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(ΠρÀξεισ για την ισχυ των οποÝων απαιτεÝται δηµοσÝευση)

Ο∆ΗΓΙΑ 98/37/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
τησ 22ασ ΙουνÝου 1998
για την προσÛγγιση τησ νοµοθεσÝασ των κρατων µελων σχετικÀ µε τισ µηχανÛσ

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Εχοντασ υπÞψη:
τη συνθηκη για την Ýδρυση τησ Ευρωπαϊκησ ΚοινÞτητασ,
και ιδÝωσ το Àρθρο 100 Α,
την πρÞταση τησ Επιτροπησ,
τη γνωµη τησ Οικονοµικησ και Κοινωνικησ Επιτροπησ (1),
ΑποφασÝζοντασ συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου
189 Β τησ συνθηκησ (2),
Εκτιµωντασ:
(1) Þτι η οδηγÝα 89/392/ΕΟΚ, του ΣυµβουλÝου, τησ
14ησ ΙουνÝου 1989, για την προσÛγγιση τησ νοµοθεσÝασ των κρατων µελων σχετικÀ µε τισ µηχανÛσ (1)
τροποποιηθηκε πολλÛσ φορÛσ και σε σηµαντικη Ûκταση¯ Þτι εÝναι, ωσ εκ τουτου, σκÞπιµη για λÞγουσ
σαφηνειασ και ορθολογισµου, η κωδικοποÝηση τησ εν
λÞγω οδηγÝασ¯
(2) Þτι η εσωτερικη αγορÀ περιλαµβÀνει Ûνα χωρο χωρÝσ
εσωτερικÀ συνορα, µÛσα στον οποÝο εξασφαλÝζεται η
ελευθερη κυκλοφορÝα των εµπορευµÀτων, των προσωπων, των υπηρεσιων και των κεφαλαÝων¯
(3) Þτι ο τοµÛασ των µηχανων αποτελεÝ σηµαντικÞ τµηµα
των µηχανικων κατασκευων και αποτελεÝ Ûναν απÞ
τουσ βιοµηχανικουσ πυρηνεσ τησ οικονοµÝασ τησ ΚοινÞτητασ¯
(4) Þτι το κοινωνικÞ κÞστοσ του σηµαντικου αριθµου
ατυχηµÀτων που προκαλουνται Àµεσα απÞ τη χρηση
των µηχανων µπορεÝ να µειωθεÝ, εÀν η ασφÀλεια
(1) ΕΕ C 133 τησ 28.4.1997, σ. 6.
(2) Γνωµη που διατυπωθηκε απÞ το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο τησ
17ησ ΣεπτεµβρÝου 1997 (ΕΕ C 304 τησ 6.10.1997, σ. 79), κοινη
θÛση του ΣυµβουλÝου τησ 24ησ ΜαρτÝου 1998 (ΕΕ C 161 τησ
27.5.1998, σ. 54) και απÞφαση του Ευρωπαϊκου ΚοινοβουλÝου
τησ 30ησ ΑπριλÝου 1998 (ΕΕ 152 τησ 18.5.1998). ΑπÞφαση του
ΣυµβουλÝου τησ 25ησ Μαιου 1998.
(3) ΕΕ L 183 τησ 29.6.1989, σ. 9¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε
τελευταÝα απÞ την οδηγÝα 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 τησ 30.8.1993,
σ. 1).

λαµβÀνεται υπÞψη ηδη κατÀ το σχεδιασµÞ και την
κατασκευη των µηχανων, καθωσ και εÀν η εγκατÀσταση και συντηρηση τουσ εÝναι η ορθη¯
(5) Þτι στα κρÀτη µÛλη εναπÞκειται να εξασφαλÝζουν στο
ÛδαφÞσ τουσ την ασφÀλεια και την υγεÝα των προσωπων και ενδεχοµÛνωσ των κατοικιδÝων ζωων και των
αγαθων, καθωσ και ιδιαÝτερα των εργαζοµÛνων, ιδÝωσ
Ûναντι των κινδυνων απÞ τη χρηση των µηχανων¯
(6) Þτι η νοµοθεσÝα των κρατων µελων σχετικÀ µε την
πρÞληψη των ατυχηµÀτων παρουσιÀζει µεγÀλεσ διαφορÛσ¯ Þτι οι υποχρεωτικÛσ σχετικÛσ διατÀξεισ που
συχνÀ συµπληρωνονται µε εκ των πραγµÀτων υποχρεωτικÛσ τεχνικÛσ προδιαγραφÛσ η/και µε προαιρετικÀ πρÞτυπα, δεν συνεπÀγονται απαραÝτητα διαφορετικÀ επÝπεδα ασφÀλειασ και υγεÝασ, αποτελουν Þµωσ
λÞγω των διαφορων τουσ εµπÞδια στισ συναλλαγÛσ
στο εσωτερικÞ τησ ΚοινÞτητασ¯ Þτι επιπλÛον τα εθνικÀ συστηµατα βεβαÝωσησ τησ πιστÞτητασ και πιστοποÝησησ των µηχανων διαφÛρουν σηµαντικÀ¯
(7) Þτι οι υφιστÀµενεσ εθνικÛσ διατÀξεισ για την ασφÀλεια και την υγεÝα µε τισ οποÝεσ εξασφαλÝζεται η
προστασÝα Ûναντι των κινδυνων που δηµιουργουν οι
µηχανÛσ, θα πρÛπει να εναρµονιστουν ωστε να εÝναι
εγγυηµÛνη η ελευθερη κυκλοφορÝα των µηχανων,
χωρÝσ να παρατηρηθεÝ πτωση του επιπÛδου προστασÝασ που υφÝσταται και δικαιολογεÝται στα κρÀτη
µÛλη¯ Þτι οι διατÀξεισ που προβλÛπει η παρουσα
οδηγÝα για το σχεδιασµÞ και την κατασκευη των
µηχανων και που εÝναι βασικÛσ για την επιδÝωξη ενÞσ
ασφαλÛστερου περιβÀλλοντοσ εργασÝασ, θα συνοδευονται απÞ ειδικÛσ διατÀξεισ σχετικÀ µε την πρÞληψη
ορισµÛνων κινδυνων στουσ οποÝουσ µπορεÝ να εκτÝθενται οι εργαζÞµενοι κατÀ τη διÀρκεια τησ εργασÝασ
τουσ, Þπωσ επÝσησ απÞ διατÀξεισ βασισµÛνεσ στην
οργÀνωση τησ ασφÀλειασ των εργαζοµÛνων στουσ
χωρουσ εργασÝασ¯
(8) Þτι το κοινοτικÞ δÝκαιο στη σηµερινη του κατÀσταση
προβλÛπει Þτι, κατÀ παρÛκκλιση ενÞσ απÞ τουσ θεµελιωδεισ κανÞνεσ τησ ΚοινÞτητασ, και συγκεκριµÛνα
τησ ελευθερησ κυκλοφορÝασ των εµπορευµÀτων, τα
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εµπÞδια στην ενδοκοινοτικη κυκλοφορÝα που
προκυπτουν απÞ τισ διαφορÛσ των εθνικων νοµοθεσιων σχετικÀ µε την εµπορÝα των προϊÞντων θα πρÛπει να γÝνονται αποδεκτÀ στο βαθµÞ που οι προδιαγραφÛσ αυτÛσ µπορουν να θεωρηθουν Þτι εÝναι αναγκαÝεσ για την ικανοποÝηση επιτακτικων αναγκων¯
(9) Þτι η Λευκη ΒÝβλοσ για την ολοκληρωση τησ εσωτερικησ αγορÀσ, που εγκρÝθηκε απÞ το ΕυρωπαϊκÞ
Συµβουλιο του ΙουνÝου του 1985, προβλÛπει, στισ
παραγρÀφουσ 65 και 68, την προσφυγη στη νÛα
αντÝληψη Þσον αφορÀ την προσÛγγιση των νοµοθεσιων¯ Þτι, κατÀ συνÛπεια, η νοµοθετικη εναρµÞνιση
στην περÝπτωση αυτη θα πρÛπει να περιορÝζεται
µÞνον στισ προδιαγραφÛσ που εÝναι αναγκαÝεσ για
την ικανοποÝηση των βασικων και επιτακτικων αναγκων ασφαλεÝασ και υγεÝασ Þσον αφορÀ τισ µηχανÛσ
και Þτι οι απαιτησεισ αυτÛσ θα πρÛπει να αντικαταστησουν τισ εθνικÛσ προδιαγραφÛσ επειδη εÝναι βασικÛσ¯
(10) Þτι η διατηρηση η η βελτÝωση του επιπÛδου ασφαλεÝασ που Ûχει επιτευχθεÝ στα κρÀτη µÛλη αποτελεÝ
ουσιωδη στÞχο τησ παρουσασ οδηγÝασ και τησ ασφÀλειασ, Þπωσ καθορÝζεται απÞ τισ βασικÛσ απαιτησεισ¯
(11) Þτι το πεδÝο εφαρµογησ τησ οδηγÝασ θα πρÛπει να
στηρÝζεται σε Ûνα γενικÞ ορισµÞ του Þρου «µηχανη»
ωστε να υπÀρχει πρÞβλεψη για την τεχνικη εξÛλιξη
των κατασκευων¯ Þτι η εξÛλιξη των συνθετων εγκαταστÀσεων, καθωσ και οι κÝνδυνοι που προκαλουν οι
τελευταÝεσ εÝναι παρÞµοιοι µε τουσ κινδυνουσ των
µηχανων και δικαιολογουν εποµÛνωσ τη ρητη Ûνταξη
τουσ στην οδηγÝα¯
(12) Þτι θα πρÛπει να ρυθµισθεÝ η επÝπτωση των εξαρτηµÀτων ασφαλεÝασ τα οποÝα διατÝθενται στην αγορÀ
µεµονωµÛνα και για τα οποÝα ο κατασκευαστησ η ο
εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του
δηλωνει τη λειτουργÝα ασφαλεÝασ την οποÝα επιτελουν¯
(13) Þτι σε εµποροπανηγυρεισ, εκθÛσεισ, κ.λπ. θα πρÛπει
να υπÀρχει η δυνατÞτητα να παρουσιÀζονται µηχανÛσ που δεν θα εÝναι συµφωνεσ προσ την παρουσα
οδηγÝα¯ Þτι, εντουτοισ, θα πρÛπει οι ενδιαφερÞµενοι
να ενηµερωνονται επαρκωσ για το Þτι οι µηχανÛσ
αυτÛσ δεν εÝναι συµφωνεσ προσ την οδηγÝα και για το
Þτι εÝναι αδυνατον να τισ αποκτησουν Þπωσ Ûχουν¯
(14) Þτι η τηρηση των βασικων απαιτησεων ασφαλεÝασ και
υγεÝασ εÝναι απαραÝτητη για να εξασφαλιστεÝ η ασφÀλεια των µηχανων¯ Þτι οι απαιτησεισ αυτÛσ θα πρÛπει
να εφαρµÞζονται µε προσοχη ωστε να λαµβÀνεται
υπÞψη το υφιστÀµενο κατÀ την κατασκευη των µηχανων επÝπεδο τησ τεχνολογÝασ, καθωσ και οι τεχνικÛσ
και οικονοµικÛσ επιταγÛσ¯
(15) Þτι η θÛση σε λειτουργÝα τησ µηχανησ κατÀ την
Ûννοια τησ παρουσασ οδηγÝασ αφορÀ µÞνον τη χρηση
τησ Ýδιασ τησ µηχανησ που προβλÛπει ο κατασκευαστησ τησ¯ Þτι αυτÞ δεν επηρεÀζει ενδεχÞµενουσ εξω-
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γενεÝσ Þρουσ χρησησ που θα µπορουσαν να επιβληθουν, εφÞσον δεν συνεπÀγονται µετατροπÛσ τησ
µηχανησ σε σχÛση µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ
οδηγÝασ¯
(16) Þτι δεν πρÛπει µÞνο να εξασφαλιστεÝ η ελευθερη
κυκλοφορÝα και θÛση σε λειτουργÝα των µηχανων
που εÝναι εφοδιασµÛνεσ µε τη σηµανση «CE» και τη
βεβαÝωση πιστÞτητασ ΕΚ¯ Þτι πρÛπει επÝσησ να εξασφαλιστεÝ η ελευθερη κυκλοφορÝα των µηχανων που
δεν Ûχουν τη σηµανση «CE», Þταν προορÝζονται να
ενσωµατωθουν σε Àλλη µηχανη η να συναρµολογηθουν µε Àλλεσ µηχανÛσ για να σχηµατÝσουν συνθετη
εγκατÀσταση¯
(17) Þτι, εποµÛνωσ, η παρουσα οδηγÝα καθορÝζει µÞνο τισ
βασικÛσ απαιτησεισ ασφαλεÝασ και υγιεινησ γενικου
περιεχοµÛνου, που συµπληρωνονται µε µια σειρÀ απÞ
ειδικÞτερεσ απαιτησεισ για ορισµÛνεσ κατηγορÝεσ
µηχανων¯ Þτι, προκειµÛνου να διευκολυνεται η απÞδειξη τησ συµµÞρφωσησ των παραγωγων προσ τισ
βασικÛσ αυτÛσ απαιτησεισ, εÝναι σκÞπιµο να υπÀρχουν εναρµονισµÛνα πρÞτυπα σε ευρωπαϊκÞ επÝπεδο,
Þσον αφορÀ την πρÞληψη των κινδυνων που
προκυπτουν απÞ το σχεδιασµÞ και την κατασκευη
των µηχανων, πρÀγµα επÝσησ σκÞπιµο προκειµÛνου
να εÝναι δυνατÞσ ο Ûλεγχοσ τησ συµµÞρφωσησ µε τισ
βασικÛσ απαιτησεισ¯ Þτι αυτÀ τα εναρµονισµÛνα σε
ευρωπαϊκÞ επÝπεδο πρÞτυπα Ûχουν καταρτιστεÝ απÞ
ιδιωτικουσ οργανισµουσ και κατÀ συνÛπεια θα πρÛπει
να εξακολουθησουν να αποτελουν κεÝµενα µη δεσµευτικου χαρακτηρα¯ Þτι, για το σκοπÞ αυτÞ, αναγνωρÝζεται Þτι η Ευρωπαϊκη Επιτροπη ΤυποποÝησησ
(CEN) και η Ευρωπαϊκη Επιτροπη Ηλεκτροτεχνικησ
ΤυποποÝησησ (CENELEC) αποτελουν τουσ αρµÞδιουσ οργανισµουσ για την Ûγκριση των εναρµονισµÛνων προτυπων, συµφωνα µε τισ γενικÛσ κατευθυνσεισ
συνεργασÝασ µεταξυ τησ Επιτροπησ των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων και των δυο αυτων οργανισµων, οι οποÝεσ υπογρÀφηκαν στισ 13 ΝοεµβρÝου 1984¯ Þτι, κατÀ
την Ûννοια τησ παρουσασ οδηγÝασ, ωσ εναρµονισµÛνο
πρÞτυπο νοεÝται µια τεχνικη προδιαγραφη (ευρωπαϊκÞ πρÞτυπο η Ûγγραφο εναρµÞνισησ) που Ûχει εγκριθεÝ απÞ Ûναν η και απÞ τουσ δυο αυτουσ οργανισµουσ, υστερα απÞ εντολη τησ Επιτροπησ, συµφωνα
µε τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ 83/189/ΕΟΚ(1), καθωσ
και µε βÀση τισ προαναφερÞµενεσ γενικÛσ κατευθυνσεισ¯
(18) Þτι κρÝθηκε αναγκαÝο να βελτιωθεÝ το νοµοθετικÞ
πλαÝσιο και να εξασφαλιστεÝ αποτελεσµατικη και
κατÀλληλη συµµετοχη εργοδοτων και εργαζοµÛνων
στη διαδικασÝα τυποποÝησησ¯
(19) Þτι η ευθυνη των κρατων µελων, Þσον αφορÀ το
ÛδαφÞσ τουσ, για την ασφÀλεια, την υγεÝα και Àλλεσ
πλευρÛσ που καλυπτουν οι βασικÛσ απαιτησεισ, θα
πρÛπει να αναγνωρÝζεται σε ρητρα διασφÀλισησ που
να προβλÛπει κατÀλληλεσ κοινοτικÛσ διαδικασÝεσ
προστασÝασ¯
(1) ΟδηγÝα 83/189/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 28ησ ΜαρτÝου 1983,
για την καθιÛρωση µιασ διαδικασÝασ πληροφÞρησησ στον
τοµÛα των τεχνικων προτυπων και προδιαγραφων (ΕΕ L 109
τησ 26.4.1983, σ. 8)¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε τελευταÝα απÞ
την απÞφαση 96/139/ΕΚ τησ Επιτροπησ (ΕΕ L 32 τησ 10.2.1996,
σ. 31).
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(20) Þτι, συµφωνα µε τη γενικη πρακτικη των κρατων
µελων, την ευθυνη για τη βεβαÝωση τησ πιστÞτητασ
των µηχανων προσ τισ βασικÛσ απαιτησεισ ενδεÝκνυται να την Ûχουν οι κατασκευαστÛσ¯ Þτι η πιστÞτητα προσ τα εναρµονισµÛνα πρÞτυπα αποτελεÝ και
τεκµηριο πιστÞτητασ προσ τισ σχετικÛσ βασικÛσ απαιτησεισ¯ Þτι στην κρÝση του κατασκευαστη και µÞνο
επαφÝεται να χρησιµοποιησει, εÀν το θεωρεÝ αναγκαÝο, τρÝτουσ για την πραγµατοποÝηση των εξετÀσεων και των πιστοποιησεων¯
(21) Þτι για ορισµÛνουσ τυπουσ µηχανων που εγκυµονουν
περισσÞτερουσ κινδυνουσ, εÝναι σκÞπιµο να υπÀρχει
µια δεσµευτικÞτερη διαδικασÝα πιστοποÝησησ¯ Þτι η
διαδικασÝα εξÛτασησ ΕΚ τυπου που Ûχει επιλεγεÝ,
µπορεÝ να συνοδευεται απÞ δηλωση ΕΚ του κατασκευαστη, χωρÝσ να απαιτεÝται δεσµευτικÞτερο
συστηµα, Þπωσ εÝναι η εξασφÀλιση τησ ποιÞτητασ, η
εξακρÝβωση ΕΚ η η επÝβλεψη ΕΚ¯
(22) Þτι εÝναι απαραÝτητο ο κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του, πριν
συντÀξει τη δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ, να καταρτÝζει
Ûναν τεχνικÞ φÀκελο κατασκευαστικων στοιχεÝων¯ Þτι
δεν εÝναι, παρÞλα αυτÀ, απαραÝτητο Þλη η τεκµηρÝωση να υπÀρχει διαρκωσ υπÞ µορφη εγγρÀφων, αλλÀ
πρÛπει να µπορεÝ να διατÝθεται υστερα απÞ σχετικÞ
αÝτηµα¯ Þτι η τεκµηρÝωση αυτη µπορεÝ να µην περιλαµβÀνει λεπτοµερη σχÛδια των κατασκευαστικων
επιµÛρουσ συνÞλων τα οποÝα χρησιµοποιουνται για
την κατασκευη των µηχανων, εκτÞσ εÀν εÝναι απαραÝτητο να εÝναι γνωστÀ προκειµÛνου να ελÛγχεται η
πιστÞτητα προσ τισ βασικÛσ απαιτησεισ ασφαλεÝασ¯
(23) Þτι η Επιτροπη, στην ανακοÝνωση τησ, τησ 15ησ ΙουνÝου 1989, για µια συνολικη προσÛγγιση σε θÛµατα
πιστοποÝησησ και δοκιµων (1), πρÞτεινε τη θÛσπιση
κοινων κανονιστικων ρυθµÝσεων για τη σηµανση
«CE» µε ενιαÝα γραφικη απεικÞνιση¯ Þτι το Συµβουλιο, στο ψηφισµÀ του, τησ 21ησ ∆εκεµβρÝου 1989,
σχετικÀ µε µια συνολικη προσÛγγιση στο θÛµα τησ
εκτÝµησησ τησ πιστÞτητασ (2), ενÛκρινε ωσ κατευθυντηρια αρχη την υιοθÛτηση αυτησ τησ συνεπουσ προσÛγγισησ Þσον αφορÀ τη χρηση τησ σηµανσησ «CE»¯
Þτι, κατÀ συνÛπεια, τα δυο θεµελιωδη στοιχεÝα τησ
νÛασ προσÛγγισησ που πρÛπει να εφαρµÞζονται εÝναι
οι βασικÛσ απαιτησεισ και οι διαδικασÝεσ για την
εκτÝµηση τησ πιστÞτητασ¯
(24) Þτι οι αποδÛκτεσ κÀθε απÞφασησ που λαµβÀνεται στα
πλαÝσια τησ παρουσασ οδηγÝασ θα πρÛπει να γνωρÝζουν τουσ λÞγουσ τησ απÞφασησ αυτησ και τα µÛσα
προσφυγησ που διαθÛτουν¯
(25) Þτι η παρουσα οδηγÝα δεν θÝγει τισ υποχρεωσεισ των
κρατων µελων σχετικÀ µε τισ ηµεροµηνÝεσ ενσωµÀτωσησ και εφαρµογησ των οδηγιων που παρατÝθενται
στο παρÀρτηµα VIII µÛροσ Β,
(1) ΕΕ C 231 τησ 8.9.1989, σ. 3 και ΕΕ C 267 τησ 19.10.1989, σ. 3.
(2) ΕΕ C 10 τησ 16.1.1990, σ. 1.
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ΕΞΕ∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ I
ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

