ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 395/1994
"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"
(Φ.E.K. 220/A/19-12-1994)
[σηµειώνεται ότι το παρόν διάταγµα τροποποιείται µε το Π.∆. 89/1999 (ΦΕΚ 94/Α/13-5-99), καθώς και µε το Π.∆. 304/2000 (ΦΕΚ 241/Α/3-11-00)]

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1, 3 και 5 του ν. 1338/83 (34/A) “Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου” όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/84 (70/A) “Συµµετοχή της Eλλάδας στο κεφάλαιο, στα
αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο κεφάλαιο της Eυρωπαϊκής
Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού EURATOM” και τροποποιήθηκε από το
άρθρο 7 του ν. 1775/88 (101/A) “Eταιρείες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου και άλλες διατάξεις” και το
άρθρο 65 του ν. 1892/90 (101/A) “Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” .
2. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/85 (177/A) “Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων”.
3. Tις διατάξεις της παραγρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 1568/85.
4. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 (79/A) “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις”.
5. Tις διατάξεις των άρθρων 24, 25, 26 και 27 του ν. 2224/94 (112/A) “Pύθµιση θεµάτων εργασίας,
συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων και οργάνωσης Yπουργείου
Eργασίας και των εποπτευοµένων από αυτό νοµικών προσώπων και άλλες διατάξεις”.
6. Tην αριθµ. 3/25.4.94 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.
7. Tην αριθµ. 80170/26.7.94 (585/B) κοινή Aπόφαση του Πρωθυπουργού και του Yπουργού Eργασίας “Aνάθεση
αρµοδιοτήτων στον Yφυπουργό Eργασίας Γεώργιο Aδαµόπουλο” .
8. Tην YΠ/122/14.7.94 Aπόφαση (550/B) “Aνάθεση αρµοδιοτήτων στον Aναπληρωτή Yπουργό Bιοµηχανίας
Eνέργειας και Tεχνολογίας Xρήστο Pοκόφυλλο”.
9. Tις διατάξεις του άρθρου 29A του ν. 1558/85 (137/A) “Kυβέρνηση και Kυβερνητικά Όργανα”, που προστέθηκε
µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 (154/A) “Pύθµιση του θεσµού των Eπιµελητηρίων κτλ.”.
10. Ότι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας ή του κρατικού προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού NΠ∆∆,
δεδοµένου ότι οι δαπάνες εντάσσονται στα πλαίσια των ήδη εγκεκριµένων προϋπολογισµών για την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 1836/89, ο οποίος έχει επεκταθεί και στο ∆ηµόσιο.
11. Tην αριθµ. 574/18.10.94 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση των Yπουργών
Προεδρίας της Kυβέρνησης, Eσωτερικών, Eθνικής Oικονοµίας, Oικονοµικών, Yγείας Πρόνοιας και
Kοινωνικών Aσφαλίσεων, Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας – Eµπορίου, του αναπληρωτή Yπουργού
Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας και του Yφυπουργού Eργασίας, αποφασίζουµε:
KEΦAΛAIO Α΄
ΓENIKEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 1
Aντικείµενο – Πεδίο εφαρµογής
1. Tο παρόν προεδρικό διάταγµα καθορίζει τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους, όπως αυτός ορίζεται
στο άρθρο 2. Oι διατάξεις του εφαρµόζονται επιπλέον των γενικών διατάξεων για την υγιεινή και την
ασφάλεια της εργασίας που ισχύουν κάθε φορά.
2. Oι διατάξεις του παρόντος εφαρµόζονται σε όλες τις επιχειρήσεις, εκµεταλλεύσεις και εργασίες του ιδιωτικού
και του δηµόσιου τοµέα, ανεξαρτήτως κλάδου οικονοµικής δραστηριότητας στον οποίο κατατάσσονται.
3. Για την εφαρµογή του παρόντος στο ∆ηµόσιο, τα NΠ∆∆ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθµίσεις της KYA
88555/3293/88 (721/B) “Yγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του ∆ηµοσίου, των NΠ∆∆ και των OTA” που
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κυρώθηκε µε το άρθρο 39 του ν. 1836/89 (79/A) “Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις”.
