυθεντικά κείμενα

H παρούσα συμφωνία συντάσσεται σε δύο αντίτυπα στην
αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική,
ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική και κινεζική γλώσσα,

καθένα από αυτά τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικό.

Άράρο 18
Εδαφική εφαρμογή

Άρνρο 21

H παρούσα συμφωνία εφαρμόζεται στα εδάφη όπου ισχύει
η συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής
Κοινότητας και με τους όρους που προβλέπονται στην εν
λόγω συνθήκη, αφενός, και στο έδαφος τους Μακάο, αφε
τέρου.

Εξελικτική ρήτρα

Άράρο 19
Έναρξη ισχύος και διάρκεια
1 . H παρούσα συμφωνία αρχίζει να ισχύει την πρώτη
ημέρα του μήνα μετά την ημερομηνία κατά την οποία τα
συμβαλλόμενα μέρη κοινοποιούν αμοιβαίως την ολοκλή
ρωση των διαδικασιών που απαιτούνται για το σκοπό αυτό.

1 . Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να διευρύνουν την
παρούσα συμφωνία με αμοιβαία συναίνεση για να αυξή
σουν τα επίπεδα συνεργασίας και να τα συμπληρώσουν,
σύμφωνα με την αντίστοιχη νομοθεσία τους, με συμφωνίες
σχετικά με ειδικούς τομείς ή δραστηριότητες.

2. Στο πλαίσιο της εφαρμογής της παρούσας συμφωνίας,
κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να διατυπώσει προτάσεις
που θα αποβλέπουν στο να βελτιώσουν και να ενισχύσουν
το πεδίο της αμοιβαίας συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη
την πείρα που αποκτήθηκε κατά την εκτέλεσή της.

Hecho en Luxemburgo, el quince de junio de mil novecientos noventa y dos.

Udfærdiget i Luxembourg, den femtende juni nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Luxemburg am fünfzehnten Juni neunzehnhundertzweiundneunzig.
Εγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα πέντε Ιουνίου χίλια εννιακόσια εννενήντα δύο.

Done at Luxembourg on the fifteenth day of June in the year one thousand nine hundred and
ninety-two.

Fait à Luxembourg, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Fatto a Lussemburgo, addì quindici giugno millenovecentonovantadue.

Gedaan te Luxemburg, de vijftiende juni negentienhonderd tweeënnegentig.
Feito no Luxemburgo, em quinze de Junho de mil novecentos e noventa e dois.

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

31 . 12. 92

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Por Macao

For Macao
Für Macau

Για το Μακάο
For Macao
Pour Macao

Per Macao
Voor Macao

Por Macau
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Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Ενημέρωση σχετικά με την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της συμφωνίας εμπορίου και συνεργασίας
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Μακάο

Όσον αφορά την εκπλήρωση των απαιτούμενων διατυπώσεων για να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία
εμπορίου και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και του Μακάο: η συμ
φωνία αυτή υπογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 15 Ιουνίου 1992 και κοινοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου
1992. Συνεπώς θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1993, σύμφωνα με το άρθρο 19 εδάφιο πρώτο.
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