Α
 ρθρο 1
1. Η παρουσα οδηγÝα εφαρµÞζεται στισ µηχανÛσ και
καθορÝζει τισ σχετικÛσ βασικÛσ απαιτησεισ ασφαλεÝασ και
υγιεινησ, Þπωσ ορÝζονται στο παρÀρτηµα I.
ΕφαρµÞζεται επÝσησ στα εξαρτηµατα τα οποÝα επιτελουν
λειτουργÝα σχετικη µε την ασφÀλεια και διατÝθενται στην
αγορÀ µεµονωµÛνωσ.
2.

ΚατÀ την Ûννοια τησ παρουσασ οδηγÝασ, νοεÝται ωσ:

α) «µηχανη»:
— Ûνα συνολο συνδεδεµÛνων µεταξυ τουσ τµηµÀτων η
οργÀνων, απÞ τα οποÝα τουλÀχιστον Ûνα κινητÞ και
ενδεχοµÛνωσ, Ûνα συνολο διατÀξεων ενεργοποÝησησ,
κυκλωµÀτων χειρισµου και ισχυοσ κ.λπ., συνενωµÛνων σε ενιαÝο Þλο µε σκοπÞ συγκεκριµÛνη εφαρµογη, ιδÝωσ για τη µεταποÝηση, την επεξεργασÝα, τη
µετακÝνηση και την προετοιµασÝα ενÞσ υλικου,
— Ûνα συνολο µηχανων οι οποÝεσ Ûχουν διαταχθεÝ και
ο χειρισµÞσ τουσ γÝνεται Ûτσι ωστε να λειτουργουν
σε συσχÛτιση µεταξυ τουσ, µε σκοπÞ την επÝτευξη
ενÞσ και του αυτου αποτελÛσµατοσ,
— ο εναλλÀξιµοσ εξοπλισµÞσ που τροποποιεÝ τη λειτουργÝα µιασ µηχανησ, και διατÝθεται στην αγορÀ µε
σκοπÞ να συναρµολογηθεÝ επÝ µιασ µηχανησ η επÝ
σειρÀσ διαφορετικων µηχανων η σε Ûναν ελκυστηρα
απÞ τον Ýδιο το χειριστη, εφÞσον ο εν λÞγω εξοπλισµÞσ δεν εÝναι ανταλλακτικÞ η εργαλεÝο¯
β) «εξÀρτηµα ασφαλεÝασ»: εφÞσον δεν πρÞκειται για
εναλλÀξιµο εξαπλισµÞ, εÝναι το εξÀρτηµα που ο κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του διαθÛτει στην αγορÀ προκειµÛνου, διÀ τησ
χρησησ του, να επιτελÛσει λειτουργÝα ασφαλεÝασ και το
οποÝο, σε περÝπτωση αστοχÝασ η κακησ λειτουργÝασ
του, θÛτει σε κÝνδυνο την ασφÀλεια η την υγεÝα των
εκτεθειµÛνων προσωπων.
3. ∆εν περιλαµβÀνονται στο πεδÝο εφαρµογησ τησ
παρουσασ οδηγÝασ:
— οι µηχανÛσ των οποÝων η µοναδικη πηγη ενεργεÝασ εÝναι
η Àµεσα χρησιµοποιουµενη ανθρωπινη µυϊκη δυναµη,
εκτÞσ εÀν πρÞκειται για µηχανη η οποÝα χρησιµοποιεÝται για την ανυψωση φορτÝων,
— οι µηχανÛσ για ιατρικη χρηση που χρησιµοποιουνται σε
Àµεση επαφη µε τον ασθενη,
— ο ειδικÞσ εξοπλισµÞσ πανηγυριων και λουνα παρκ,
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— οι ατµολÛβητεσ και τα δοχεÝα υπÞ πÝεση,
— οι µηχανÛσ που Ûχουν ειδικÀ σχεδιαστεÝ, η λειτουργουν,
για χρηση σχετικη µε την πυρηνικη ενÛργεια, τυχÞν
βλÀβη των οποÝων µπορεÝ να προκαλÛσει εκποµπη
ραδιενÛργειασ,
— οι πηγÛσ ραδιενÛργειασ που εÝναι ενσωµατωµÛνεσ σε
µηχανÛσ,
— τα πυροβÞλα Þπλα,
— οι δεξαµενÛσ αποθηκευσησ βενζÝνησ, πετρελαÝου, ντÝζελ,
ευφλεκτων υγρων και επικÝνδυνων ουσιων και οι σχετικοÝ αγωγοÝ τροφοδοσÝασ,
— τα µεταφορικÀ µÛσα, δηλαδη τα οχηµατα και τα
ρυµουλκουµενÀ τουσ που προορÝζονται αποκλειστικÀ
για τη µεταφορÀ προσωπων αεροπορικωσ η επÝ των
οδικων, σιδηροδροµικων η πλωτων δικτυων και τα
µεταφορικÀ µÛσα εφÞσον Ûχουν σχεδιαστεÝ για τη µεταφορÀ εµπορευµÀτων αεροπορικωσ, επÝ των δηµοσÝων
οδικων, σιδηροδροµικων η πλωτων δικτυων. ∆εν αποκλεÝονται τα οχηµατα που χρησιµοποιουνται στην
εξορυκτικη βιοµηχανÝα,
— τα πλοÝα θαλÀσσησ και οι κινητÛσ θαλÀσσιεσ µονÀδεσ
καθωσ και οι επ’ αυτων των πλοÝων η µονÀδων εξοπλισµοÝ,
— οι εγκαταστÀσεισ µε καλωδια για τη δηµÞσια η Þχι
µεταφορÀ προσωπων, στισ οποÝεσ περιλαµβÀνονται και
οι σχοινοσιδηρÞδροµοι,
— οι γεωργικοÝ και δασικοÝ ελκυστηρεσ, Þπωσ ορÝζονται
στην παρÀγραφο 1 του Àρθρου 1 τησ οδηγÝασ 74/
150/ΕΟΚ (1),
— µηχανÛσ που σχεδιÀζονται και κατασκευÀζονται ειδικÀ
για στρατιωτικουσ σκοπουσ η για σκοπουσ τηρησησ τησ
δηµÞσιασ τÀξησ,
— οι ανελκυστηρεσ που εξυπηρετουν κατÀ µÞνιµο τρÞπο
καθορισµÛνα επÝπεδα κτιρÝων και Àλλων κατασκευων,
µε θαλαµÝσκο ο οποÝοσ µετακινεÝται κατÀ µηκοσ ακÀµπτων οδηγων µε κλÝση Àνω των 15°, ωσ προσ το οριζÞντιο επÝπεδο, που προορÝζεται για τη µεταφορÀ:
i) προσωπων,
ii) προσωπων και φορτÝων,
iii) µÞνο φορτÝων εφÞσον ο θαλαµÝσκοσ εÝναι προσιτÞσ,
δηλαδη µπορεÝ κÀποιο πρÞσωπο να εισÛλθει χωρÝσ
δυσκολÝα, και διαθÛτει Þργανα χειρισµου ευρισκÞµενα εντÞσ του θαλαµÝσκου η προσιτÀ σε πρÞσωπο
που ευρÝσκεται εντÞσ αυτου,
— τα µεταφορικÀ µÛσα προσωπων που χρησιµοποποιουν
οχηµατα επÝ οδοντωτων κανÞνων,
(1) ΟδηγÝα 74/150/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 4ησ ΜαρτÝου 1974,
περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθεσιων των κρατων µελων των
αναφεροµÛνων στην Ûγκριση των γεωργικων η δασικων
ελκυστηρων (ΕΕ L 84 τησ 28.3.1974, σ. 10)¯ οδηγÝα Þπωσ
τροποποιηθηκε τελευταÝα µε την απÞφαση 95/1/ΕΚ, ΕυρατÞµ,
ΕΚΑΧ (ΕΕ L 1 τησ 1.1.1995, σ. 1).
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— οι ανελκυστηρεσ φρεÀτων ορυχεÝου,
— οι ανυψωτÛσ θεατρικων µηχανηµÀτων,
— οι ανελκυστηρεσ εργοταξÝων.
4. Ùταν, για µια δεδοµÛνη µηχανη η Ûνα εξÀρτηµα
ασφαλεÝασ, οι κÝνδυνοι που αφορÀ η παρουσα οδηγÝα
καλυπτονται εν Þλω η εν µÛρει απÞ ειδικÛσ κοινοτικÛσ
οδηγÝεσ, η παρουσα οδηγÝα δεν εχει η παυει να Ûχει
εφαρµογη στισ εν λÞγω µηχανÛσ η εξαρτηµατα ασφαλεÝασ
και κινδυνουσ µÞλισ τεθουν σε εφαρµογη οι εν λÞγω ειδικÛσ
οδηγÝεσ.
5. Ùταν για µια δεδοµÛνη µηχανη οι κÝνδυνοι εÝναι
κυρÝωσ ηλεκτρολογικησ φυσεωσ, η µηχανη καλυπτεται
αποκλειστικÀ απÞ την οδηγÝα 73/23/ΕΟΚ (2).

