
 

ΠPOE∆PIKO ∆IATAΓMA 42/2003 
 
Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας 

της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι 
δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε 
συµµόρφωση µε την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 1999 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου  
(Ε.Ε.L 23/57/28-01-2000) 

 
(Φ.E.K. 44/A/21-02-2003) 

 
Έχοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις: 
 
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5) 3 και 4 του ν. 1338/83 "Εφαρµογή του 

κοινοτικού δικαίου" (34/Α) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν. 
1440/84 "Συµµετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις 
προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισµού Εφοδιασµού 
EURATOM" (70/Α) µε το άρθρο 65 του ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισµό και την 
ανάπτυξη και άλλες διατάξεις" (101/Α) και µε το άρθρο 22 του ν. 2789/2000 (21/Α) 
και 

 
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/92 "Κύρωση της συνθήκης 

για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που 
περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη" (136/Α). 

 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της 

επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/Α). 
 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 29 και 36 του νόµου 1568/85 "Υγιεινή και Ασφάλεια των 
εργαζοµένων" (177/Α).  

 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" 
(137/Α), που προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθµιση του θεσµού των 
Επιµελητηρίων κ.λ.π." (154/Α) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α 
του ν. 2469/97 (38/Α). 

 
5. Την µε αριθµό 2/26-04-2002 γνώµη του Συµβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της 
Εργασίας (ΣΥΑΕ). 

 
6. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη 
σε βάρος του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού ΝΠ∆∆. 

 
7. Την µε αριθµό 534/9-09-2002 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Επικρατείας, µετά από 

πρόταση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Εσωτερικών ∆ηµόσιας 
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
Υγείας και Πρόνοιας αποφασίζουµε: 



 

ΤΜΗΜΑ I 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 1 
 

Σκοπός- Αντικείµενο- Πεδίο εφαρµογής 
 
1. Σκοπός του παρόντος προεδρικού διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 1999/92/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 16ης ∆εκεµβρίου 1999 "Σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για 
τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζοµένων οι οποίοι 
είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες" (δέκατη πέµπτη 
ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 

 
2. Το παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές για την προστασία 

της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε 
κίνδυνο από εκρηκτικές ατµόσφαιρες. 

 
3. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, 

εγκαταστάσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα 
(βιοµηχανικές, γεωργικές, εµπορικές, διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτιστικές 
δραστηριότητες, δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, κ.λ.π.). 

 
4. Για την εφαρµογή του παρόντος διατάγµατος στο ∆ηµόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA ισχύουν 
και οι ιδιαίτερες ρυθµίσεις της KYA 88555/3293/88 "Yγιεινή και ασφάλεια του 
προσωπικού του ∆ηµοσίου, των NΠ∆∆ και των OTA" (721/B) που κυρώθηκε µε το 
άρθρο 39 του ν. 1836/89. 

 
5. Oι διατάξεις του παρόντος διατάγµατος εφαρµόζονται και στο ένστολο προσωπικό των 
ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας µε εξαίρεση ορισµένες 
δραστηριότητες του προσωπικού αυτού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται, όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και 
η υγεία του ως άνω προσωπικού στα πλαίσια των στόχων του παρόντος διατάγµατος. 

 
6. Οι γενικές διατάξεις για την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων εφαρµόζονται πλήρως 

στο σύνολο του τοµέα που αναφέρεται στο παρόν άρθρο, µε την επιφύλαξη των 
αυστηρότερων ή/και ειδικότερων διατάξεων του παρόντος διατάγµατος. 

 
7. Το παρόν διάταγµα δεν εφαρµόζεται: 

 
α) Στους χώρους που χρησιµοποιούνται άµεσα για την ιατρική θεραπεία ασθενών, και 

κατά τη διάρκειά της. 
 
β) Στη χρήση συσκευών που λειτουργούν µε καύση αερίων καυσίµων, σύµφωνα µε τη 

Κοινή Υπουργική Απόφαση 15233/03.07.1991 "Συµµόρφωση της Ελληνικής 
Νοµοθεσίας µε την οδηγία 90/396/ΕΟΚ οδηγία για την προσέγγιση των νοµοθεσιών 
των κρατών µελών σχετικά µε τις συσκευές αερίου" (487/Β) όπως τροποποιήθηκε 
µε τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Β 3380/737/1995 (134/Β). 