4. Oι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται στο ένστολο προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων και των
σωµάτων ασφαλείας και στο οικιακό υπηρετικό προσωπικό. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξασφαλίζεται,
όσο αυτό είναι δυνατόν, η ασφάλεια και η υγεία του ως άνω προσωπικού, έχοντας υπόψη τους στόχους του
παρόντος.
Άρθρο 2
Oρισµοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νοείται ως:
1. Eξοπλισµός εργασίας: Kάθε µηχανή, συσκευή, εργαλείο ή εγκατάσταση που χρησιµοποιείται κατά την
εργασία.
2. Xρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας: Kάθε δραστηριότητα σχετική µε τον εξοπλισµό εργασίας, όπως η θέση
σε λειτουργία ή εκτός λειτουργίας, η χρήση, η µεταφορά, η επισκευή, η µετατροπή, ο προληπτικός έλεγχος
και η συντήρηση, συµπεριλαµβανοµένου και του καθαρισµού.
3. Eπικίνδυνη ζώνη: Kάθε ζώνη εντός ή και πέριξ του εξοπλισµού εργασίας στην οποία εκτιθέµενος ο
εργαζόµενος υπόκειται σε κίνδυνο, όσον αφορά την ασφάλεια ή την υγεία του.
4. Eκτιθέµενος εργαζόµενος: Kάθε εργαζόµενος που βρίσκεται εξ ολοκλήρου ή εν µέρει σε επικίνδυνη ζώνη.
5. Xειριστής: O εργαζόµενος που είναι επιφορτισµένος µε τη χρήση εξοπλισµού εργασίας.
KEΦAΛAIO B΄
YΠOXPEΩΣEIΣ TΩN EPΓO∆OTΩN
Άρθρο 3
Γενικές υποχρεώσεις
1. O εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε ο εξοπλισµός εργασίας που τίθεται στη διάθεση των
εργαζοµένων µέσα στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση να είναι κατάλληλος για την προς εκτέλεση
εργασία ή κατάλληλα προσαρµοσµένος προς το σκοπό αυτό, ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η
υγεία των εργαζοµένων κατά τη χρησιµοποίησή του.
2. Kατά την επιλογή του εξοπλισµού εργασίας που πρόκειται να χρησιµοποιηθεί, ο εργοδότης λαµβάνει υπ’ όψη
τις ειδικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά της εργασίας, τους κινδύνους που υπάρχουν στην επιχείρηση
ή/και την εγκατάσταση, ιδίως στις θέσεις εργασίας, για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, τους
κινδύνους που ενδέχεται να προστεθούν λόγω της χρησιµοποίησης του εν λόγω εξοπλισµού εργασίας καθώς
και έγγραφη γνώµη του τεχνικού ασφάλειας.
3. Όταν δεν είναι δυνατό να εξασφαλιστεί πλήρως, κατά τον τρόπο αυτό, η ασφάλεια και η υγεία των
εργαζοµένων κατά τη χρησιµοποίηση του εξοπλισµού εργασίας, ο εργοδότης λαµβάνει τα απαραίτητα µέτρα,
ώστε να περιορίσει τους κινδύνους στο ελάχιστο.
Άρθρο 4
Kανόνες σχετικά µε τον εξοπλισµό εργασίας
1. Mε την επιφύλαξη του άρθρου 3, ο εργοδότης οφείλει να προµηθεύεται ή/και να χρησιµοποιεί εξοπλισµό
εργασίας ο οποίος:
α) Eάν τίθεται για πρώτη φορά στην διάθεση των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση µετά
τη δηµοσίευση του παρόντος, πρέπει να ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας και στις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στο παράρτηµα του άρθρου 9 του
παρόντος, εφ’ όσον δεν υπάρχουν άλλες σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας, ή ισχύουν εν µέρει.
β) Eάν έχει ήδη τεθεί στη διάθεση των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση πριν τη
δηµοσίευση του παρόντος, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται
στο παράρτηµα του άρθρου 9 του παρόντος το αργότερο µέχρι και την 31/12/1996.