Α
 ρθρο 2
1. Τα κρÀτη µÛλη λαµβÀνουν κÀθε αναγκαÝο µÛτρο ωστε
οι µηχανÛσ και τα εξαρτηµατα ασφαλεÝασ, στα οποÝα αναφÛρεται η παρουσα οδηγÝα, να µπορουν να διατεθουν στην
αγορÀ και να τεθουν σε λειτουργÝα µÞνον εÀν δεν θÛτουν
σε κÝνδυνο την ασφÀλεια και την υγεÝα των προσωπων και
ενδεχοµÛνωσ των κατοικιδÝων ζωων η των αγαθων, Þταν
εÝναι εγκατεστηµÛνα και συντηρουνται κατÀλληλα και χρησιµοποιουνται συµφωνα µε τον προορισµÞ τουσ.
2. Η παρουσα οδηγÝα δεν επηρεÀζει την ευχÛρεια των
κρατων µελων να καθορÝζουν, τηρουµÛνησ τησ συνθηκησ,
τισ απαιτησεισ που θεωρουν αναγκαÝεσ ωστε να εξασφαλÝζεται η προστασÝα των προσωπων, και ιδÝωσ των εργαζοµÛνων, κατÀ τη χρηση των εν λÞγω µηχανων η εξαρτηµÀτων
ασφαλεÝασ, εφÞσον αυτÞ δεν συνεπÀγεται µετατροπÛσ
αυτων των µηχανων η εξαρτηµÀτων ασφαλεÝασ σε σχÛση
µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
3. Τα κρÀτη µÛλη δεν παρεµποδÝζουν, κατÀ τισ εκθÛσεισ,
τισ επιδεÝξεισ κ.λπ., την παρουσÝαση µηχανων η εξαρτηµÀτων ασφαλεÝασ που δεν πληρουν τισ ισχυουσεσ κοινοτικÛσ
διατÀξεισ, εφÞσον αναφÛρεται σαφωσ σε ορατη πινακÝδα
τÞσο το γεγονÞσ αυτÞ, Þσο και το Þτι αυτÛσ οι µηχανÛσ η τα
εξαρτηµατα ασφαλεÝασ δεν εÝναι δυνατÞν να αποκτηθουν
πριν ο κατασκευαστησ τουσ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην
ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του τισ µετατρÛψει ωστε να εÝναι
συµφωνεσ προσ τισ εν λÞγω απαιτησεισ. ΚατÀ τισ επιδεÝξεισ,
πρÛπει να λαµβÀνονται τα προσηκοντα µÛτρα ασφαλεÝασ
για την ασφÀλεια των προσωπων.
(2) ΟδηγÝα 73/23/ΕΟΚ του ΣυµβουλÝου, τησ 19ησ ΦεβρουαρÝου
1973, περÝ προσεγγÝσεωσ των νοµοθεσιων των κρατων µελων
των αναφεροµÛνων στο ηλεκτρολογικÞ υλικÞ που προορÝζεται
να χρησιµοποιηθεÝ εντÞσ ορισµÛνων ορÝων τÀσεωσ (ΕΕ L 77
τησ 26.3.1973, σ. 29)¯ οδηγÝα Þπωσ τροποποιηθηκε απÞ την
οδηγÝα 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 τησ 30.8.1993, σ. 1).
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Α
 ρθρο 3
Οι µηχανÛσ και τα εξαρτηµατα ασφαλεÝασ στα οποÝα εφαρµÞζεται η παρουσα οδηγÝα θα πρÛπει να πληρουν τισ
βασικÛσ απαιτησεισ ασφαλεÝασ και υγιεινησ που περιλαµβÀνονται στο παρÀρτηµα I.

Α
 ρθρο 4
1. Τα κρÀτη µÛλη δεν µπορουν να απαγορευσουν, να
περιορÝσουν η να παρεµποδÝσουν τη διÀθεση στην αγορÀ
και τη θÛση σε λειτουργÝα, στο εδαφÞσ τουσ, µηχανων και
εξαρτηµÀτων ασφαλεÝασ που πληρουν τισ διατÀξεισ τησ
παρουσασ οδηγÝασ.
2. Τα κρÀτη µÛλη δεν µπορουν να απαγορευσουν, να
περιορÝσουν η να παρεµποδÝσουν τη διÀθεση στην αγορÀ
µηχανων οι οποÝεσ πρÞκειται, κατÀ δηλωση του κατασκευαστη η του εγκατεστηµÛνου στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχου
του, η οποÝα αναφÛρεται στο παρÀρτηµα II σηµεÝο Β, να
ενσωµατωθουν σε µηχανη η να συναρµολογηθουν µε Àλλεσ
µηχανÛσ ωστε να σχηµατÝσουν µηχανη καλυπτÞµενη απÞ
την παρουσα οδηγÝα, εκτÞσ αν αυτÛσ µπορουν να λειτουργησουν ανεξÀρτητα.
Ο εναλλÀξιµοσ εξοπλισµÞσ, που αναφÛρεται στο Àρθρο 1
παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α) δευτερη περÝπτωση, πρÛπει
πÀντα να φÛρει τη σηµανση «CE» και να συνοδευεται απÞ
τη δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ που αναφÛρεται στο σηµεÝο Α
του παραρτηµατοσ II.
3. Τα κρÀτη µÛλη δεν µπορουν να απαγορευουν, να
περιορÝζουν η να εµποδÝζουν τη διÀθεση στην αγορÀ
εξαρτηµÀτων ασφαλεÝασ, Þπωσ αυτÀ ορÝζονται στο Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 2, εφÞσον αυτÀ συνοδευονται απÞ
δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ του κατασκευαστη η του εγκατεστηµÛνου στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχου του, η οποÝα αναφÛρεται στο παρÀρτηµα II σηµεÝο Γ.

Α
 ρθρο 5
1. Τα κρÀτη µÛλη θεωρουν Þτι εÝναι συµφωνεσ προσ το
συνολο των διατÀξεων τησ παρουσασ οδηγÝασ, συµπεριλαµβανοµÛνων των διαδικασιων πιστοποÝησησ που προβλÛπονται στο κεφÀλαιο II:
— οι µηχανÛσ που φÛρουν τη σηµανση «CE» και συνοδευονται απÞ τη δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ του αναφÛρεται
στο παρÀρτηµα II σηµεÝο Α,
— τα εξαρτηµατα ασφαλεÝασ που συνοδευονται απÞ την
δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ που αναφÛρεται στο παρÀρτηµα II σηµεÝο Γ.
ΕÀν δεν υπÀρχουν εναρµονισµÛνα πρÞτυπα, τα κρÀτη µÛλη
λαµβÀνουν τα µÛτρα που θεωρουν αναγκαÝα ωστε να
γνωστοποιηθουν στα ενδιαφερÞµενα µÛρη τα υφιστÀµενα
εθνικÀ τεχνικÀ πρÞτυπα και προδιαγραφÛσ που θεωρουνται ωσ σηµαντικÀ η χρησιµα Ûγγραφα για την ορθη εφαρµογη των βασικων απαιτησεων ασφαλεÝασ και υγεÝασ του
παραρτηµατοσ I.
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2. Ùταν Ûνα εθνικÞ πρÞτυπο, που αποτελεÝ µεταγραφη
εναρµονισµÛνου προτυπου, τα στοιχεÝα του οποÝου Ûχουν
δηµοσιευθεÝ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων, καλυπτει µÝα η περισσÞτερεσ βασικÛσ απαιτησεισ ασφαλεÝασ, η µηχανη η το εξÀρτηµα ασφαλεÝασ που
κατασκευÀζεται συµφωνα προσ το πρÞτυπο αυτÞ, θεωρεÝται συµφωνο προσ τισ σχετικÛσ βασικÛσ απαιτησεισ.
Τα κρÀτη µÛλη δηµοσιευουν τα στοιχεÝα των εθνικων
προτυπων που αποτελουν µεταγραφη των εναρµονισµÛνων
προτυπων.
3. Τα κρÀτη µÛλη εξασφαλÝζουν Þτι λαµβÀνονται τα
κατÀλληλα µÛτρα ωστε οι κοινωνικοÝ εταÝροι να µπορουν
να ασκουν επιρροη, σε εθνικÞ επÝπεδο, στη διαδικασÝα
κατÀρτισησ και παρακολουθησησ των εναρµονισµÛνων
προτυπων.

Α
 ρθρο 6
1. Ùταν κρÀτοσ µÛλοσ η η Επιτροπη θεωρεÝ Þτι τα
εναρµονισµÛνα πρÞτυπα που αναφÛρονται στο Àρθρο 5
παρÀγραφοσ 2, δεν ανταποκρÝνονται πληρωσ στισ βασικÛσ
απαιτησεισ που τα αφορουν και οι οποÝεσ αναφÛρονται στο
Àρθρο 3, η Επιτροπη η το κρÀτοσ µÛλοσ προσφευγει στην
επιτροπη που Ûχει συσταθεÝ µε την οδηγÝα 83/189/ΕΟΚ,
εκθÛτοντασ τουσ λÞγουσ τησ. Η επιτροπη αυτη γνωµοδοτεÝ
επειγÞντωσ.
Îχοντασ υπÞψη τη γνωµη τησ επιτροπησ, η Επιτροπη
ανακοινωνει στα κρÀτη µÛλη εÀν πρÛπει η Þχι να αποσυρθουν τα σχετικÀ πρÞτυπα απÞ τισ δηµοσιευσεισ που αναφÛρονται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 2.
2. ΣυνιστÀται µÞνιµη επιτροπη η οποÝα απαρτÝζεται απÞ
αντιπροσωπουσ που διορÝζουν τα κρÀτη µÛλη και τησ
οποÝασ προεδρευει αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Η µÞνιµη επιτροπη θεσπÝζει τον εσωτερικÞ τησ κανονισµÞ.
Στη µÞνιµη επιτροπη υποβÀλλεται οποιοδηποτε ζητηµα
δηµιουργεÝ η θÛση σ’ εφαρµογη και η πρακτικη εφαρµογη
τησ παρουσασ οδηγÝασ, συµφωνα µε την ακÞλουθη διαδικασÝα:
Ο αντιπρÞσωποσ τησ Επιτροπησ υποβÀλλει στην εν λÞγω
επιτροπη σχÛδιο των µÛτρων που πρÞκειται να ληφθουν. Η
συµβουλευτικη επιτροπη διατυπωνει τη γνωµη τησ για το
σχÛδιο αυτÞ, σε προθεσµÝα που µπορεÝ να ορÝσει ο πρÞεδροσ ανÀλογα µε τον επεÝγοντα χαρακτηρα του θÛµατοσ
και, αν χρειαστεÝ, προβαÝνει σε ψηφοφορÝα.
Η γνωµη καταχωρεÝται στα πρακτικÀ. ΕπιπλÛον, κÀθε
κρÀτοσ µÛλοσ Ûχει το δικαÝωµα να ζητησει να καταχωρηθεÝ
η θÛση του στα πρακτικÀ.
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Η Επιτροπη λαµβÀνει ιδιαÝτερα υπÞψη τη γνωµη τησ
συµβουλευτικησ επιτροπησ και την ενηµερωνει για τον
τρÞπο µε τον οποÝο Ûλαβε υπÞψη τη γνωµη αυτη.

Α
 ρθρο 7
1.
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το αρµÞδιο κρÀτοσ µÛλοσ λαµβÀνει κατÀλληλα µÛτρα εναντÝον αυτου που επÛθεσε τη σηµανση η συνÛταξε τη δηλωση και ενηµερωνει σχετικÀ την Επιτροπη και τα Àλλα
κρÀτη µÛλη.
4. Η Επιτροπη εξασφαλÝζει την ενηµÛρωση των κρατων
µελων για την πορεÝα και τα αποτελÛσµατα τησ διαδικασÝασ αυτησ.

Ùταν κρÀτοσ µÛλοσ δααπιστωσει Þτι:

— µηχανÛσ που φÛρουν τη σηµανση «CE» η

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

— εξαρτηµατα ασφαλεÝασ που συνοδευονται απÞ τη δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ ΕΞΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

και χρησιµοποιουνται συµφωνα µε τον προορισµÞ τουσ,
ενδÛχεται να θÛσουν σε κÝνδυνο την ασφÀλεια προσωπων
και ενδεχοµÛνωσ κατοικÝδιων ζωων η αγαθων, λαµβÀνει
κÀθε αναγκαÝο µÛτρο προκειµÛνου να αποσυρει τισ µηχανÛσ η τα εξαρτηµατα ασφαλεÝασ απÞ την αγορÀ, να απαγορευσει τη διÀθεση τουσ στην αγορÀ, τη θÛση τουσ σε
λειτουργÝα η να περιορÝσει την ελευθερη κυκλοφορÝα
τουσ.

Α
 ρθρο 8

Το κρÀτοσ µÛλοσ ενηµερωνει αµÛσωσ την Επιτροπη για το
µÛτρο αυτÞ και αναφÛρει τουσ λÞγουσ τησ απÞφασησ του,
και ειδικÞτερα εÀν η Ûλλειψη πιστÞτητασ οφεÝλεται:
α) στη µη τηρηση των βασικων απαιτησεων που αναφÛρονται στο Àρθρο 3¯
β) σε κακη εφαρµογη των προτυπων που αναφÛρονται
στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 2¯
γ) σε κενÞ αυτων των Ýδιων των προτυπων που αναφÛρονται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 2.
2. Η Επιτροπη διενεργεÝ διαβουλευσεισ µε τα ενδιαφερÞµενα µÛρη το συντοµÞτερο δυνατÞν. Ùταν η Επιτροπη
διαπιστωσει, µετÀ τισ διαβουλευσεισ αυτÛσ, Þτι το µÛτρο
εÝναι δικαιολογηµÛνο, ενηµερωνει αµÛσωσ το κρÀτοσ µÛλοσ
που πηρε τη σχετικη πρωτοβουλÝα, καθωσ και τα υπÞλοιπα
κρÀτη µÛλη. Ùταν η Επιτροπη διαπιστωσει, µετÀ τισ διαβουλευσεισ αυτÛσ, Þτι το µÛτρο δεν εÝναι δικαιολογηµÛνο,
ενηµερωνει αµÛσωσ το κρÀτοσ µÛλοσ που πηρε τη σχετικη
πρωτοβουλÝα, καθωσ και τον κατασκευαστη η τον εγκατεστηµÛνο στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχο του. Ùταν η απÞφαση
που αναφÛρεται στην παρÀγραφο 1 δικαιολογεÝται λÞγω
κενων των προτυπων, η Επιτροπη προσφευγει στην επιτροπη του Àρθρου 6, εÀν το κρÀτοσ µÛλοσ που πηρε την
απÞφαση σκαπευει να εµµεÝνει σε αυτην, και κινεÝ τη
διαδικασÝα του Àρθρου 6 παρÀγραφοσ 1.