 
γ) Στην παρασκευή, τον χειρισµό, τη χρήση, την αποθήκευση και τη µεταφορά 

εκρηκτικών υλών ή χηµικώς ασταθών ουσιών. 



 

δ) Στις εξορυκτικές βιοµηχανίες που καλύπτονται από το π.δ. 177/97 "Eλάχιστες 
προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζοµένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιοµηχανίες σε συµµόρφωση µε την 
οδηγία 92/91/EOK" (150/Α) και την Υπουργική Απόφαση ∆7/Α/Φ1/14080/732/96 
“Ενσωµάτωση των διατάξεων της οδηγίας 92/104/ΕΟΚ "Περί των ελαχίστων 
προδιαγραφών για τη βελτίωση της προστασίας της ασφάλειας και της υγείας των 
εργαζόµενων στις υπαίθριες ή υπόγειες εξορυκτικές βιοµηχανίες" στον κανονισµό 
µεταλλευτικών και λατοµικών εργασιών” (771/Β). 

 
ε) Στις χερσαίες, υδάτινες και αεροπορικές µεταφορές, για τις οποίες εφαρµόζονται οι 

οικείες διατάξεις των διεθνών συµφωνιών (π.χ. ADNR, ADR, ICAO, ΙΜΟ, RID) και 
οι κοινοτικές οδηγίες εφαρµογής των ανωτέρω συµφωνιών.  

 
Τα µέσα µεταφοράς που προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτικές 
ατµόσφαιρες δεν εξαιρούνται. 

 
Άρθρο 2 

 
Ορισµός 

 
Για τους σκοπούς του παρόντος διατάγµατος, ως "εκρηκτική ατµόσφαιρα" νοείται µείγµα 
µε αέρα, σε ατµοσφαιρικές συνθήκες, εύφλεκτων ουσιών υπό µορφή αερίων, ατµών, 
συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή σκόνης, στο οποίο, µετά από ανάφλεξη, η καύση 
µεταδίδεται στο σύνολο του µη καιγόµενου µείγµατος. 
 

ΤΜΗΜΑ II 
 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ 
 

Άρθρο 3 
 

Πρόληψη των εκρήξεων και προστασία από αυτές 

 
Για την πρόληψη, κατά την έννοια του άρθρου 7 (παράγραφος 7) του π.δ. 17/96 "Mέτρα 
για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε 
συµµόρφωση µε τις οδηγίες 89/391/EOK και 91/383/EOK" (11/A) και την προστασία από 
εκρήξεις, ο εργοδότης πρέπει να λαµβάνει τα ανάλογα µε το είδος της επιχείρησης τεχνικά 
ή/και οργανωτικά µέτρα, κατά σειρά προτεραιότητας, σύµφωνα µε τις ακόλουθες βασικές 
αρχές: 
 
- πρόληψη της δηµιουργίας εκρηκτικών ατµοσφαιρών, ή όταν η φύση της 

δραστηριότητας δεν το επιτρέπει, 
 
- αποφυγή της ανάφλεξης εκρηκτικών ατµοσφαιρών, και 
 
- µετριασµός των επιβλαβών συνεπειών της έκρηξης ώστε να διασφαλίζεται η 

ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων. 
 
Εάν παραστεί ανάγκη, τα µέτρα αυτά πρέπει να συνδυάζονται ή/και συµπληρώνονται µε 
µέτρα κατά της εξάπλωσης των εκρήξεων και να επανεξετάζονται τακτικά και, σε κάθε 
περίπτωση, όποτε σηµειώνονται σηµαντικές αλλαγές. 