2. O εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε, ο εξοπλισµός εργασίας, µε την κατάλληλη συντήρηση, να
διατηρείται σε επίπεδο τέτοιο που να ανταποκρίνεται, ανάλογα µε την περίπτωση, στις διατάξεις της
παραγράφου 1 καθ’ όλη τη διάρκεια της χρησιµοποίησής του.
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Άρθρο 5
Eξοπλισµός εργασίας µε ιδιαίτερο κίνδυνο
Όταν η χρησιµοποίηση του εξοπλισµού εργασίας ενδέχεται να παρουσιάσει ιδιαίτερο κίνδυνο για την ασφάλεια ή
την υγεία των εργαζοµένων, ο εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε:
1. O εξοπλισµός εργασίας να χρησιµοποιείται µόνον από τους εργαζόµενους στους οποίους έχει ανατεθεί η
χρήση του.
2. Oι εργασίες επισκευής, µετατροπής, προληπτικού ελέγχου και συντήρησης του εξοπλισµού να εκτελούνται
από εργαζόµενους που έχουν ειδική αρµοδιότητα για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 6
Eνηµέρωση των εργαζοµένων
1. Στα πλαίσια της ενηµέρωσης των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ο εργοδότης λαµβάνει τα
αναγκαία µέτρα ώστε οι εργαζόµενοι να έχουν στη διάθεσή τους τις επαρκείς πληροφορίες και, όταν
απαιτείται, γραπτές οδηγίες χρήσης σχετικά µε τον εξοπλισµό εργασίας που χρησιµοποιείται κατά την
εργασία.
2. Oι ανωτέρω πληροφορίες και γραπτές οδηγίες πρέπει να περιέχουν κατ’ ελάχιστον κατάλληλες πληροφορίες
σε θέµατα ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων σχετικά µε :
α) Tις συνθήκες χρήσης του εξοπλισµού εργασίας.
β) Tις προβλεπτέες έκτακτες καταστάσεις.
γ) Tα συµπεράσµατα που συνάγονται, ενδεχοµένως, από την πείρα που έχει αποκτηθεί κατά τη χρήση του
εξοπλισµού εργασίας.
3. Oι πληροφορίες και οι γραπτές οδηγίες χρήσης πρέπει να είναι κατανοητές για τους ενδιαφερόµενους
εργαζόµενους.
4. Για κάθε εξοπλισµό εργασίας παρέχονται και είναι διαθέσιµες, µέσα στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση,
οι κατάλληλες πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρµογή των απαιτήσεων του άρθρου 3.
Άρθρο 7
Eκπαίδευση των εργαζοµένων
Στα πλαίσια της εκπαίδευσης των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, ο εργοδότης διασφαλίζει ότι:
1. Oι εργαζόµενοι στους οποίους έχει ανατεθεί η χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας εκπαιδεύονται επαρκώς,
ιδιαίτερα για τους κινδύνους που, ενδεχοµένως, δηµιουργούνται κατά τη χρησιµοποίησή του.
2. Oι εργαζόµενοι που ασχολούνται σε εργασίες επισκευής, µετατροπής, προληπτικού ελέγχου και συντήρησης
του εξοπλισµού εργασίας λαµβάνουν επαρκή ειδική εκπαίδευση για τις εν λόγω εκτελούµενες εργασίες.
Άρθρο 8
∆ιαβούλευση και συµµετοχή των εργαζοµένων
1. Στα πλαίσια της διαβούλευσης και της συµµετοχής των εργαζοµένων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις οι
εργοδότες ζητούν τη γνώµη των εργαζοµένων ή/και των εκπροσώπων τους και διευκολύνουν τη συµµετοχή
τους, αναφορικά µε τα θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του παρόντος.
2. Oι εργαζόµενοι ή/και οι εκπρόσωποί τους ενηµερώνονται για όλα τα µέτρα που πρόκειται να ληφθούν ή έχουν
ήδη ληφθεί, όσον αφορά στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων, στις περιπτώσεις που
χρησιµοποιούνται κατά την εργασία εξοπλισµοί εργασίας.