1. Για την πιστοποÝηση τησ συµµÞρφωσησ των µηχανων
και των εξαρτηµÀτων ασφαλεÝασ στην παρουσα οδηγÝα, ο
κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του οφεÝλει, για καθεµÝα απÞ τισ µηχανÛσ η για
κÀθε Ûνα απÞ τα εξαρτηµατα ασφαλεÝασ, να καταρτÝσει
δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ συµφωνα µε τα στοιχεÝα που
δÝδονται στο παρÀρτηµα II σηµεÝα Α η Γ, κατÀ περÝπτωση.
ΕξÀλλου, και µÞνο Þσον αφορÀ τισ µηχανÛσ, ο κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ
του, οφεÝλει να επιθÛσει στη µηχανη τη σηµανση «CE».
2. Πριν απÞ τη διÀθεση στην αγορÀ, ο κατασκευαστησ η
ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του πρÛπει:
α) εÀν η µηχανη δεν αναφÛρεται στο παρÀρτηµα IV, να
καταρτÝσει το φÀκελο που προβλÛπεται στο παρÀρτηµα V¯
β) εÀν η µηχανη αναφÛρεται στο παρÀρτηµα IV και
κατασκευÀζεται χωρÝσ να τηρουνται η χωρÝσ να τηρουνται πληρωσ τα πρÞτυπα που αναφÛρονται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 2 η, ελλεÝψει προτυπων, να υποβÀλει µοντÛλο τησ µηχανησ για την εξÛταση τυπου ΕΚ
που αναφÛρεται στο παρÀρτηµα VI¯
γ) εÀν η µηχανη αναφÛρεται στο παρÀρτηµα IV και
κατασκευÀζεται συµφωνα µε τα πρÞτυπα που αναφÛρονται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 2:
— εÝτε να καταρτÝσει το φÀκελο που προβλÛπεται στο
παρÀρτηµα VI και να τον διαβιβÀσει στο δηλωµÛνο
οργανισµÞ ο οποÝοσ θα γνωρÝσει τη ληψη του φακÛλου αυτου το συντοµÞτερο και θα τον κρατησει,

— µη συµφωνη µηχανη φÛρει τη σηµανση «CE»,

— εÝτε να υποβÀλει το φÀκελο που προβλÛπεται στο
παρÀρτηµα VI στο δηλωµÛνο οργανισµÞ, ο οποÝοσ
θα περιοριστεÝ να εξακριβωσει εÀν Ûχουν εφαρµοστεÝ σωστÀ τα πρÞτυπα που αναφÛρονται στο Àρθρο 5 παρÀγραφοσ 2 και θα συντÀξει βεβαÝωση
καταλληλÞτητασ του φακÛλου αυτου,

— µη συµφωνο εξÀρτηµα ασφαλεÝασ συνοδευεται απÞ
δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ,

— εÝτε να υποβÀλει το µοντÛλο τησ µηχανησ στην
εξÛταση τυπου ΕΚ που αναφÛρεται στο παρÀρτηµα VI.

3.

Ùταν:
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3. Σε περÝπτωση εφαρµογησ τησ παραγρÀφου 2 στοιχεÝο γ) πρωτη περÝπτωση του παρÞντοσ Àρθρου, εφαρµÞζονται, κατ’ αναλογÝα, οι διατÀξεισ του σηµεÝου 5 πρωτη
φρÀση και του σηµεÝου 7 του παραρτηµατοσ VI.

Σε περÝπτωση εφαρµογησ τησ παραγρÀφου 2 στοιχεÝο γ)
δευτερη περÝπτωση του παρÞντοσ Àρθρου, εφαρµÞζονται,
κατ’ αναλογÝα, οι διατÀξεισ των σηµεÝων 5, 6 και 7 του
παραρτηµατοσ VI.

4. Στην περÝπτωση εφαρµογησ τησ παραγρÀφου 2 στοιχεÝα α) και γ) πρωτη και δευτερη περÝπτωση, η δηλωση
πιστÞτητασ ΕΚ πρÛπει να αναφÛρει µÞνον Þτι Ûχουν τηρηθεÝ οι βασικÛσ απαιτησεισ τησ οδηγÝασ.

L 207/7

8. Οι υποχρεωσεισ που αναφÛρονται στην παρÀγραφο 7
δεν αφορουν Þσουσ προσαρτουν σε µηχανη η σε ελκυστηρα Ûναν εναλλÀξιµο εξοπλισµÞ, Þπωσ αναφÛρεται στο Àρθρο 1, µε την προυMπÞθεση Þτι τα στοιχεÝα εÝναι συµβατÀ
και Þτι καθÛνα απÞ τα µÛρη που απαρτÝζουν την συναρµολογηµÛνη µηχανη φÛρει τη σηµανση «CE» και συνοδευεται
απÞ τη δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ.

Α
 ρθρο 9
1. Τα κρÀτη µÛλη γνωστοποιουν στην Επιτροπη και στα
υπÞλοιπα κρÀτη µÛλη τουσ οργανισµουσ που Ûχουν επιφορτÝσει µε την εκτÛλεση των διαδικασιων του Àρθρου 8
καθωσ και τα συγκεκριµÛνα καθηκοντα που τουσ Ûχουν
αναθÛσει και τουσ αριθµουσ αναγνωρισησ που τουσ Ûχουν
εκ των προτÛρων χορηγηθεÝ απÞ την Επιτροπη.

Στην περÝπτωση εφαρµογησ των διατÀξεων τησ παραγρÀφου 2 στοιχεÝο β) και τησ παραγρÀφου 2 στοιχεÝο γ) τρÝτη
περÝπτωση, η δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ πρÛπει να βεβαιωνει
την πιστÞτητα προσ το µοντÛλο που υποβληθηκε σε εξÛταση «ΕΚ» τυπου.

Η Επιτροπη δηµοσιευει στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων κατÀλογο των κοινοποιηµÛνων
οργανισµων µε τουσ αριθµουσ αναγνωρισησ τουσ καθωσ
και µε τα καθηκοντα για τα οποÝα Ûχουν κοινοποιηθεÝ. Η
Επιτροπη φροντÝζει για την ενηµÛρωση του καταλÞγου
αυτου.

5. Τα εξαρτηµατα ασφαλεÝασ υποβÀλλονται στισ διαδικασÝεσ πιστοποÝησησ οι οποÝεσ εφαρµÞζονται στισ µηχανÛσ
δυνÀµει των παραγρÀφων 2, 3 και 4. ΕξÀλλου, κατÀ την
πραγµατοποÝηση εξÛτασησ ΕΚ τυπου, ο δηλωµÛνοσ οργανισµÞσ εξακριβωνει την ικανÞτητα του εξαρτηµατοσ ασφαλεÝασ να εκτελεÝ τισ λειτουργÝεσ ασφαλεÝασ τισ οποÝεσ δηλωνει ο κατασκευαστησ.

2. Τα κρÀτη µÛλη πρÛπει να εφαρµÞζουν τα κριτηρια
που προβλÛπονται στο παρÀρτηµα VII για την αξιολÞγηση
των δηλωτÛων οργανισµων. Οι οργανισµοÝ που πληρουν τα
κριτηρια εκτÝµησησ τα οποÝα προβλÛπονται στα οικεÝα
εναρµονισµÛνα πρÞτυπα θεωρεÝται Þτι ανταποκρÝνονται
στα κριτηρια αυτÀ.

6. α) Ùταν οι µηχανÛσ αποτελουν αντικεÝµενο Àλλων οδηγιων, οι οποÝεσ αφορουν Àλλα θÛµατα και προβλÛπουν σηµανση «CE», η εν λÞγω σηµανση υποδηλωνει την πιστÞτητα των µηχανων προσ τισ διατÀξεισ
και αυτων των Àλλων οδηγιων.
β) ΕÀν ωστÞσο µια η περισσÞτερεσ απÞ τισ οδηγÝεσ
αυτÛσ επιτρÛπουν στον κατασκευαστη να επιλÛξει,
στη διÀρκεια µεταβατικησ περιÞδου, το συστηµα
που θα εφαρµÞζει, η σηµανση «CE» υποδηλωνει την
πιστÞτητα µÞνο προσ τισ διατÀξεισ των οδηγιων που
εφαρµÞζει ο κατασκευαστησ. Στην περÝπτωση αυτη,
τα στοιχεÝα των εν λÞγω οδηγιων, Þπωσ Ûχουν δηµοσιευθεÝ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των Ευρωπαϊκων
Κοινοτητων, πρÛπει να αναγρÀφονται στα Ûγγραφα,
φυλλα η οδηγÝεσ που απαιτουνται απÞ τισ συγκεκριµÛνεσ οδηγÝεσ και συνοδευουν αυτÛσ τισ µηχανÛσ.

7. Στισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ ουτε ο κατασκευαστησ, ουτε ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ
του τηρησαν τισ υποχρεωσεισ των παραγρÀφων 1 Ûωσ 6, οι
υποχρεωσεισ αυτÛσ βαρυνουν κÀθε Àτοµο που διαθÛτει τη
µηχανη η το εξÀρτηµα ασφαλεÝασ στην αγορÀ εντÞσ τησ
ΚοινÞτητασ. Τισ Ýδιεσ υποχρεωσεισ υπÛχουν και τα Àτοµα
που συναρµολογουν µηχανÛσ η µÛρη µηχανων η εξαρτηµατα ασφαλεÝασ διαφορετικησ προÛλευσησ η που κατασκευÀζουν τη µηχανη η το εξÀρτηµα ασφαλεÝασ για δικη τουσ
χρηση.

3. Το κρÀτοσ µÛλοσ που Ûχει δηλωσει Ûναν οργανισµÞ
οφεÝλει να ανακαλÛσει τη δηλωση του, εÀν διαπιστωσει Þτι
ο οργανισµÞσ αυτÞσ δεν πληροÝ πλÛον τα κριτηρια που
αναφÛρονται στο παρÀρτηµα VII. Ενηµερωνει αµÛσωσ σχετικÀ την Επιτροπη και τα Àλλα κρÀτη µÛλη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III
ΣΗΜΑΝΣΗ «CE»

Α
 ρθρο 10
1. Η σηµανση πιστÞτητασ «CE» αποτελεÝται απÞ το
ακρωνυµιο «CE». Το παρÀρτηµα III περιλαµβÀνει το σχετικÞ υπÞδειγµα.
2. Η σηµανση «CE» πρÛπει να επιτÝθεται στη µηχανη
κατÀ τρÞπο ευδιÀκριτο και ορατÞ, Þπωσ ορÝζει το
σηµεÝο 1.7.3 του παραρτηµατοσ I.
3. Απαγορευεται η επÝθεση επÝ των µηχανων σηµÀνσεων
που θα µπορουσαν να παραπλανησουν τουσ τρÝτουσ ωσ
προσ τη σηµασÝα και τη γραφικη απεικÞνιση τησ σηµανσησ
«CE». Οποιαδηποτε Àλλη σηµανση µπορεÝ να επιτÝθεται
επÝ των µηχανων, υπÞ τον Þρο Þτι δεν καθιστÀ λιγÞτερο
ευδιÀκριτη η ευανÀγνωστη τη σηµανση «CE».
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Με την επιφυλαξη του Àρθρου 7:

α) κÀθε αντικανονικη επÝθεση τησ σηµανσησ «CE» που
διαπιστωνεται απÞ κρÀτοσ µÛλοσ, συνεπÀγεται την
υποχρÛωση για τον κατασκευαστη η τον εγκατεστηµÛνο στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχο του να µεριµνησει για
την πιστÞτητα του σχετικου προϊÞντοσ προσ τισ προδιαγραφÛσ περÝ τη σηµανση «CE» και την παυση τησ
παρÀβασησ υπÞ τουσ Þρουσ που επιβÀλλει αυτÞ το
κρÀτοσ µÛλοσ¯
β) αν το προϊÞν συνεχÝζει να µην εÝναι συµφωνο προσ τισ
σχετικÛσ προδιαγραφÛσ, το κρÀτοσ µÛλοσ οφεÝλει να
λÀβει Þλα τα ενδεδειγµÛνα µÛτρα ωστε να περιοριστεÝ η
να απαγορευθεÝ η διÀθεση στην αγορÀ του συγκεκριµÛνου προϊÞντοσ η να εξασφαλιστεÝ η απÞσυρση του απÞ
την αγορÀ, συµφωνα µε τη διαδικασÝα του Àρθρου 7.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α
 ρθρο 13
1. Τα κρÀτη µÛλη ανακοινωνουν στην Επιτροπη το κεÝµενο των διατÀξεων εσωτερικου δικαÝου που θεσπÝζουν
στον τοµÛα που διÛπεται απÞ την παρουσα οδηγÝα.
2. Πριν απÞ την 1η ΙανουαρÝου 1994, η Επιτροπη εξετÀζει την πρÞοδο των σχετικων µε την παρουσα οδηγÝα
εργασιων τυποποÝησησ και προτεÝνει, ενδεχοµÛνωσ, τα
κατÀλληλα µÛτρα.
Α
 ρθρο 14
Οι οδηγÝεσ που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα VIII µÛροσ Α
καταργουνται, χωρÝσ να θÝγονται οι υποχρεωσεισ των κρατων µελων σχετικÀ µε τισ ηµεροµηνÝεσ ενσωµÀτωσησ και
εφαρµογησ που αναφÛρονται στο παρÀρτηµα VIII
µÛροσ Β.
Οι αναφορÛσ στισ καταργουµενεσ οδηγÝεσ θεωρουνται Þτι
γÝνονται στην παρουσα οδηγÝα και διαβÀζονται συµφωνα
µε τον πÝνακα αντιστοιχÝασ που αναφÛρεται στο παρÀρτηµα IX.
Α
 ρθρο 15

Α
 ρθρο 11
ΚÀθε απÞφαση που λαµβÀνεται κατ’ εφαρµογη τησ παρουσασ οδηγÝασ και οδηγεÝ στον περιορισµÞ τησ διÀθεσησ στην
αγορÀ και τησ θÛσησ σε λειτουργÝα µηχανησ η εξαρτηµατοσ
ασφαλεÝασ, αιτιολογεÝται µε ακρÝβεια. ΚοινοποιεÝται στον
ενδιαφερÞµενο, το συντοµÞτερο δυνατÞν, µε Ûνδειξη των
δυνατοτητων προσφυγησ που προσφÛρει η ισχυουσα νοµοθεσÝα στο αντÝστοιχο κρÀτοσ µÛλοσ, καθωσ και των σχετικων προθεσµιων κατÀθεσησ τουσ.

Α
 ρθρο 12
Η Επιτροπη λαµβÀνει τα αναγκαÝα µÛτρα προκειµÛνου να
εÝναι διαθÛσιµα τα στοιχεÝα για την καταγραφη Þλων των
αποφÀσεων των συναφων µε τη διαχεÝριση τησ παρουσασ
οδηγÝασ.

23.7.98

Η παρουσα οδηγÝα αρχÝζει να ισχυει την εικοστη ηµÛρα
απÞ τη δηµοσÝευση τησ στην ΕπÝσηµη ΕφηµερÝδα των
Ευρωπαϊκων Κοινοτητων.
Α
 ρθρο 16
Η παρουσα οδηγÝα απευθυνεται στα κρÀτη µÛλη.

