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Θέμα: ανακοίνωση δημοσίευσης του π.δ. 42/2003 με τίτλο «Σχετικά με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις για την 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 Δεκεμβρίου 1999 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (Ε.Ε. L23/57/28-01-2000).» 
 
Με το π.δ. 42/2003 έγινε εναρμόνιση του εθνικού μας δικαίου με την οδηγία 1999/92/ΕΚ και 
θεσπίζονται μέτρα για την βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των 
εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες. 
Οι κατ΄ άρθρο προβλέψεις του διατάγματος σε γενικές γραμμές έχουν ως ακολούθως: 
Άρθρο 1: 
Προσδιορίζονται, ο σκοπός, το αντικείμενο και το πεδίο εφαρμογής του π.δ. καθώς και οι 
περιπτώσεις χώρων, διαδικασιών υλικών και δραστηριοτήτων που δεν εφαρμόζεται. 
Άρθρο 2: 
Δίνεται ο ορισμός της εκρηκτικής ατμόσφαιρας. 
Άρθρο 3: 
Καθορίζεται η υποχρέωση του εργοδότη, στους χώρους όπου είναι δυνατόν να 
δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες, να λαμβάνει ανάλογα με το είδος της επιχείρησης 
όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με βάση καθορισμένες αρχές, για την πρόληψη της 
δημιουργίας εκρηκτικών ατμοσφαιρών, την αποφυγή της ανάφλεξης και το μετριασμό των 
επιβλαβών συνεπειών της έκρηξης ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των 
εργαζομένων. 
Άρθρο 4: 
Καθορίζεται η υποχρέωση του εργοδότη, να κάνει αξιολόγηση (εκτίμηση) των ειδικών 
κινδύνων που οφείλονται σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, λαμβάνοντας υπόψη του μεταξύ των 
άλλων και καθορισμένους παράγοντες. 
Άρθρο 5: 
Καθορίζεται η υποχρέωση του εργοδότη, να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ούτως ώστε 
όταν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκρηκτικές ατμόσφαιρες οι εργασίες να μπορούν να 
εκτελούνται με ασφάλεια και να εξασφαλίζεται κατάλληλη εποπτεία. 
Επίσης καθορίζεται ότι ο σκοπός, τα μέτρα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του συντονισμού 
αυτού διευκρινίζονται στο «έγγραφο προστασίας από εκρήξεις». 
Άρθρο 6: 
Καθορίζεται ότι, όταν εργαζόμενοι διαφόρων επιχειρήσεων παρευρίσκονται στον ίδιο χώρο 
εργασίας, κάθε εργοδότης είναι υπεύθυνος για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στον έλεγχό του 
και ότι ο εργοδότης που έχει την ευθύνη για το χώρο εργασίας συντονίζει την εφαρμογή όλων 
των μέτρων για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων. 