 

Άρθρο 4 
 

Αξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης 

 
1. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 7 (παράγραφος 8) 
και 8 (παράγραφος 1) του π.δ. 17/96, ο εργοδότης κάνει αξιολόγηση (εκτίµηση) των 
ειδικών κινδύνων που οφείλονται σε εκρηκτικές ατµόσφαιρες, λαµβάνοντας υπόψη 
τουλάχιστον: 

 
- την πιθανότητα δηµιουργίας εκρηκτικών ατµοσφαιρών και τη διάρκειά τους, 
 
- την πιθανότητα παρουσίας και ενεργοποίησης πηγών ανάφλεξης, 

συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτροστατικών εκκενώσεων, 
 
- τις εγκαταστάσεις, τις χρησιµοποιούµενες ουσίες, τις µεθόδους και τις πιθανές 

αλληλεπιδράσεις τους, 
 
- την κλίµακα των προβλεπόµενων επιπτώσεων. 

 
Οι κίνδυνοι έκρηξης αξιολογούνται συνολικά. 

 
2. Κατά την αξιολόγηση των κινδύνων έκρηξης πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι χώροι 
που συνδέονται ή µπορεί να συνδεθούν µέσω ανοιγµάτων µε χώρους στους οποίους 
ενδέχεται να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες. 

 
Άρθρο 5 

 
Γενικές υποχρεώσεις 

 
Για να προστατεύεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις βασικές 
αρχές της εκτίµησης κινδύνου και εκείνες που καθορίζονται στο άρθρο 3 του παρόντος 
διατάγµατος, ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε: 
 
- όταν είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε ποσότητες που να 

απειλούν την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων ή άλλων, το περιβάλλον 
εργασίας να είναι τέτοιο ώστε οι εργασίες να µπορούν να εκτελούνται µε ασφάλεια, 

 
- κατά την παρουσία εργαζοµένων σε ένα περιβάλλον εργασίας στο οποίο είναι 

δυνατόν να δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα σε ποσότητα που να απειλεί την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, να εξασφαλίζεται κατάλληλη εποπτεία, 
σύµφωνα µε την αξιολόγηση των κινδύνων, µε τη χρήση κατάλληλων τεχνικών 
µέσων. 

 
Άρθρο 6 

 
Καθήκοντα συντονισµού 

 
Όταν εργαζόµενοι διαφόρων επιχειρήσεων παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασίας, κάθε 
εργοδότης είναι υπεύθυνος για όλα τα θέµατα που εµπίπτουν στον έλεγχό του. 
 
Με την επιφύλαξη της κατ' ιδίαν ευθύνης κάθε εργοδότη, όπως ορίζεται στο π.δ. 17/96, ο 
εργοδότης που έχει την ευθύνη για το χώρο εργασίας συντονίζει την εφαρµογή όλων των 
µέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων και διευκρινίζει, στο έγγραφο 



 

προστασίας από εκρήξεις το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8 του παρόντος διατάγµατος, 
το σκοπό, τα µέτρα και τις λεπτοµέρειες εφαρµογής του συντονισµού αυτού. 
 

Άρθρο 7 
 

Χώροι όπου µπορεί να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες 
 
1. Ο εργοδότης κατατάσσει σε ζώνες τους χώρους στους οποίους είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του άρθρου 10 
του παρόντος διατάγµατος. 

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

 
3. Εφόσον απαιτείται, τα σηµεία εισόδου σε χώρους στους οποίους είναι δυνατόν να 

δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες σε βαθµό τέτοιο ώστε να θέτουν σε κίνδυνο την 
ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, επισηµαίνονται µε σήµατα σύµφωνα µε το 
παράρτηµα ΙΙΙ του άρθρου 10 του παρόντος διατάγµατος. 

 
Άρθρο 8 

 
Έγγραφο προστασίας από εκρήξεις 

 
Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος 
διατάγµατος, ο εργοδότης µεριµνά για την σύνταξη και τη συνεχή ενηµέρωση εγγράφου, 
που στη συνέχεια θα αναφέρεται ως "έγγραφο προστασίας από εκρήξεις". 
 