Λουξεµβουργο, 22 ΙουνÝου 1998.
Για το ΕυρωπαϊκÞ Κοινοβουλιο

Για το Συµβουλιο

Ο ΠρÞεδροσ

Ο ΠρÞεδροσ

J. M. GIL-ROBLES

J. CUNNINGHAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, µε τον Þρο «µηχανη» νοεÝται εÝτε η «µηχανη», Þπωσ ορÝζεται
στο Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 2, εÝτε το «εξÀρτηµα ασφαλεÝασ», Þπωσ ορÝζεται στην Ýδια παρÀγραφο.
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Οι υποχρεωσεισ που προβλÛπονται απÞ τισ βασικÛσ απαιτησεισ ασφαλεÝασ και υγεÝασ, ισχυουν µÞνον Þταν
υπÀρχουν για την εν λÞγω µηχανη οι αντÝστοιχοι κÝνδυνοι, Þταν η µηχανη χρησιµοποιεÝται κÀτω απÞ τισ
συνθηκεσ που προβλÛπει ο κατασκευαστησ. ΠÀντωσ οι απαιτησεισ 1.1.2, 1.7.3 και 1.7.4 ισχυουν για το
συνολο των µηχανων που καλυπτει η παρουσα οδηγÝα.
2. Οι βασικÛσ απαιτησεισ ασφÀλειασ και υγεÝασ τησ παρουσασ οδηγÝασ εÝναι επιτακτικÛσ. ΩστÞσο, λαµβανοµÛνησ υπÞψη τησ προÞδου τησ τεχνικησ, οι στÞχοι που θÛτουν οι απαιτησεισ ενδÛχεται να µην επιτυγχÀνονται.
Στην περÝπτωση αυτη και στο µÛτρο του δυνατου, η µηχανη πρÛπει να σχεδιÀζεται και να κατασκευÀζεται
προσ την κατευθυνση των στÞχων αυτων.
3. Οι βασικÛσ απαιτησεισ ασφÀλειασ και υγεÝασ Ûχουν οµαδοποιηθεÝ ανÀλογα µε τουσ κινδυνουσ που
καλυπτουν.
Οι µηχανÛσ παρουσιÀζουν Ûνα συνολο κινδυνων που ενδÛχεται να διατυπωνονται σε περισσÞτερα απÞ Ûνα
κεφÀλαια του παρÞντοσ παραρτηµατοσ.
Ο κατασκευαστησ Ûχει την υποχρÛωση να προβαÝνει σε ανÀλυση των κινδυνων προκειµÛνου να αναζητεÝ
Þλουσ Þσουσ Ûχουν εφαρµογη στη µηχανη του¯ οφεÝλει ακολουθωσ να τη σχεδιÀζει και να την κατασκευÀζει
λαµβÀνοντασ υπÞψη την ανÀλυση του.
1.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

1.1.

ΓενικÀ

1.1.1.

ΟρισµοÝ
ΚατÀ την Ûννοια τησ παρουσασ οδηγÝασ, νοεÝται ωσ:
1. «επικÝνδυνη ζωνη», κÀθε ζωνη εντÞσ η/και πÛριξ µηχανησ στην οποÝα η παρουσÝα ενÞσ εκτεθειµÛνου ατÞµου δηµιουργεÝ για το Àτοµο αυτÞ κÝνδυνο Þσον αφορÀ την ασφÀλειÀ του η την υγεÝα
του,
2. «εκτεθειµÛνο Àτοµο», κÀθε Àτοµο ευρισκÞµενο εξ ολοκληρου η εν µÛρει σε επικÝνδυνη ζωνη,
3. «χειριστησ», το η τα Àτοµα που εÝναι επιφορτισµÛνο(-α) µε την εγκατÀσταση, λειτουργÝα, ρυθµιση,
συντηρηση, καθαρισµÞ, επισκευη και µεταφορÀ µιασ µηχανησ.

1.1.2.

ΑρχÛσ ενσωµÀτωσησ τησ ασφÀλειασ
α) Οι µηχανÛσ θα πρÛπει να Ûχουν εκ κατασκευησ τη δυνατÞτητα να εκτελουν τη λειτουργÝα τουσ, να
ρυθµÝζονται και να συντηρουνται χωρÝσ οι Àνθρωποι να εκτÝθενται σε κÝνδυνο κατÀ την εκτÛλεση
των εργασιων αυτων υπÞ τισ συνθηκεσ που προβλÛπει ο κατασκευαστησ.
Τα λαµβανÞµενα µÛτρα πρÛπει να Ûχουν ωσ στÞχο την εξÀλειψη των κινδυνων ατυχηµατοσ κατÀ
την προβλεπÞµενη διÀρκεια ζωησ τησ µηχανησ, συµπεριλαµβανοµÛνων των φÀσεων συναρµολÞγησησ και αποσυναρµολÞγησησ, ακÞµα και στην περÝπτωση που οι κÝνδυνοι ατυχηµÀτων προκυπτουν απÞ ανωµαλεσ αλλÀ προβλÛψιµεσ καταστÀσεισ.
β) ΚατÀ την επιλογη των καταλληλÞτερων λυσεων, ο κατασκευαστησ θα πρÛπει να εφαρµÞζει τισ
ακÞλουθεσ αρχÛσ, µε τη σειρÀ που αναφÛρονται:
— να εξαλεÝφει η να µειωνει τουσ κινδυνουσ εξαντλωντασ κÀθε δυνατÞτητα (ενσωµÀτωση τησ
ασφÀλειασ στο σχεδιασµÞ και την κατασκευη τησ µηχανησ),
— να λαµβÀνει να απαραÝτητα µÛτρα προστασÝασ για τουσ κινδυνουσ που δεν µπορουν να
εξαλειφθουν,
— να πληροφορεÝ τουσ χρηστεσ για τουσ κινδυνουσ που εξακολουθουν να υπÀρχουν λÞγω τησ
ανεπαρκουσ αποτελεσµατικÞτητασ των µÛτρων ασφαλεÝασ που Ûχουν ληφθεÝ, να αναφÛρει εÀν
απαιτεÝται ιδιαÝτερη εκπαÝδευση και να επισηµαÝνει εÀν εÝναι απαραÝτητοσ ο εξοπλισµÞσ
ατοµικησ προστασÝασ.
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γ) ΚατÀ το σχεδιασµÞ και την κατασκευη τησ µηχανησ και κατÀ τη συνταξη των οδηγιων χρησησ, ο
κατασκευαστησ θα πρÛπει να Ûχει υπÞψη του Þχι µÞνο τη συνηθισµÛνη χρηση τησ µηχανησ αλλÀ
επÝσησ και κÀθε χρηση τησ που µπορεÝ να αναµÛνεται λογικÀ.
Η µηχανη πρÛπει να σχεδιÀζεται Ûτσι ωστε να αποφευγεται Àλλη χρηση τησ εκτÞσ απÞ την
κανονικη, αν απÞ µια τÛτοια χρηση θα µπορουσε να προκυψει κÝνδυνοσ. ΕφÞσον συντρÛχει η
περÝπτωση, οι οδηγÝεσ χρησεωσ πρÛπει να εφιστουν την προσοχη του χρηστη στισ αντενδεÝξεισ
χρησιµοποÝησησ τησ µηχανησ που θα µπορουσαν, συµφωνα µε την εµπειρÝα, να παρουσιαστουν.
δ) Στο πλαÝσιο των προβλεπÞµενων συνθηκων χρησησ, θα πρÛπει να µειωνονται στο ελÀχιστο οι
ενοχλησεισ, η κουραση και η ψυχολογικη Ûνταση (στρÛσ) του χειριστη, λαµβανοµÛνων υπÞψη και
των αρχων τησ εργονοµÝασ.
ε) Ο κατασκευαστησ θα πρÛπει να λαµβÀνει υπÞψη κατÀ το σχεδιασµÞ και την κατασκευη τουσ
περιορισµουσ που επιβÀλλονται στο χειριστη απÞ την απαραÝτητη η προβλεπÞµενη χρηση εξοπλισµου ατοµικησ προστασÝασ (π.χ. υποδηµατα, γÀντια κ.λπ.).
στ) Η µηχανη πρÛπει να παραδÝδεται µε Þλουσ τουσ ειδικουσ εξοπλισµουσ η εξαρτηµατα που εÝναι
ουσιωδη για την ακÝνδυνη ρυθµιση, συντηρηση και χρησιµοποÝηση τησ µηχανησ.
1.1.3.

ΥλικÀ και προϊÞντα
Τα υλικÀ και προϊÞντα που χρησιµοποιουνται για την κατασκευη τησ µηχανησ η τα προϊÞντα που
χρησιµοποιουνται και προκυπτουν κατÀ τη χρηση τησ, δεν θα πρÛπει να δηµιουργουν κινδυνουσ για
την ασφÀλεια και την υγεÝα των προσωπων που Ûρχονται σε επαφη µε αυτÀ.
ΙδÝωσ, κατÀ τη χρηση ρευστων, η µηχανη θα πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ωστε να
µπορεÝ να χρησιµοποιεÝται χωρÝσ κινδυνουσ δηµιουργουµενουσ κατÀ την πληρωση, τη χρηση, την
ανÀκτηση και την εκκÛνωση.

1.1.4.

ΦωτισµÞσ
Ο κατασκευαστησ, παρÛχει ενσωµατωµÛνο φωτισµÞ, προσαρµοσµÛνο στισ εκτελουµενεσ εργασÝεσ εκεÝ
Þπου, παρÀ την υπαρξη συνηθισµÛνου φωτισµου περιβÀλλοντοσ, η απουσÝα του συστηµατοσ αυτου θα
µπορουσε να δηµιουργησει κÝνδυνο.
Ο κατασκευαστησ θα πρÛπει να φροντÝζει ωστε να µην υπÀρχει ζωνη ενοχλητικησ σκιÀσ η ενοχλητικησ
λÀµψησ, ουτε επικÝνδυνα στροβοσκοπικÀ φαινÞµενα οφειλÞµενα στο φωτισµÞ που παρÛχει ο κατασκευαστησ.
ΕÀν ορισµÛνα εσωτερικÀ Þργανα χρειÀζεται να επιθεωρουνται συχνÀ, πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνα µε
κατÀλληλα συστηµατα φωτισµου. ΕπÝσησ το Ýδιο ισχυει για τισ ζωνεσ ρυθµισησ και συντηρησησ.

1.1.5.

ΣχεδιασµÞσ τησ µηχανησ Þσον αφορÀ τη µετακÝνηση τησ
Η µηχανη η κÀθε µÛροσ τησ θα πρÛπει:
— να µπορεÝ να µετακινεÝται χωρÝσ κινδυνουσ,
— να εÝναι συσκευασµÛνη η να Ûχει σχεδιαστεÝ ωστε να µπορεÝ να αποθηκευθεÝ χωρÝσ φθορÛσ και
κινδυνουσ (π.χ. επαρκησ ευστÀθεια, ειδικÀ στηρÝγµατα κ.λπ.).
Ùταν ο Þγκοσ, οι διαστÀσεισ η το σχηµα τησ µηχανησ η των στοιχεÝων τησ, δεν επιτρÛπουν τη
µετατÞπιση τησ µε το χÛρι, η µηχανη η κÀθε στοιχεÝο τησ θα πρÛπει:
— εÝτε να Ûχει τισ κατÀλληλεσ υποδοχÛσ που θα επιτρÛπουν τη µετακÝνηση τησ µε κÀποιο ανυψωτικÞ
µÛσο,
— εÝτε να εÝναι σχεδιασµÛνη ωστε να µπορεÝ να εφοδιαστεÝ µε τÛτοια εξαρτηµατα (π.χ. κοχλιοτοµηµÛνεσ οπÛσ),
— εÝτε να Ûχει τÛτοιο σχηµα ωστε τα συνηθισµÛνα ανυψωτικÀ µÛσα να µπορουν να προσαρµοστουν µε
ευκολÝα.
Ùταν η µηχανη η Ûνα απÞ τα στοιχεÝα τησ µεταφÛρεται µε το χÛρι θα πρÛπει:
— εÝτε να µπορεÝ να µετακινηθεÝ ευκολα,
— εÝτε να Ûχει εξαρτηµατα (π.χ. χειρολαβÛσ κ.λπ.) που να επιτρÛπουν την ασφαλη µετακÝνηση τησ.
ΕιδικÛσ διατÀξεισ θα πρÛπει να προβλεφθουν για τη µετακÝνηση των εργαλεÝων η/και τµηµÀτων τησ
µηχανησ, Ûστω και ελαφρων, που µπορεÝ να εÝναι επικÝνδυνα (σχηµα, υλικÞ κ.λπ.).
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1.2.

ΧειρισµÞσ

1.1.2.

ΑσφÀλεια και αξιοπιστÝα των συστηµÀτων χειρισµου
Τα συστηµατα χειρισµου θα πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνα και κατασκευασµÛνα ωστε να εÝναι ασφαλη
και αξιÞπιστα, Ûτσι ωστε να προλαµβÀνεται η δηµιουργÝα επικÝνδυνων καταστÀσεων. ΕιδικÞτερα θα
πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνα και κατασκευασµÛνα κατÀ τρÞπο ωστε:
— να ανθÝστανται στισ συνηθεισ καταπονησεισ κατÀ τη λειτουργÝα τουσ και στισ εξωτερικÛσ επιδρÀσεισ,
— να µη δηµιουργουνται επικÝνδυνεσ καταστÀσεισ σε περÝπτωση λογικου σφÀλµατοσ στουσ χειρισµουσ.

1.2.2.