KEΦAΛAIO Γ΄
∆IAΦOPEΣ ∆IATAΞEIΣ
Άρθρο 9
Προσάρτηση Παραρτήµατος
Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος το παράρτηµα που αναφέρεται στο άρθρο 4,
παράγραφος 1 και έχει ως ακολούθως:
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ΠAPAPTHMA
Eλάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1
1. Προκαταρκτική παρατήρηση
Oι υποχρεώσεις που προβλέπονται στο παρόν παράρτηµα ισχύουν στα πλαίσια της τήρησης των διατάξεων
του παρόντος και εφ’ όσον υφίσταται ο αντίστοιχος κίνδυνος για το συγκεκριµένο εξοπλισµό εργασίας.
2. Γενικές ελάχιστες προδιαγραφές που ισχύουν για τον εξοπλισµό εργασίας
2.1. Tα συστήµατα χειρισµού και τα όργανα ελέγχου κάθε εξοπλισµού εργασίας που επηρεάζουν την
ασφάλεια πρέπει να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιµα και, όταν αυτό απαιτείται, να φέρουν την
κατάλληλη σήµανση.
2.2. Tα συστήµατα χειρισµού και τα όργανα ελέγχου, εκτός για όσα είναι απόλυτα αναγκαίο, πρέπει να είναι
τοποθετηµένα έξω από επικίνδυνες ζώνες και µε τρόπο ώστε:
2.2.1 O χειρισµός τους να µη δηµιουργεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων.
2.2.2.Nα µην υπάρχει κίνδυνος ακούσιων χειρισµών.
2.2.3.O χειρισµός των συστηµάτων και η παρακολούθηση των οργάνων ελέγχου να επιβαρύνει κατά το
ελάχιστο δυνατό το µυοσκελετικό σύστηµα των εργαζοµένων.
2.3. O χειριστής πρέπει να µπορεί, από την κύρια θέση χειρισµού, να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχουν άτοµα
εκτιθέµενα στις επικίνδυνες ζώνες. Eάν αυτό είναι αδύνατο, κάθε φορά που ο εξοπλισµός τίθεται σε
λειτουργία πρέπει αυτοµάτως να προηγείται ένα ασφαλές σύστηµα, όπως ένα ηχητικό ή οπτικό
προειδοποιητικό σήµα. O εκτιθέµενος εργαζόµενος πρέπει να έχει το χρόνο και τα µέσα να αποφεύγει
τους κινδύνους που δηµιουργεί η εκκίνηση ή η παύση λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας.
2.4. Tα συστήµατα χειρισµού πρέπει να είναι ασφαλή. Σε περίπτωση διακοπής ή βλάβης τους δεν πρέπει να
δηµιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις.
2.5. H θέση σε λειτουργία ενός εξοπλισµού εργασίας πρέπει να µπορεί να πραγµατοποιείται µόνον µε
εκούσιο χειρισµό ενός συστήµατος χειρισµού το οποίο προβλέπεται για το σκοπό αυτό.
Tο ίδιο ισχύει για την εκ νέου θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού µετά από διακοπή, για οποιοδήποτε
λόγο καθώς και για την εντολή µιας σηµαντικής τροποποίησης των συνθηκών λειτουργίας (π.χ. ταχύτητα,
πίεση, κλπ.), εκτός εάν αυτή η εκ νέου θέση σε λειτουργία ή η τροποποίηση δεν παρουσιάζει κανένα
κίνδυνο για τους εκτιθέµενους εργαζόµενους.
H απαίτηση αυτή δεν αφορά την εκ νέου θέση σε λειτουργία ή την τροποποίηση των συνθηκών
λειτουργίας που προκύπτουν από την κανονική πορεία ενός αυτόµατου κύκλου.
2.6. Kάθε εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σύστηµα χειρισµού που να επιτρέπει τη
γενική διακοπή της λειτουργίας του υπό ασφαλείς συνθήκες.
2.7. Kάθε θέση εργασίας πρέπει να είναι εξοπλισµένη µε σύστηµα χειρισµού που να επιτρέπει τη διακοπή
της λειτουργίας, ανάλογα µε τους υφιστάµενους κινδύνους, είτε ολόκληρου του εξοπλισµού εργασίας είτε
µόνο ενός µέρους του, έτσι ώστε ο εξοπλισµός να είναι σε ασφαλή κατάσταση.
H εντολή διακοπής της λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι των
εντολών της θέσης σε λειτουργία.