Το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις αναφέρει ειδικότερα: 
 
- ότι έχουν προσδιορισθεί και αξιολογηθεί οι κίνδυνοι εκρήξεων, 
 
- ότι θα ληφθούν τα αναγκαία µέτρα για την επίτευξη του σκοπού του παρόντος 

διατάγµατος, 
 
- τους χώρους που έχουν ταξινοµηθεί σε ζώνες, σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι του 

άρθρου 10 του παρόντος διατάγµατος, 
 
- τους χώρους στους οποίους ισχύουν οι ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ 

του άρθρου 10 του παρόντος διατάγµατος, 
 
- ότι οι χώροι και ο εξοπλισµός εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων των εγκαταστάσεων 

συναγερµού, διαµορφώνονται, λειτουργούν και συντηρούνται έτσι ώστε να είναι 
ασφαλείς, 

 
- ότι έχουν ληφθεί µέτρα για την ασφαλή χρησιµοποίηση του εξοπλισµού εργασίας, 

σύµφωνα µε το π.δ. 395/94 "Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη 
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους 
σε συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK" (220/A). 

 
Το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις συντάσσεται πριν από την έναρξη των εργασιών 
και αναθεωρείται όταν ο χώρος εργασίας, ο εξοπλισµός ή η οργάνωση της εργασίας 
υφίστανται σηµαντικές αλλαγές, επεκτάσεις ή µετατροπές. 



 

Ο εργοδότης µπορεί να συνδυάζει υφιστάµενες αξιολογήσεις κινδύνων έκρηξης, έγγραφα 
ή άλλες ισοδύναµες εκθέσεις που συντάχθηκαν βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας. 
 

Άρθρο 9 
 

Ειδικές απαιτήσεις για τον εξοπλισµό εργασίας και τους χώρους εργασίας 
 
1. Ο εξοπλισµός εργασίας προς χρήση σε χώρους στους οποίους είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες, ο οποίος χρησιµοποιείται ήδη ή τίθεται για 
πρώτη φορά στη διάθεση της επιχείρησης ή της εγκατάστασης πριν από τις 30 Ιουνίου 
2003, πρέπει να ανταποκρίνεται από την εν λόγω ηµεροµηνία στις ελάχιστες απαιτήσεις 
του παραρτήµατος ΙΙ µέρος Α, όταν δεν εφαρµόζονται άλλες σχετικές διατάξεις ή όταν 
εφαρµόζονται µόνον εν µέρει. 

 
2. Ο εξοπλισµός εργασίας, προς χρήση σε χώρους, στους οποίους είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες, ο οποίος τίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση 
της επιχείρησης ή της εγκατάστασης µετά τις 30 Ιουνίου 2003, πρέπει να 
ανταποκρίνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήµατος ΙΙ µέρη Α και Β. 

 
3. Οι χώροι εργασίας που περιλαµβάνουν τοµείς στους οποίους είναι δυνατόν να 

δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες και οι οποίοι χρησιµοποιούνται για πρώτη φορά 
µετά τις 30 Ιουνίου 2003, πρέπει να ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο παρόν διάταγµα. 

 
4. Όταν οι χώροι εργασίας που περιλαµβάνουν τοµείς στους οποίους είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες χρησιµοποιούνται ήδη πριν από τις 30 Ιουνίου 
2003, πρέπει, το αργότερο τρία χρόνια µετά την ηµεροµηνία αυτή, να ανταποκρίνονται 
στις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν διάταγµα. 

 
5. Σε περίπτωση που, µετά τις 30 Ιουνίου 2003, πραγµατοποιηθούν αλλαγές, επεκτάσεις ή 
/ και αναδιαρθρώσεις σε χώρους εργασίας που περιλαµβάνουν τοµείς στους οποίους 
είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες, ο εργοδότης λαµβάνει τα 
αναγκαία µέτρα, ώστε αυτές οι αλλαγές, επεκτάσεις ή/και αναδιαρθρώσεις να 
ανταποκρίνονται στις ελάχιστες απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν διάταγµα. 