Ùργανα χειρισµου
Τα Þργανα χειρισµου θα πρÛπει να εÝναι:
— σαφωσ ορατÀ και αναγνωρÝσιµα και ενδεχοµÛνωσ να φÛρουν κατÀλληλη σηµανση,
— να εÝναι Ûτσι τοποθετηµÛνα ωστε ο χειρισµÞσ τουσ να εÝναι σÝγουροσ, χωρÝσ να δηµιουργεÝται
δισταγµÞσ, απωλεια χρÞνου η αµφιβολÝα,
— να Ûχουν σχεδιαστεÝ Ûτσι, ωστε η κÝνηση του οργÀνου χειρισµου να εÝναι σε λογικη συνοχη προσ το
χειρισµÞ,
— να βρÝσκονται Ûξω απÞ επικÝνδυνεσ ζωνεσ, εκτÞσ εÀν αυτÞ εÝναι απαραÝτητο, προκειµÛνου για
ορισµÛνα Þργανα Þπωσ εÝναι τα Þργανα διακοπησ τησ λειτουργÝασ σε περÝπτωση ανÀγκησ, µαθητεÝασ για τα ροµπÞτ,
— να εÝναι τοποθετηµÛνα µε τρÞπο ωστε ο χειρισµÞσ τουσ να µη δηµιουργεÝ συµπληρωµατικουσ
κινδυνουσ,
— να εÝναι σχεδιασµÛνα η προστατευµÛνα Ûτσι ωστε το επιδιωκÞµενο αποτÛλεσµα, Ûαν µπορεÝ να
δηµιουργησει κÀποιον κÝνδυνο, να µην µπορεÝ να πραγµατοποιηθεÝ χωρÝσ εκουσιο χειρισµÞ,
— να εÝναι κατασκευασµÛνα κατÀ τρÞπον ωστε να εÝναι ανθεκτικÀ στισ προβλεπÞµενεσ καταπονησεισ.
Θα πρÛπει να δοθεÝ ιδιαÝτερη προσοχη στα συστηµατα διακοπησ τησ λειτουργÝασ λÞγω ανÀγκησ, τα
οποÝα ενδÛχεται να καταπονουνται σηµαντικÀ.
Ùταν Ûνα Þργανο χειρισµου Ûχει σχεδιαστεÝ και κατασκευασθεÝ για πολλÛσ διαφορετικÛσ ενÛργειεσ,
δηλαδη εÀν η λειτουργÝα του δεν εÝναι µονοσηµαντη (π.χ. χρηση πληκτρολογÝων κ.λπ.), ο χειρισµÞσ
που ζητηθηκε θα πρÛπει να εµφαÝνεται µε σαφηνεια και, αν αυτÞ εÝναι απαραÝτητο, θα πρÛπει να
επιβεβαιωνεται µε κÀποιο τρÞπο.
Τα Þργανα χειρισµου θα πρÛπει να Ûχουν τÛτοιο σχηµα ωστε η διÀταξη τουσ, η διαδροµη τουσ και η
αντÝσταση κατÀ τα χειρισµÞ τουσ να συµβιβÀζονται µε την εντολη που δÝνεται, λαµβανοµÛνων υπÞψη
των αρχων τησ εργονοµÝασ. Οι περιορισµοÝ που οφεÝλονται στη χρηση, απαραÝτητη η προβλεπÞµενη,
µÛσων ατοµικησ προστασÝασ (π.χ. υποδηµατα, γÀντια κ.λπ.) θα πρÛπει επÝσησ να ληφθουν υπÞψη.
Η µηχανη πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνη µε συστηµατα σηµανσησ (πÝνακεσ οργÀνων, σηµατα κ.λπ.) και
ενδεÝξεισ των οποÝων η γνωση εÝναι απαραÝτητη, για να µπορεÝ να λειτουργεÝ µε ασφÀλεια. Ο χειριστησ
θα πρÛπει απÞ το χειριστηριο να µπορεÝ να διακρÝνει τισ ενδεÝξεισ των συστηµÀτων αυτων.
Ο χειριστησ θα πρÛπει να µπορεÝ απÞ την κυρια θÛση χειρισµου να βεβαιωνεται Þτι δεν υπÀρχουν
εκτεθειµÛνα Àτοµα στισ επικÝνδυνεσ ζωνεσ.
ΕÀν αυτÞ εÝναι αδυνατο, το συστηµα χειρισµου θα πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνο και κατασκευασµÛνο
Ûτσι ωστε κÀθε φορÀ που η µηχανη τÝθεται σε λειτουργÝα, να προηγεÝται ηχητικÞ η/και οπτικÞ
προειδοποιητικÞ σηµα. Το εκτεθειµÛνο Àτοµο θα πρÛπει να Ûχει το χρÞνο και τα µÛσα να αντιδρÀσει
ταχÛωσ στην εκκÝνηση τησ µηχανησ.

1.2.3.

ΘÛση σε λειτουργÝα
Η θÛση µιασ µηχανησ σε λειτουργÝα θα πρÛπει να µπορεÝ να πραγµατοποιεÝται µÞνο µε ηθεληµÛνη
ενÛργεια σε Ûνα Þργανο χειρισµου το οποÝο προβλÛπεται για το σκοπÞ αυτÞ.
Το αυτÞ ισχυει:
— για την επαναλειτουργÝα τησ µηχανησ µετÀ απÞ διακοπη για οποιοδηποτε λÞγο,
— για την εντολη για µια σηµαντικη τροποποÝηση των συνθηκων λειτουργÝασ (π.χ. ταχυτητα, πÝεση),
εκτÞσ εÀν η επαναλειτουργÝα η η τροποποÝηση αυτη των συνθηκων λειτουργÝασ δεν παρουσιÀζουν
κανÛνα κÝνδυνο για τα εκτεθειµÛνα Àτοµα.
Αυτη η βασικη απαÝτηση δεν αφορÀ την επαναλειτουργÝα η την τροποποÝηση των συνθηκων
λειτουργÝασ που προκυπτουν απÞ την κανονικη πορεÝα ενÞσ αυτÞµατου κυκλου.
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ΕÀν η µηχανη περιλαµβÀνει περισσÞτερα Þργανα χειρισµου και θÛσησ σε λειτουργÝα και εÀν για το
λÞγο αυτÞ οι χειριστÛσ ενδÛχεται να θÛσουν αλληλουσ σε κÝνδυνο, θα πρÛπει να προβλÛπονται
συµπληρωµατικÛσ διατÀξεισ για να αποκλειστεÝ ο κÝνδυνοσ αυτÞσ (π.χ. διατÀξεισ επικυρωσησ η
επιλογÛσ που επιτρÛπουν τη λειτουργÝα ενÞσ µÞνο οργÀνου θÛσησ σε λειτουργÝα).
Η επαναλειτουργÝα, µε αυτÞµατη λειτουργÝα, µιασ αυτοµατοποιηµÛνησ εγκατÀστασησ µετÀ απÞ διακοπη, πρÛπει να µπορεÝ να γÝνει ευκολα, εφÞσον πληρωθουν οι προυMποθÛσεισ ασφαλεÝασ.
1.2.4.

∆ιÀταξη διακοπησ
Κ α ν ο ν ι κ η δ ι α κ ο π η
ΚÀθε µηχανη πρÛπει να εÝναι εξοπλισµÛνη µε Þργανο χειρισµου που να επιτρÛπει τη γενικη διακοπη
τησ λειτουργÝασ τησ υπÞ ασφαλεÝσ συνθηκεσ.
ΚÀθε θÛση εργασÝασ πρÛπει να εÝναι εξοπλισµÛνη µε Þργανο χειρισµου που να επιτρÛπει τη διακοπη
τησ λειτουργÝασ, ανÀλογα µε τουσ υφιστÀµενουσ κινδυνουσ, εÝτε Þλων των κινητων µερων τησ µηχανησ
εÝτε µÞνο µερικων απÞ αυτÀ, Ûτσι ωστε η µηχανη να εÝναι σε ασφαλη κατÀσταση. Η εντολη διακοπησ
τησ λειτουργÝασ τησ µηχανησ πρÛπει να Ûχει προτεραιÞτητα Ûναντι των εντολων τησ θÛσησ σε
λειτουργÝα.
ΜετÀ τη διακοπη τησ µηχανησ η των επικÝνδυνων µερων τησ, πρÛπει να διακÞπτεται η τροφοδοσÝα µε
ενÛργεια των αντÝστοιχων οργÀνων θÛσησ σε λειτουργÝα.
Ε π ε Ý γ ο υ σ α δ ι α κ ο π η λ ε ι τ ο υ ρ γ Ý α σ σ ε π ε ρ Ý π τ ω σ η α ν À γ κ η σ
ΚÀθε µηχανη πρÛπει να εÝναι εξοπλισµÛνη µε µÝα η περισσÞτερεσ διατÀξεισ επεÝγουσασ διακοπησ, µε
την οποÝα να µπορουν να αποφευγονται επικÝνδυνεσ καταστÀσεισ επικεÝµενεσ η εν εξελÝξει. Εξαιρουνται απÞ την υποχρÛωση αυτη:
— οι µηχανÛσ για τισ οποÝεσ η διÀταξη επεÝγουσασ διακοπησ δεν εÝναι σε θÛση να µειωσει τον κÝνδυνο,
εÝτε επειδη δεν µειωνει το χρÞνο επÝτευξησ τησ κανονικησ διακοπησ εÝτε επειδη δεν επιτρÛπει τη
ληψη ιδιαÝτερων µÛτρων που απαιτεÝ ο κÝνδυνοσ,
— οι φορητÛσ µηχανÛσ και οι µηχανÛσ που κατευθυνονται µε το χÛρι.
Η διÀταξη αυτη θα πρÛπει:
— να περιλαµβÀνει Þργανα χειρισµου αναγνωρÝσιµα µε σαφηνεια, ορατÀ και ευπρÞσιτα,
— να διακÞπτει τη λειτουργÝα που προκαλεÝ κινδυνουσ, στο µικρÞτερο δυνατÞ χρÞνο, χωρÝσ να
δηµιουργουνται επιπλÛον κÝνδυνοι,
— ενδεχοµÛνωσ να θÛτει σε λειτουργÝα η να επιτρÛπει τη θÛση σε λειτουργÝα ορισµÛνων µÛτρων
ασφαλεÝασ.
Ùταν παυει η ενεργοποÝηση του χειριστηρÝου τησ διατÀξεωσ επεÝγουσασ διακοπησ τησ λειτουργÝασ
αφου Ûχει δοθεÝ εντολη διακοπησ, η εντολη αυτη πρÛπει να διατηρεÝται µε δÛσµευση τησ διατÀξεωσ
επεÝγουσασ διακοπησ µÛχρι την αποδÛσµευση τησ¯ δεν πρÛπει να εÝναι δυνατÞ να επιτυγχÀνεται
δÛσµευση τησ διÀταξησ χωρÝσ αυτÞ να συνεπÀγεται εντολη διακοπησ¯ η αποδÛσµευση τησ διÀταξησ
πρÛπει να µπορεÝ να επιτυγχÀνεται µÞνο µε κατÀλληλο χειρισµÞ, η δε αποδÛσµευση αυτη δεν πρÛπει να
επαναφÛρει τη µηχανη σε κÝνηση, αλλÀ µÞνον να επιτρÛπει την εκ νÛου εκκÝνηση.
Σ υ ν θ ε τ ε σ ε γ κ α τ α σ τ À σ ε ι σ
Στην περÝπτωση µηχανων η στοιχεÝων µηχανων που Ûχουν σχεδιαστεÝ για να λειτουργουν µαζÝ, ο
κατασκευαστησ θα πρÛπει να σχεδιÀσει και να κατασκευÀσει τη µηχανη Ûτσι ωστε η διÀταξη διακοπησ
λειτουργÝασ, περιλαµβανοµÛνησ τησ επεÝγουσασ διακοπησ λειτουργÝασ σε περÝπτωση ανÀγκησ, να
σταµατÀ τη λειτουργÝα Þχι µÞνο τησ µηχανησ αλλÀ και Þλων των υπολοÝπων µηχανων πριν η/και µετÀ
απÞ αυτην, εÀν η συνÛχιση τησ λειτουργÝασ τουσ ενδÛχεται να δηµιουργεÝ κÝνδυνο.

1.2.5.

ΕπιλογÛασ τρÞπου λειτουργÝασ
Ο επιλεγÞµενοσ τρÞποσ χειρισµου πρÛπει να Ûχει προτεραιÞτητα απÛναντι σε Þλα τα Àλλα συστηµατα
χειρισµου, εκτÞσ απÞ την επεÝγουσα διακοπη.
ΕÀν η µηχανη Ûχει σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ωστε να µπορεÝ να χρησιµοποιηθεÝ µε πολλουσ
τρÞπουσ χειρισµου η λειτουργÝασ, που Ûχουν διαφορετικÀ επÝπεδα ασφαλεÝασ (π.χ. ωστε να επιτρÛπεται
η ρυθµιση, η συντηρηση, η επιθεωρηση, κ.λπ.), θα πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνη µε επιλογÛα
λειτουργÝασ ο οποÝοσ θα µπορεÝ να ασφαλÝζεται σε κÀθε θÛση. ΚÀθε θÛση του επιλογÛα θα πρÛπει να
αντιστοιχεÝ µÞνο σε Ûνα τρÞπο χειρισµου η λειτουργÝασ.
Ο επιλογÛασ µπορεÝ να αντικατασταθεÝ µε Àλλα µÛσα επιλογησ που επιτρÛπουν τον περιορισµÞ τησ
χρησησ ορισµÛνων λειτουργιων τησ µηχανησ σε ορισµÛνεσ κατηγορÝεσ χειριστων (π.χ. κωδικεσ κ.λπ.).
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ΕÀν, για ορισµÛνεσ λειτουργÝεσ, η µηχανη πρÛπει να µπορεÝ να λειτουργεÝ µε εξουδετερωµÛνεσ τισ
διατÀξεισ προστασÝασ, ο επιλογÛασ τρÞπου λειτουργÝασ θα πρÛπει ταυπÞχρονα:
— να αποκλεÝει τον αυτÞµατο τρÞπο χειρισµου,
— να µην επιτρÛπει κινησεισ τησ µηχανησ παρÀ µÞνο µε Þργανα χειρισµου που απαιτουν συνεχη
παρÛµβαση,
— να µην επιτρÛπει τη λειτουργÝα επικÝνδυνων κινητων στοιχεÝων παρÀ µÞνο υπÞ συνθηκεσ αυξηµÛνησ
ασφÀλειασ (π.χ. µειωµÛνη ταχυτητα, µειωµÛνη προσπÀθεια, κατÀ διαστηµÀτα η µε Àλλη κατÀλληλη
µεθÞδευση) και χωρÝσ να ανακυπτει κανÛνασ κÝνδυνοσ απÞ αλληλοδιÀδοχεσ λειτουργÝεσ,
— να απαγορευει κÀθε κÝνηση που ενδÛχεται να παρουσιÀσει κÝνδυνο µετÀ απÞ εκουσια η ακουσια
ενεργοποÝηση των εσωτερικων δεκτων τησ µηχανησ.
ΕπιπλÛον στο χωρο ρυθµισησ ο χειριστησ πρÛπει να ελÛγχει τη λειτουργÝα των στοιχεÝων τα οποÝα
χειρÝζεται.
1.2.6.

ΒλÀβη του κυκλωµατοσ τροφοδÞτησησ σε ενÛργεια
Η διακοπη, η επαναφορÀ µετÀ τη διακοπη η η διακυµανση προσ οποιαδηποτε κατευθυνση τησ
τροφοδÞτησησ σε ενÛργεια τησ µηχανησ, δεν πρÛπει να δηµιουργεÝ επικÝνδυνεσ καταστÀσεισ.
ΙδιαÝτερα δεν πρÛπει:
— να τÝθεται σε ξαφνικη λειτουργÝα η µηχανη,
— να παρεµποδÝζεται η διακοπη τησ λειτουργÝασ τησ µηχανησ Þταν Ûχει δοθεÝ η εντολη,
— να επισυµβαÝνει πτωση η εκτÝναξη κινητου στοιχεÝου τησ µηχανησ η εξαρτηµατοσ που συγκρατεÝται
απÞ τη µηχανη,
— να παρεµποδÝζεται η αυτÞµατη η χειροκÝνητη διακοπη λειτουργÝασ των κινητων στοιχεÝων, οποιαδηποτε και αν εÝναι αυτÀ,
— να καθÝστανται αναποτελεσµατικÛσ οι διατÀξεισ προστασÝασ.

1.2.7.

ΒλÀβη του κυκλωµατοσ χειρισµου
ΒλÀβη που επηρεÀζει τη λογικη του κυκλωµατοσ χειρισµου, βλÀβη η φθορÀ του κυκλωµατοσ
χειρισµου δεν πρÛπει να δηµιουργεÝ επικÝνδυνεσ καταστÀσεισ.
ΙδιαÝτερα δεν πρÛπει:
— να τÝθεται σε ξαφνικη λειτουργÝα η µηχανη, να παρεµποδÝζεται η διακοπη τησ λειτουργÝασ τησ
µηχανησ Þταν Ûχει δοθεÝ η εντολη,
— να επισυµβαÝνει πτωση η εκτÝναξη κινητου στοιχεÝου τησ µηχανησ η εξαρτηµατοσ που συγκρατεÝται
απÞ τη µηχανη,
— να παρεµποδÝζεται η αυτÞµατη η χειροκÝνητη διακοπη λειτουργÝασ των κινητων στοιχεÝων, οποιαδηποτε και αν εÝναι αυτÀ,
— να καθÝστανται αναποτελεσµατικÛσ οι διατÀξεισ προστασÝασ.