Mετά τη διακοπή της λειτουργίας του εξοπλισµού ή των επικίνδυνων µερών του, πρέπει να διακόπτεται η
παροχή ενέργειας των αντίστοιχων διατάξεων θέσης σε λειτουργία.
2.8. O εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε διάταξη επείγουσας διακοπής της λειτουργίας
του, εάν αυτό ενδείκνυται, και αναλόγως των κινδύνων που δηµιουργεί η λειτουργία του και του χρόνου
που χρειάζεται κανονικά η διακοπή της.
2.9. O εξοπλισµός εργασίας που δηµιουργεί κινδύνους από πτώση ή εκτόξευση αντικειµένων πρέπει να είναι
εφοδιασµένος µε κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας που αντιστοιχούν στους κινδύνους αυτούς.
2.10. O εξοπλισµός εργασίας που δηµιουργεί κινδύνους από αναθυµιάσεις αερίων, ατµών ή υγρών ή από
εκποµπές σκόνης, πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε κατάλληλες διατάξεις κατακράτησης ή και απαγωγής
κοντά στην πηγή των σχετικών κινδύνων.
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2.11. H ευστάθεια του εξοπλισµού εργασίας και των στοιχείων του πρέπει να εξασφαλίζεται µε πάκτωση ή µε
άλλα µέσα, εάν αυτό είναι αναγκαίο για την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζοµένων.
2.12. Eφόσον υπάρχουν πιθανότητες διάρρηξης ή θραύσης στοιχείων εξοπλισµού εργασίας, που ενδέχεται
να δηµιουργήσουν σηµαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια ή την υγεία των εργαζοµένων, πρέπει να
λαµβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά µέτρα.
2.13. Eάν υπάρχουν κίνδυνοι λόγω επαφής µε κινούµενα µηχανικά στοιχεία του εξοπλισµού εργασίας που
µπορεί να προκαλέσουν ατυχήµατα, πρέπει αυτά να είναι εφοδιασµένα µε προφυλακτήρες ή µε
συστήµατα που να εµποδίζουν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες ή να σταµατούν την κίνηση των
επικίνδυνων στοιχείων πριν την πρόσβαση στις επικίνδυνες ζώνες.
2.14. Oι προφυλακτήρες και τα συστήµατα προστασίας:
2.14.1 Πρέπει να είναι ανθεκτικής κατασκευής.
2.14.2. ∆εν πρέπει να προκαλούν πρόσθετους κινδύνους.
2.14.3. ∆εν πρέπει να µπορούν να παρακαµφθούν ή να αχρηστευθούν εύκολα.
2.14.4. Πρέπει να βρίσκονται σε επαρκή απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη.
2.14.5. Πρέπει να παρακωλύουν στο ελάχιστο την παρακολούθηση των φάσεων εργασίας.
2.14.6. Πρέπει να επιτρέπουν τις απαραίτητες επεµβάσεις για την τοποθέτηση ή/και την αντικατάσταση
των στοιχείων του εξοπλισµού εργασίας καθώς και την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης. Στην
περίπτωση αυτή πρέπει να επιτρέπουν την πρόσβαση µόνον στον τοµέα όπου θα εκτελεστεί η
εργασία και, αν είναι δυνατόν, χωρίς να χρειαστεί αποσυναρµολόγηση του προφυλακτήρα ή του
συστήµατος προστασίας.
2.15. Oι περιοχές και τα σηµεία όπου γίνεται εργασία ή συντήρηση του εξοπλισµού εργασίας, πρέπει να
φωτίζονται κατάλληλα, ανάλογα µε τις προς εκτέλεση εργασίες.
2.16. Tα µέρη του εξοπλισµού εργασίας που βρίσκονται σε υψηλή ή πολύ χαµηλή θερµοκρασία, πρέπει
εφόσον χρειάζεται, να προστατεύονται ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επαφής ή προσέγγισης των
εργαζοµένων µε αυτά.
2.17. Tα συστήµατα συναγερµού του εξοπλισµού εργασίας πρέπει να είναι εύληπτα και κατανοητά.
2.18. O εξοπλισµός εργασίας δεν µπορεί να χρησιµοποιείται παρά µόνο για εργασίες και υπό συνθήκες για
τις οποίες είναι κατάλληλος.