 
ΤΜΗΜΑ ΙΙΙ 

 
∆ΙΑΦΟΡΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 10 

 
Προσάρτηση Παραρτηµάτων 

 
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος το παράρτηµα Ι που 
αναφέρεται στα άρθρα 7 και 8, το παράρτηµα ΙΙ που αναφέρεται στα άρθρα 7, 8 και 9 και 
το παράρτηµα ΙΙΙ που αναφέρεται στο άρθρο 7 του παρόντος διατάγµατος και έχουν ως 
ακολούθως: 
 



 

ΠAPAPTHMA I 
 

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ 
ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ 

 
Εισαγωγική παρατήρηση: 
 
Το ακόλουθο σύστηµα κατάταξης εφαρµόζεται στους χώρους όπου λαµβάνονται 
προφυλάξεις σύµφωνα µε τα άρθρα 3, 4, 7 και 8. 
 
1. Χώροι στους οποίους είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες 

 
Ένας χώρος στον οποίο είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα σε βαθµό 
τέτοιο ώστε να απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις για την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζοµένων, θεωρείται επικίνδυνος κατά την έννοια του παρόντος 
διατάγµατος. 

 
Ένας χώρος στον οποίο δεν αναµένεται να δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα σε 
βαθµό τέτοιο ώστε να απαιτούνται ειδικές προφυλάξεις, θεωρείται µη επικίνδυνος κατά 
την έννοια του παρόντος διατάγµατος. 

 
Οι εύφλεκτες ή / και καύσιµες ουσίες θεωρούνται ως υλικά που είναι δυνατόν να 
δηµιουργήσουν εκρηκτικές ατµόσφαιρες, εκτός εάν από την εξέταση των ιδιοτήτων τους 
προκύπτει ότι τα µείγµατά τους µε αέρα δεν είναι σε θέση να µεταδώσουν αυτοµάτως 
την έκρηξη. 

 
2. Κατάταξη επικινδύνων χώρων 
 
Οι επικίνδυνοι χώροι κατατάσσονται σε ζώνες βάσει της συχνότητας και της διάρκειας 
της εµφάνισης εκρηκτικών ατµοσφαιρών. 

 
Η έκταση των ληπτέων µέτρων, σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙ µέρος Α, καθορίζεται από 
την παρούσα κατάταξη. 

 
Ζώνη 0 
 
Χώρος στον οποίο υπάρχει µόνιµα, ή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ή συχνά, 
εκρηκτική ατµόσφαιρα αποτελούµενη από µείγµα µε αέρα εύφλεκτων ουσιών υπό 
µορφή αερίου, ατµού ή συγκέντρωσης σταγονιδίων. 
 
Ζώνη 1 
 
Χώρος στον οποίο είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί περιστασιακά κατά τη συνήθη 
λειτουργία εκρηκτική ατµόσφαιρα αποτελούµενη από µείγµα µε αέρα εύφλεκτων ουσιών 
υπό µορφή αερίων, ατµού ή συγκέντρωσης σταγονιδίων. 
 
Ζώνη 2 
 
Χώρος στον οποίο δεν θεωρείται δυνατόν να δηµιουργηθεί κατά τη συνήθη λειτουργία 
εκρηκτική ατµόσφαιρα αποτελούµενη από µείγµα µε αέρα εύφλεκτων ουσιών υπό 
µορφή αερίων, ατµού ή συγκέντρωσης σταγονιδίων, αλλά εάν δηµιουργηθεί, θα 
διαρκέσει µόνον για µικρό χρονικό διάστηµα. 



 

Ζώνη 20 
 
Χώρος στον οποίο υπάρχει µόνιµα, ή για µεγάλα χρονικά διαστήµατα ή συχνά, 
εκρηκτική ατµόσφαιρα υπό µορφή νέφους εύφλεκτης σκόνης στον αέρα. 
 
Ζώνη 21 
 
Χώρος στον οποίο είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί περιστασιακά κατά τη συνήθη 
λειτουργία εκρηκτική ατµόσφαιρα υπό µορφή νέφους εύφλεκτης σκόνης στον αέρα. 
 
Ζώνη 22 

 
Χώρος στον οποίο δεν θεωρείται δυνατόν να δηµιουργηθεί κατά τη συνήθη λειτουργία 
εκρηκτική ατµόσφαιρα υπό µορφή νέφους εύφλεκτης σκόνης στον αέρα αλλά, εάν 
δηµιουργηθεί, θα διαρκέσει µόνον για µικρό χρονικό διάστηµα. 