1.2.8.

ΛογισµικÀ
Τα λογισµικÀ που επιτρÛπουν το διÀλογο µεταξυ χειριστη και συστηµατοσ χειρισµου η ελÛγχου µιασ
µηχανησ, πρÛπει να εÝναι Ûτσι σχεδιασµÛνα, ωστε να Ûχουν ευκολη χρηση («προσιτÀ»).

1.3.

ΜÛτρα προστασÝασ κατÀ των µηχανικων κινδυνων

1.3.1.

ΕυστÀθεια
Η µηχανη, καθωσ και τα µÛρη τησ και ο εξοπλισµÞσ τησ, πρÛπει να Ûχει σχεδιασθεÝ και κατασκευαστεÝ
Ûτσι ωστε υπÞ τισ προβλεπÞµενεσ συνθηκεσ λειτουργÝασ (ενδεχοµÛνωσ λαµβÀνοντασ υπÞψη τισ κλιµατικÛσ συνθηκεσ), η ευστÀθειÀ τησ να εÝναι αρκετη ωστε να επιτρÛπει τη χρηση τησ χωρÝσ κÝνδυνο
ανατροπησ, πτωσησ η Àκαιρησ µετατÞπισησ τησ.
ΕÀν το σχηµα τησ µηχανησ η η προβλεπÞµενη εγκατÀσταση τησ δεν επαρκουν για να εξασφαλÝσουν
την ευστÀθειÀ τησ, θα πρÛπει να προβλεφθουν κατÀλληλα µÛσα στερÛωσησ που θα αναφÛρονται στισ
οδηγÝεσ χρησησ.

1.3.2.

ΚÝνδυνοσ θραυσησ κατÀ τη διÀρκεια τησ λειτουργÝασ
Τα διÀφορα µÛρη τησ µηχανησ, καθωσ και οι συνδÛσεισ µεταξυ τουσ θα πρÛπει να αντÛχουν στισ
καταπονησεισ που υφÝστανται κατÀ τη λειτουργÝα που προβλÛπει ο κατασκευαστησ.
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Τα χρησιµοποιουµενα υλικÀ θα πρÛπει να Ûχουν επαρκη αντοχη, προσαρµοσµÛνη στα χαρακτηριστικÀ
του περιβÀλλοντοσ λειτουργÝασ που προβλÛπει ο κατασκευαστησ, ιδÝωσ Þσον αφορÀ τα φαινÞµενα
κÞπωσησ, παλαÝωσησ, διÀβρωσησ, φθορÀσ λÞγω τριβησ.
Ο κατασκευαστησ θα αναφÛρει στισ οδηγÝεσ χρησησ τουσ τυπουσ και τισ συχνÞτητεσ των αναγκαÝων για
λÞγουσ ασφαλεÝασ ελÛγχων και συντηρησεων. Θα αναφÛρει ενδεχοµÛνωσ τα εξαρτηµατα που φθεÝρονται καθωσ και τα κριτηρια αντικατÀστασησ τουσ.
ΕÀν, παρÀ τισ προφυλÀξεισ, εξακολουθουν να υπÀρχουν κÝνδυνοι κατακερµατισµου η θραυσησ (π.χ.
τροχεÝων), τα εν λÞγω κινητÀ στοιχεÝα θα πρÛπει να εÝναι τοποθετηµÛνα και διαταγµÛνα Ûτσι ωστε σε
περÝπτωση θραυσησ τουσ, να συγκρατουνται τα θραυσµατα.
Οι στερεοÝ η ευκαµπτοι αγωγοÝ στουσ οποÝουσ κυκλοφορουν ρευστÀ, ιδÝωσ υπÞ πÝεση, θα πρÛπει να
ανθÝστανται στισ εσωτερικÛσ και εξωτερικÛσ προβλεπÞµενεσ καταπονησεισ. Θα πρÛπει να εÝναι σταθερÀ
στερεωµÛνοι η/και προστατευµÛνοι απÛναντι σε κÀθε εÝδουσ εξωτερικÛσ φθορÛσ¯ θα πρÛπει να Ûχουν
ληφθεÝ µÛτρα ωστε σε περÝπτωση θραυσησ να µη δηµιουργουν κÝνδυνο (απÞτοµεσ κινησεισ, εκτÞξευση
υγρων υπÞ πÝεση, κ.λπ.).
Σε περÝπτωση αυτÞµατησ προσαγωγησ του προσ επεξεργασÝα υλικου προσ το εργαλεÝο τησ µηχανησ θα
πρÛπει να πληρουνται οι ακÞλουθεσ προυMποθÛσεισ ωστε να αποφευγονται οι κÝνδυνοι για τα
εκτεθειµÛνα Àτοµα (π.χ. θραυση του εργαλεÝου):
— κατÀ την επαφη εργαλεÝου υλικου υπÞ επεξεργασÝα, το εργαλεÝο θα πρÛπει ηδη να βρÝσκεται στισ
κανονικÛσ συνθηκεσ εργασÝασ,
— κατÀ τη θÛση σε λειτουργÝα η/και τη διακοπη λειτουργÝασ του εργαλεÝου (εκουσια η τυχαÝα) η
κÝνηση προσαγωγησ του υλικου και η κÝνηση του εργαλεÝου πρÛπει να εÝναι συντονισµÛνεσ.
1.3.3.

ΚÝνδυνοι απÞ την πτωση και τισ εκτοξευσεισ αντικειµÛνων
Θα πρÛπει να λαµβÀνονται προφυλÀξεισ για να αποφευγεται η πτωση η εκτÞξευση αντικειµÛνων
(κατεργασµÛνα αντικεÝµενα, εργαλεÝα, ρινÝσµατα, θραυσµατα, απορρÝµµατα κ.λπ.) που µπορουν να
δηµιουργησουν κινδυνουσ.

1.3.4.

ΚÝνδυνοι που προκαλουνται απÞ επιφÀνειεσ, ακµÛσ, γωνÝεσ
Τα προσιτÀ µÛρη τησ µηχανησ δεν πρÛπει να περιλαµβÀνουν, στο βαθµÞ που το επιτρÛπει η λειτουργÝα
τουσ, ουτε κοφτερÛσ ακµÛσ, ουτε οξεÝεσ γωνÝεσ, ουτε τραχεÝεσ επιφÀνειεσ ικανÛσ να προκαλÛσουν
τραυµατα.

1.3.5.

ΚÝνδυνοι οφειλÞµενοι σε συνθετεσ µηχανÛσ
Στην περÝπτωση κατÀ την οποÝα η µηχανη πραγµατοποιεÝ διαφορετικÛσ λειτουργÝεσ µε διÀ χειρÞσ
αφαÝρεση του τεµαχÝου µεταξυ των χρησεων (συνθετη µηχανη), πρÛπει να σχεδιÀζεται και να
κατασκευÀζεται Ûτσι ωστε κÀθε στοιχεÝο να µπορεÝ να χρησιµοποιεÝται χωριστÀ χωρÝσ να αποτελουν τα
Àλλα στοιχεÝα κÝνδυνο η Þχληση για το εκτεθειµÛνο πρÞσωπο.
Για το σκοπÞ αυτÞ, καθÛνα απÞ τα στοιχεÝα, εÀν δεν προστατευεται πρÛπει να µπορεÝ να τÝθεται σε
λειτουργÝα η να σταµατÀ η λειτουργÝα του χωριστÀ.

1.3.6.

ΚÝνδυνοι που οφεÝλονται στισ διαφορÛσ ταχυτητων περιστροφησ των εργαλεÝων
Ùταν η µηχανη Ûχει σχεδιασθεÝ για να εργÀζεται υπÞ ποικÝλεσ συνθηκεσ χρησιµοποÝησησ (π.χ. Þσον
αφορÀ την ταχυτητα και την τροφοδοσÝα), θα πρÛπει να Ûχει σχεδιασθεÝ και κατασκευασθεÝ κατÀ
τρÞπο ωστε η επιλογη και η ρυθµιση των συνθηκων αυτων να µπορουν να γÝνουν µε τρÞπο ασφαλη
και αξιÞπιστο.

1.3.7.

ΠρÞληψη των κινδυνων που προκαλουνται απÞ κινητÀ στοιχεÝα
Τα κινητÀ στοιχεÝα τησ µηχανησ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνα, κατασκευασµÛνα και διατεταγµÛνα
ουτωσ ωστε να αποφευγονται ο κÝνδυνοι η, εÀν εξακολουθουν να υπÀρχουν κÝνδυνοι, να εÝναι
εφοδιασµÛνα µε προφυλακτηρεσ η συστηµατα προστασÝασ που θα προλαµβÀνουν κÀθε κÝνδυνο
επαφησ που µπορεÝ να προκαλÛσει ατυχηµατα.
ΠρÛπει να λαµβÀνονται Þλα τα αναγκαÝα µÛτρα προκειµÛνου να εµποδÝζεται κÀθε αιφνÝδια εµπλοκη
των κινητων στοιχεÝων εργασÝασ. Στισ περιπτωσεισ Þπου, παρÀ τισ λαµβανÞµενεσ προφυλÀξεισ,
ενδÛχεται να συµβεÝ τÛτοια εµπλοκη, ο κατασκευαστησ οφεÝλει να παρÛχει ειδικÀ προστατευτικÀ µÛσα,
ειδικÀ εργαλεÝα, κατÀλληλεσ οδηγÝεσ χρησεωσ, και, ενδεχοµÛνωσ, µια σχετικη Ûνδειξη στη µηχανη, ωστε
να καθÝσταται δυνατη η ακÝνδυνη απεµπλοκη τουσ.

1.3.8.

Επιλογη προστασÝασ για τουσ κινδυνουσ απÞ κινητÀ στοιχεÝα
Οι προφυλακτηρεσ η τα συστηµατα προστασÝασ που χρησιµοποιουνται κατÀ των κινδυνων που Ûχουν
σχÛση µε τα κινητÀ στοιχεÝα, πρÛπει να Ûχουν επιλεγεÝ σε συνÀρτηση µε τον υφιστÀµενο κÝνδυνο. Για
την επιλογη τουσ πρÛπει να χρησιµοποιουνται οι παρακÀτω ενδεÝξεισ:
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Α. Κ ι ν η τ À σ τ ο ι χ ε Ý α µ ε τ À δ ο σ η σ
Οι προφυλακτηρεσ που Ûχουν σχεδιαστεÝ για την προστασÝα των εκτεθειµÛνων ατÞµων απÞ
κινδυνουσ που προκαλουν τα κινητÀ στοιχεÝα µετÀδοσησ (Þπωσ π.χ. τροχαλÝεσ, ιµÀντεσ, οδοντωτοÝ
τροχοÝ, οδοντωτοÝ κανÞνεσ, Àξονεσ µετÀδοσησ κ.λπ.) θα πρÛπει να εÝναι:
— εÝτε σταθεροÝ προφυλακτηρεσ συµφωνα µε τισ απαιτησεισ των σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.2.1,
— εÝτε κινητοÝ προφυλακτηρεσ συµφωνα µε τισ απαιτησεισ των σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.2.2.Α.
Η τελευταÝα αυτη λυση θα πρÛπει να χρησιµοποιεÝται στην περÝπτωση που προβλÛπονται συχνÛσ
επεµβÀσεισ.
Β. Κ ι ν η τ À σ τ ο ι χ ε Ý α π ο υ σ υ µ β À λ λ ο υ ν σ τ η ν ε ρ γ α σ Ý α
Οι προφυλακτηρεσ η συστηµατα προστασÝασ που Ûχουν σχεδιαστεÝ για την προστασÝα των
εκτεθειµÛνων ατÞµων απÞ κινδυνουσ που προκαλουν τα κινητÀ στοιχεÝα τα σχετικÀ µε την εργασÝα
(Þπωσ π.χ. Þργανα κοπησ, κινητÀ Þργανα πιεστηρÝων, κυλινδροι, κοµµÀτια υφιστÀµενα µηχανουργικη επεξεργασÝα κ.λπ.) θα πρÛπει να εÝναι:
— σταθεροÝ προφυλακτηρεσ, κÀθε φορÀ που αυτÞ εÝναι δυνατÞ συµφωνα µε τισ απαιτησεισ των
σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.2.1,
— ειδÀλλωσ, κινητοÝ προφυλακτηρεσ συµφωνα µε τισ απαιτησεισ των σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.2.2.Β η
συστηµατα προστασÝασ Þπωσ τα ευαÝσθητα συστηµατα (π.χ. Àυλα φρÀγµατα, τÀπητεσ αÝσθησησ
παρουσÝασ), συστηµατα προστασÝασ που κρατουν σε απÞσταση το χειριστη (π.χ. Þργανα
χειρισµου µε τα δυο χÛρια), συστηµατα προστασÝασ προορισµÛνα να εµποδÝσουν αυτοµÀτωσ
την πρÞσβαση του χειριστη η µÛρουσ του σωµατÞσ του στην επικÝνδυνη ζωνη, συµφωνα µε τισ
απαιτησεισ των σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.3.
Εντουτοισ Þταν ορισµÛνα κινητÀ στοιχεÝα που συµβÀλλουν στην πραγµατοποÝηση τησ εργασÝασ δεν
εÝναι δυνατÞ να εÝναι απρÞσιτα εν Þλω η εν µÛρει κατÀ τη διÀρκεια τησ λειτουργÝασ τουσ, και αυτÞ
λÞγω τησ απαραÝτητησ παρÛµβασησ του χειριστη κοντÀ στην περιοχη τουσ, τα στοιχεÝα αυτÀ θα
πρÛπει να Ûχουν, στο βαθµÞ που αυτÞ εÝναι τεχνικÀ δυνατÞ:
— σταθερουσ προφυλακτηρεσ συµφωνα µε τισ απαιτησεισ των σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.2.1, που θα
καθιστουν αδυνατη την πρÞσβαση στα µÛρη των στοιχεÝων που δεν χρησιµοποιουνται για την
εργασÝα,
— ρυθµιζÞµενουσ προφυλακτηρεσ, συµφωνουσ µε τισ απαιτησεισ των σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.2.3, που
θα περιορÝζουν την πρÞσβαση στα µÛρη των κινητων στοιχεÝων, Þπου αυτÞ εÝναι απολυτωσ
απαραÝτητο για την εργασÝα.
1.4.

Απαιτουµενα χαρακτηριστικÀ των προφυλακτηρων και των συστηµÀτων προστασÝασ

1.4.1.

ΓενικÛσ απαιτησεισ
Οι προφυλακτηρεσ και τα συστηµατα προστασÝασ:
— πρÛπει να εÝναι ανθεκτικησ κατασκευησ,
— δεν πρÛπει να προκαλουν πρÞσθετουσ κινδυνουσ,
— δεν πρÛπει να µπορουν να παρακαµφθουν η να αχρηστευθουν ευκολα,
— πρÛπει να ευρÝσκονται σε επαρκη απÞσταση απÞ την επικÝνδυνη ζωνη,
— δεν πρÛπει να περιορÝζουν περισσÞτερο απ’ Þ,τι χρειÀζεται την παρατηρηση του κυκλου εργασÝασ,
— πρÛπει να επιτρÛπουν τισ απαραÝτητεσ επεµβÀσεισ για την τοποθÛτηση η/και την αντικατÀσταση
των εργαλεÝων, καθωσ και για την εκτÛλεση εργασιων συντηρησησ. Στην περÝπτωση αυτη θα πρÛπει
να επιτρÛπουν την πρÞσβαση µÞνο στον τοµÛα Þπου πρÛπει να εκτελεσθεÝ η εργασÝα χωρÝσ, ει
δυνατÞν, να χρειÀζεται αποσυναρµολÞγηση του προφυλακτηρα η του συστηµατοσ προστασÝασ.