2.19. Oι εργασίες συντήρησης πρέπει να µπορούν να εκτελούνται ενόσω έχει διακοπεί η λειτουργία του
εξοπλισµού εργασίας. Eάν αυτό δεν είναι δυνατό, πρέπει, αν µπορούν, να λαµβάνονται τα κατάλληλα
προστατευτικά µέτρα για την εκτέλεση των εργασιών αυτών ή οι εργασίες αυτές πρέπει να µπορούν να
γίνονται έξω από τις επικίνδυνες ζώνες.
2.20. Tο βιβλιάριο προληπτικού ελέγχου και συντήρησης κάθε εξοπλισµού που διαθέτει τέτοιο βιβλιάριο,
πρέπει να τηρείται ενηµερωµένο.
2.21. Kάθε εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασµένος µε σαφώς αναγνωρίσιµα συστήµατα που να
επιτρέπουν την αποµόνωση από καθεµία από τις πηγές παροχής ενέργειάς του.
2.22. O εξοπλισµός εργασίας πρέπει να φέρει τις απαραίτητες για την ασφάλεια των εργαζοµένων
προειδοποιητικές ενδείξεις και σηµάνσεις.
2.23. Για την εκτέλεση των εργασιών παραγωγής, ρύθµισης και συντήρησης του εξοπλισµού εργασίας, οι
εργαζόµενοι πρέπει να έχουν ασφαλή πρόσβαση και παραµονή σε όλα τα σηµεία όπου χρειάζεται.
2.24. Kάθε εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε να προστατεύονται οι εργαζόµενοι από
τους κινδύνους πυρκαγιάς ή υπερθέρµανσης του εξοπλισµού ή από τους κινδύνους εκποµπής αερίων,
σκόνης, υγρών, ατµών ή άλλων ουσιών που παράγονται, χρησιµοποιούνται ή αποθηκεύονται µέσα στον
εξοπλισµό αυτό.
2.25. Kάθε εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε να προλαµβάνονται οι κίνδυνοι έκρηξης
του εξοπλισµού ή ουσιών που παράγονται, χρησιµοποιούνται ή αποθηκεύονται µέσα στον εξοπλισµό
αυτό.
2.26. Kάθε εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι κατάλληλος ώστε να προστατεύονται οι εκτιθέµενοι
εργαζόµενοι από τους κινδύνους άµεσης ή έµµεσης επαφής µε το ηλεκτρικό ρεύµα.
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Άρθρο 10
Έλεγχος εφαρµογής
O έλεγχος της εφαρµογής του παρόντος ανατίθεται στις αρµόδιες επιθεωρήσεις εργασίας και συγκεκριµένα στα
Kέντρα Πρόληψης Eπαγγελµατικού Kινδύνου (KE.Π.E.K.) ή στις ∆ιευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας µε τα
αρµόδια Tµήµατα τεχνικής και υγειονοµικής επιθεώρησης εργασίας ή στα Tµήµατα επιθεώρησης εργασίας.
Άρθρο 11
Kυρώσεις
1. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει τις διατάξεις
του παρόντος επιβάλλονται, ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις, οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24
του ν. 2224/94.
2. Σε κάθε εργοδότη, κατασκευαστή, παρασκευαστή, εισαγωγέα ή προµηθευτή, που παραβαίνει από αµέλεια ή
πρόθεση τις διατάξεις του παρόντος επιβάλλονται οι ποινικές κυρώσεις του άρθρου 25 του ν. 2224/94 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.
3. Oι Yπηρεσίες του Yπουργείου Eργασίας που διαπιστώνουν παραβάσεις του παρόντος ή/και επιβάλλουν ή
κινούν τη διαδικασία της επιβολής των κυρώσεων της προηγουµένης παραγράφου, ενηµερώνουν για το όλο
θέµα τις αρµόδιες Yπηρεσίες του Yπουργείου Bιοµηχανίας Eνέργειας και Tεχνολογίας.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
H ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
Στον Yφυπουργό Eργασίας αναθέτουµε τη δηµοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγµατος.
Aθήνα , 17 ∆εκεµβρίου 1994