 

Σηµειώσεις 
 
1. Τα στρώµατα, οι αποθέσεις και οι στοιβάδες εύφλεκτης σκόνης πρέπει να 
αντιµετωπίζονται όπως κάθε άλλη πηγή που µπορεί να δηµιουργήσει εκρηκτική 
ατµόσφαιρα. 

 
2. Με τον όρο "συνήθης λειτουργία" νοείται η κατάσταση κατά την οποία οι εγκαταστάσεις 
χρησιµοποιούνται σύµφωνα µε τις παραµέτρους βάσει των οποίων έχουν σχεδιαστεί. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Μέρος Α 
 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΚΤΕΘΟΥΝ ΣΕ 

ΚΙΝ∆ΥΝΟ ΑΠΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ 
 

Εισαγωγική παρατήρηση: 
 
Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στο παρόν παράρτηµα ισχύουν: 
 
- για χώρους που κατατάσσονται ως επικίνδυνοι σύµφωνα µε το παράρτηµα Ι όταν 

επιβάλλεται από τα χαρακτηριστικά των χώρων εργασίας, των θέσεων εργασίας, του 
εξοπλισµού ή των χρησιµοποιούµενων ουσιών, ή από τον κίνδυνο τον οφειλόµενο 
στη δραστηριότητα που συνδέεται µε τους κινδύνους από εκρηκτικές ατµόσφαιρες, 

 
- για εξοπλισµό εγκατεστηµένο σε µη επικίνδυνους χώρους ο οποίος απαιτείται ή 

συµβάλλει στην ασφαλή λειτουργία εξοπλισµού εγκατεστηµένου σε επικίνδυνους 
χώρους. 

 
1. Οργανωτικά µέτρα 
 
1.1. Εκπαίδευση των εργαζοµένων. 



 

Οι εργοδότες πρέπει να παρέχουν στους εργαζοµένους που απασχολούνται σε 
χώρους όπου ενδέχεται να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες, επαρκή και 
κατάλληλη εκπαίδευση όσον αφορά την προστασία από εκρήξεις. 

 
1.2. Γραπτές οδηγίες και άδειες για εκτέλεση εργασίας. 

 
Σε όσες περιπτώσεις απαιτείται από το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις: 

 
- οι εργασίες σε επικίνδυνους χώρους πρέπει να εκτελούνται σύµφωνα µε 

γραπτές οδηγίες που εκδίδει ο εργοδότης, 
 
- πρέπει να εφαρµόζεται σύστηµα χορήγησης αδειών για την εκτέλεση τόσο των 

επικίνδυνων εργασιών όσο και των εργασιών που ενδέχεται να 
αλληλεπιδράσουν µε άλλες εργασίες µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία κινδύνου. 

 
Οι άδειες για εκτέλεση εργασίας πρέπει να χορηγούνται από άτοµο αρµόδιο 
για το σκοπό αυτό πριν από την έναρξη των εργασιών. 

 
2. Μέτρα προστασίας από εκρήξεις 
 
2.1. Κάθε διαρροή ή/και έκλυση, σκόπιµη ή µη, εύφλεκτων αερίων, ατµών, 

συγκεντρώσεων σταγονιδίων ή καύσιµης σκόνης που µπορεί να δηµιουργήσει 
κινδύνους έκρηξης, πρέπει να εκτρέπεται ή να µεταφέρεται καταλλήλως σε ασφαλή 
χώρο.  
 
Εάν αυτό δεν είναι πρακτικά εφικτό, πρέπει να συγκρατείται µε ασφαλή τρόπο ή να 
καθίσταται ακίνδυνη µε κάποιο άλλο κατάλληλο τρόπο. 

 
2.2. Εάν η εκρηκτική ατµόσφαιρα περιέχει πολλών ειδών εύφλεκτα ή/και καύσιµα αέρια, 

ατµούς, αιωρούµενα σταγονίδια ή σκόνες, τα προστατευτικά µέτρα πρέπει να 
αντιστοιχούν στο µεγαλύτερο δυνατό πιθανό κίνδυνο. 

 
2.3. Κατά την πρόληψη των κινδύνων ανάφλεξης σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 

παρόντος διατάγµατος, πρέπει να συνυπολογίζονται και οι ηλεκτροστατικές 
εκκενώσεις όταν οι εργαζόµενοι ή το περιβάλλον εργασίας ενεργούν ως φορείς ή 
γεννήτριες φορτίου.  
 
Στους εργαζοµένους πρέπει να παρέχεται κατάλληλη στολή εργασίας 
κατασκευασµένη από υλικά που δεν προκαλούν ηλεκτροστατικές εκκενώσεις οι 
οποίες µπορούν να αναφλέξουν εκρηκτικές ατµόσφαιρες. 

 
2.4. Οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός, τα συστήµατα προστασίας και οι οποιεσδήποτε 

συναφείς συνδετήριες συσκευές πρέπει να τίθενται σε λειτουργία µόνον εάν το 
έγγραφο προστασίας από εκρήξεις αποδεικνύει ότι η λειτουργία τους δεν 
συνεπάγεται κίνδυνο έκρηξης. Αυτό ισχύει επίσης για τον εξοπλισµό εργασίας και 
τις συναφείς συνδετήριες συσκευές που δεν θεωρούνται ως συσκευές ή συστήµατα 
προστασίας σύµφωνα µε τη Κοινή Υπουργική Απόφαση Β17081/2964/1996 
"Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται σε εκρήξιµες 
ατµόσφαιρες" (157/Β), εφόσον η ενσωµάτωσή τους σε µια εγκατάσταση είναι 
δυνατόν να δηµιουργήσει αφ' εαυτής κίνδυνο ανάφλεξης. Πρέπει να λαµβάνονται τα 
αναγκαία µέτρα προς αποφυγή της σύγχυσης µεταξύ συνδετήριων συσκευών. 

 



 

2.5. Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο 
χώρος εργασίας, ο εξοπλισµός εργασίας και οποιαδήποτε συναφής συνδετήρια 
συσκευή που τίθεται στη διάθεση των εργαζοµένων έχουν σχεδιαστεί, 
κατασκευαστεί, συναρµολογηθεί και εγκατασταθεί, και συντηρούνται και 
λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να µειώνονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι έκρηξης, 
σε περίπτωση δε έκρηξης, να ελέγχεται ή να µειώνεται στο ελάχιστο η διάδοσή της 
στο χώρο εργασίας ή/και στον εξοπλισµό εργασίας. Στους εν λόγω χώρους 
εργασίας, λαµβάνονται τα αναγκαία µέτρα ώστε να µειώνονται στο ελάχιστο οι 
κίνδυνοι των εργαζοµένων από τις φυσικές συνέπειες µιας έκρηξης. 

 
2.6. Εφόσον απαιτείται, οι εργαζόµενοι πρέπει να ειδοποιούνται µε οπτικά ή/και ηχητικά 

µέσα και να αποµακρύνονται προτού συντρέξουν οι προϋποθέσεις έκρηξης. 
 
2.7. Εφόσον απαιτείται βάσει του εγγράφου προστασίας από εκρήξεις, πρέπει να 

προβλέπονται και να συντηρούνται έξοδοι διαφυγής για να εξασφαλίζουν την ταχεία 
και ασφαλή έξοδο των εργαζοµένων από τους απειλούµενους χώρους σε 
περίπτωση κινδύνου. 

 
2.8. Πριν αρχίσει να χρησιµοποιείται ένας χώρος εργασίας στον οποίο είναι δυνατόν να 

δηµιουργηθεί εκρηκτική ατµόσφαιρα, πρέπει να επαληθεύεται συνολικά η ασφάλεια 
που παρέχει έναντι των εκρήξεων. Πρέπει να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για 
την προστασία από εκρήξεις. 

 
Οι επαληθεύσεις αυτές διενεργούνται από άτοµα τα οποία, λόγω πείρας ή/και 
επαγγελµατικής κατάρτισης, είναι εξειδικευµένα στον τοµέα της προστασίας από τις 
εκρήξεις. 

 
2.9. Όπου η αξιολόγηση κινδύνου το αποδεικνύει αναγκαίο: 

 
- όταν από διακοπή της παροχής ενέργειας µπορούν να προκύψουν πρόσθετοι 

κίνδυνοι, πρέπει να είναι δυνατή η διατήρηση του εξοπλισµού και των 
συστηµάτων προστασίας σε ασφαλή κατάσταση λειτουργίας, ανεξάρτητα από 
την υπόλοιπη εγκατάσταση σε περίπτωση διακοπής της παροχής ενέργειας, 

 
- πρέπει να είναι δυνατή η χειρωνακτική παρέµβαση προκειµένου να διακοπεί η 

λειτουργία των συσκευών και των συστηµάτων προστασίας που 
ενσωµατώνονται σε αυτόµατες διαδικασίες και τα οποία παύουν να 
λειτουργούν σύµφωνα µε τους προκαθορισµένους όρους λειτουργίας, εφόσον 
αυτό δεν θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια. Τέτοιου είδους επεµβάσεις πρέπει να 
γίνονται µόνον από ειδικευµένους εργαζόµενους, 

 
- όταν ενεργοποιείται το σύστηµα διακοπής έκτακτης ανάγκης, η συσσωρευµένη 

ενέργεια πρέπει να διαχέεται µε τον ταχύτερο και ασφαλέστερο δυνατό τρόπο 
ή να αποµονώνεται, ώστε να µην αποτελεί πλέον πηγή κινδύνου. 

 
 

Μέρος Β 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
Εφόσον το έγγραφο προστασίας από εκρήξεις, βάσει της αξιολόγησης κινδύνου, δεν 
ορίζει κάτι διαφορετικό, για όλους τους χώρους στους οποίους είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες πρέπει να επιλέγονται εξοπλισµός και συστήµατα 



 

προστασίας σύµφωνα µε τις κατηγορίες που προβλέπονται στη Κοινή Υπουργική 
Απόφαση Β17081/2964/1996 "Συσκευές και συστήµατα προστασίας που προορίζονται για 
χρήση σε εκρήξιµες ατµόσφαιρες" (157/Β). 
 
Στις ζώνες αυτές πρέπει να χρησιµοποιούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εξοπλισµού, υπό 
τον όρο ότι είναι κατάλληλες για αέρια, ατµούς ή συγκεντρώσεις σταγονιδίων ή/και σκόνης 
αναλόγως: 
 
- στη ζώνη 0 ή στη ζώνη 20, εξοπλισµός της 1ης κατηγορίας, 
 
- στη ζώνη 1 ή στη ζώνη 21, εξοπλισµός της 1ης ή της 2ης κατηγορίας, 
 
- στη ζώνη 2 ή στη ζώνη 22, εξοπλισµός της 1ης, 2ης ή της 3ης κατηγορίας. 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
Προειδοποιητικό σήµα για τη σήµανση χώρων , στους οποίους είναι δυνατόν να 
δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες σύµφωνα µε το άρθρο 7 παράγραφος 3 

 
Τοποθετείται όπου είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν εκρηκτικές ατµόσφαιρες. 
 
∆ιακριτικά στοιχεία: 
 
- τριγωνικό σχήµα, 

 
- µαύροι χαρακτήρες σε κίτρινο φόντο, µαύρο περίγραµµα (το κίτρινο πρέπει να 

καλύπτει τουλάχιστον το 50% της επιφάνειας του σήµατος). 
 

Άρθρο 11 
 

Kυρώσεις 

 
1. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος 
επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του 
άρθρου 24 του ν. 2224/94 όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 16 του ν. 2639/98 (205/Α) 
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 6 της KYA 88555/3293/30.9.88 που 
κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89. 

 
2. Σε κάθε εργοδότη που παραβαίνει από αµέλεια ή πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος 

επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94 . 
 



 

Άρθρο 12 
 

Έλεγχος εφαρµογής 

 
O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στις αρµόδιες υπηρεσίες του Σώµατος 
Επιθεώρησης Εργασίας. 
 

Άρθρο 13 
 

Έναρξη ισχύος 
 
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει την 30η Ιουνίου 2003. 
 
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και την 
εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος. 
 

Aθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2003 

 