1.4.2.

ΕιδικÛσ απαιτησεισ για τουσ προφυλακτηρεσ

1.4.2.1. Σ τ α θ ε ρ ο Ý π ρ ο φ υ λ α κ τ η ρ ε σ
Οι σταθεροÝ προφυλακτηρεσ πρÛπει να εÝναι σταθερÀ προσαρµοσµÛνοι.
Η τοποθÛτηση τουσ θα πρÛπει να γÝνεται Ûτσι ωστε η αφαÝρεση τουσ να προυMποθÛτει τη χρηση
εργαλεÝων.
Στο µÛτρο του δυνατου, δεν θα πρÛπει να παραµÛνουν στη θÛση τουσ Þταν απουσιÀζουν τα µÛσα
στερÛωσησ τουσ.
1.4.2.2. Κ ι ν η τ ο Ý π ρ ο φ υ λ α κ τ η ρ ε σ
Α. Οι κινητοÝ προφυλακτηρεσ τυπου Α θα πρÛπει:
— στο µÛτρο του δυνατου να παραµÛνουν συνδεδεµÛνοι µε τη µηχανη Þταν εÝναι ανοιχτοÝ,
— να συνδυÀζονται µε διÀταξη κλειδωµατοσ που να εξασφαλÝζει την ακινητοποÝηση των κινητων
στοιχεÝων, Þσο επιτρÛπουν την πρÞσβαση στα στοιχεÝα αυτÀ, και να διακÞπτουν την κÝνηση
Þταν δεν εÝναι κλειστοÝ.
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Β. Οι κινητοÝ προφυλακτηρεσ τυπου Β θα πρÛπει να Ûχουν σχεδιασθεÝ και να Ûχουν ενσωµατωθεÝ στο
συστηµα χειρισµου Ûτσι ωστε:
— η θÛση σε κÝνηση των κινητων στοιχεÝων να µην εÝναι δυνατη Þσο ο χειριστησ µπορεÝ να Ûρθει
σε επαφη µαζÝ τουσ,
— το εκτεθειµÛνο Àτοµο να µην µπορεÝ να Ûρθει σε επαφη µε τα κινητÀ στοιχεÝα ενÞσω βρÝσκονται
σε κÝνηση,
— η ρυθµιση τουσ θα πρÛπει να γÝνεται µÞνο µε εκουσια ενÛργεια, π.χ. χρηση εργαλεÝου, κλειδιου
κ.λπ.,
— η απουσÝα η κÀποιο ελÀττωµα ενÞσ απÞ τα Þργανα, θα πρÛπει να εµποδÝζει τη λειτουργÝα η να
προκαλεÝ τη διακοπη τησ κÝνησησ των κινητων στοιχεÝων,
— θα πρÛπει να υπÀρχει προστασÝα µε κατÀλληλο φρÀγµα στην περÝπτωση κινδυνου εκτÞξευσησ.
1.4.2.3. Ρ υ θ µ ι ζ Þ µ ε ν ο ι π ρ ο φ υ λ α κ τ η ρ ε σ π ε ρ ι ο ρ ι σ µ ο υ τ η σ π ρ Þ σ β α σ η σ
Οι ρυθµιζÞµενοι προφυλακτηρεσ περιορισµου τησ πρÞσβασησ των κινητων στοιχεÝων που εÝναι
απολυτωσ απαραÝτητα για την εργασÝα θα πρÛπει:
— να µπορουν να ρυθµÝζονται µε το χÛρι η αυτÞµατα ανÀλογα µε τη φυση τησ εργασÝασ,
— να µπορουν να ρυθµιστουν ευκολα και χωρÝσ τη χρηση εργαλεÝου,
— να µειωνουν στο µÛτρο του δυνατου τον κÝνδυνο εκτÞξευσησ.
1.4.3.

ΕιδικÛσ απαιτησεισ για τα συστηµατα προστασÝασ
Τα συστηµατα προστασÝασ πρÛπει να σχεδιÀζονται και να ενσωµατωνονται στο συστηµα χειρισµου
κατÀ τρÞπο ωστε:
— η θÛση των κινητων στοιχεÝων σε κÝνηση να εÝναι αδυνατη ενÞσω ο χειριστησ Ûχει τη δυνατÞτητα
επαφησ µε αυτÀ,
— το εκτεθειµÛνο Àτοµο να µην µπορεÝ να Ûρθει σε επαφη µε κινητÀ στοιχεÝα ενÞσω βρÝσκονται σε
κÝνηση,
— η ρυθµιση τουσ να απαιτεÝ εκουσια ενÛργεια, π.χ. χρησιµοποÝηση ενÞσ εργαλεÝου, κλειδιου, κ.λπ.,
— η απουσÝα η Ûνα τυχÞν ελÀττωµα ενÞσ των οργÀνων τουσ να εµποδÝζει την Ûναρξη λειτουργÝασ η να
σταµατÀ τα κινητÀ στοιχεÝα.

1.5.

ΜÛσα προστασÝασ απÞ Àλλουσ κινδυνουσ

1.5.1.

ΚÝνδυνοι οφειλÞµενοι στην ηλεκτρικη ενÛργεια
Ùταν η µηχανη τροφοδοτεÝται µε ηλεκτρικη ενÛργεια θα πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ, κατασκευαστεÝ και
εφοδιαστεÝ Ûτσι ωστε να προλαµβÀνονται, η να εÝναι δυνατÞν να προλαµβÀνονται, Þλοι οι κÝνδυνοι
που προκυπτουν απÞ τον ηλεκτρισµÞ.
Η ισχυουσα ειδικη νοµοθεσÝα σχετικÀ µε τον ηλεκτρολογικÞ εξοπλισµÞ που προορÝζεται να χρησιµοποιηθεÝ εντÞσ ορισµÛνων ορÝων τÀσησ, πρÛπει να εφαρµÞζεται επÝ των µηχανων που υπÞκεινται στισ
αυτÛσ τÀσεισ.

1.5.2.

ΚÝνδυνοι απÞ το στατικÞ ηλεκτρισµÞ
Η µηχανη θα πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ωστε να αποφευγεται η να περιορÝζεται η
εµφÀνιση ηλεκτροστατικων φορτÝων που µπορεÝ να εÝναι επικÝνδυνο η/και να διαθÛτει µÛσα που
επιτρÛπουν την παροχÛτευση τουσ.

1.5.3.

ΚÝνδυνοι που οφεÝλονται σε Àλλεσ µορφÛσ ενÛργειασ εκτÞσ τησ ηλεκτρικησ
Ùταν η µηχανη τροφοδοτεÝται µε Àλλη µορφη ενÛργειασ εκτÞσ τησ ηλεκτρικησ (π.χ. υδραυλικη,
πεπιεσµÛνοσ αÛρασ, θερµικη), θα πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ, κατασκευαστεÝ και εξοπλιστεÝ Ûτσι ωστε να
προλαµβÀνονται Þλοι οι κÝνδυνοι που µπορεÝ να προκυψουν απÞ τισ µορφÛσ αυτÛσ ενÛργειασ.

1.5.4.

ΚÝνδυνοι οφειλÞµενοι σε σφÀλµατα συναρµολÞγησησ
Η διÀπραξη σφαλµÀτων ικανων να προκαλÛσουν επικÝνδυνεσ καταστÀσεισ, κατÀ τη συναρµολÞγηση η
αποσυναρµολÞγηση ορισµÛνων, πρÛπει να καθÝσταται αδυνατη ωσ εκ του σχεδιασµου των εξαρτηµÀτων αυτων, η εÀν αυτÞ δεν εÝναι δυνατÞν, να προλαµβÀνεται µε ενδεÝξεισ που θα επιτÝθενται πÀνω στα
Ýδια τα εξαρτηµατα η/και στα προστατευτικÀ καλυµµατα. Οι Ýδιεσ ενδεÝξεισ θα πρÛπει να τοποθετουνται στα κινητÀ εξαρτηµατα η/και στο προστατευτικÞ κÀλυµµÀ τουσ, Þταν εÝναι αναγκαÝα η γνωση τησ
φορÀσ τησ κÝνησησ προκειµÛνου να αποφευχθεÝ ενδεχÞµενοσ κÝνδυνοσ. ΕνδεχοµÛνωσ θα πρÛπει να
δÝνονται συµπληρωµατικÛσ πληροφορÝεσ µÛσω οδηγιων χρησεωσ.
Ùταν ελαττωµατικη συνδεση µπορεÝ να δηµιουργησει κινδυνουσ, τÞτε οι λανθασµÛνεσ συνδÛσεισ
ρευστων, περιλαµβανοµÛνων και των ηλεκτρικων αγωγων, θα πρÛπει να καθÝστανται αδυνατεσ ωσ εκ
του σχεδιασµου τησ µηχανησ η, Þταν δεν συµβαÝνει αυτÞ, να προλαµβÀνονται µε τη βοηθεια
κατÀλληλων ενδεÝξεων πÀνω στουσ αγωγουσ η/και στα κιβωτια ακροδεκτων.
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ΚÝνδυνοι οφειλÞµενοι σε ακραÝεσ θερµοκρασÝεσ
Θα πρÛπει να Ûχουν ληφθεÝ µÛτρα ωστε να αποφευγεται κÀθε κÝνδυνοσ τραυµατισµου, εξ επαφησ η εξ
αποστÀσεωσ, απÞ τα τµηµατα τησ µηχανησ η τα υλικÀ που Ûχουν πολυ υψηλη η πολυ χαµηλη
θερµοκρασÝα.
Οι κÝνδυνοι εκτÞξευσησ θερµων η πολυ ψυχρων υλικων θα πρÛπει να Ûχουν µελετηθεÝ. ΕÀν υπÀρχουν,
θα πρÛπει να Ûχουν ληφθεÝ τα απαραÝτητα µÛτρα για την παρεµπÞδιση τουσ, και αν αυτÞ εÝναι τεχνικÀ
δυνατÞ, για την εξÀλειψη του κινδυνου.

1.5.6.

ΚÝνδυνοι πυρκαγιÀσ
Η µηχανη θα πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ωστε να αποφευγεται κÀθε κÝνδυνοσ
πυρκαγιÀσ η υπερθÛρµανσησ που προκαλεÝται απÞ την Ýδια η τα αÛρια, υγρÀ, σκÞνη, ατµουσ και Àλλεσ
ουσÝεσ που παρÀγονται η χρησιµοποιουνται απÞ τη µηχανη.

1.5.7.

ΚÝνδυνοι Ûκρηξησ
Η µηχανη πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη ουτωσ ωστε να αποφευγεται κÀθε
κÝνδυνοσ Ûκρηξησ προκαλουµενοσ εÝτε απÞ την Ýδια τη µηχανη εÝτε απÞ τα αÛρια, τα υγρÀ, τισ σκÞνεσ,
τουσ ατµουσ και τισ Àλλεσ ουσÝεσ που παρÀγει η χρησιµοποιεÝ η µηχανη.
Για το σκοπÞ αυτÞ, ο κατασκευαστησ λαµβÀνει τα πρÛποντα µÛτρα ωστε:
— να µη φτÀνει σε επικÝνδυνα επÝπεδα η συγκÛντρωση των προϊÞντων,
— να εµποδÝζεται η ανÀφλεξη τησ εκρηκτικησ ατµÞσφαιρασ,
— να ελαχιστοποιεÝται η Ûκρηξη, αν τυχον συµβεÝ, ωστε να επηρεÀζει επικÝνδυνα τον περÝγυρÞ τησ.
Οι Ýδιεσ προφυλÀξεισ λαµβÀνονται, αν ο κατασκευαστησ προβλÛπει τη χρησιµοποÝηση τησ µηχανησ σε
εκρηκτικη ατµÞσφαιρα.
Το ηλεκτρολογικÞ υλικÞ που εÝναι ενσωµατωµÛνο σ’ αυτÛσ τισ µηχανÛσ, πρÛπει να εÝναι συµφωνο µε τισ
ισχυουσεσ ειδικÛσ οδηγÝεσ Þσαν αφορÀ τουσ κινδυνουσ Ûκρηξησ.

1.5.8.

ΚÝνδυνοι απÞ το θÞρυβο
Η µηχανη θα πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ Ûτσι ωστε οι κÝνδυνοι που προκυπτουν απÞ
την εκποµπη αερÞφερτου θορυβου να εÝναι µειωµÛνοι στο χαµηλÞτερο δυνατÞ επÝπεδο, λαµβανοµÛνησ
υπÞψη και τησ τεχνικησ προÞδου και τησ υπαρξησ µÛσων µεÝωσησ του θορυβου ιδÝωσ στην πηγη του.

1.5.9.

ΚÝνδυνοι λÞγω δονησεων
Η µηχανη θα πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ Ûτσι ωστε οι κÝνδυνοι που προκυπτουν απÞ
τισ δονησεισ που δηµιουργεÝ, να µειωνονται στο χαµηλÞτερο δυνατÞ επÝπεδο, λαµβανοµÛνησ υπÞψη και
τησ τεχνικησ προÞδου και τησ υπαρξησ µÛσων µεÝωσησ των δονησεων ιδÝωσ στην πηγη τουσ.

1.5.10. ΚÝνδυνοι οφειλÞµενοι στισ ακτινοβολÝεσ
Η µηχανη πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη ωστε κÀθε εκποµπη ακτινοβολÝασ απÞ τη
µηχανη να περιορÝζεται στο ελÀχιστο απαραÝτητο για τη λειτουργÝα τησ και οι επιπτωσεισ στα
εκτεθειµÛνα Àτοµα να εÝναι µηδενικÛσ η µειωµÛνεσ σε ακÝνδυνα επÝπεδα.
1.5.11. ΚÝνδυνοι απÞ εξωτερικÛσ ακτινοβολÝεσ
Η µηχανη πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη κατÀ τρÞπο ωστε οι τυχÞν εξωτερικÛσ
ακτινοβολÝεσ να µη διαταρÀσσουν τη λειτουργÝα τησ.
1.5.12. ΚÝνδυνοι οφειλÞµενοι στουσ εξοπλισµουσ λÛιζερ
Σε περÝπτωση χρησιµοποÝησησ εξοπλισµων λÛιζερ εφαρµÞζονται οι ακÞλουθεσ διατÀξεισ:
— οι εξοπλισµοÝ λÛιζερ των µηχανων πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνοι και κατασκευασµÛνοι ουτωσ ωστε
να αποφευγεται οποιαδηποτε ακουσια ακτινοβολÝα,
— οι εξοπλισµοÝ λÛιζερ των µηχανων πρÛπει να προστατευονται κατÀ τρÞπο ωστε ουτε οι ωφÛλιµεσ
ακτινοβολÝεσ ουτε οι ακτινοβολÝεσ που παρÀγονται απÞ αντανÀκλαση η διÀχυση η οι δευτερογενεÝσ
ακτινοβολÝεσ να βλÀπτουν την υγεÝα,
— τα οπτικÀ µηχανηµατα για την παρατηρηση η ρυθµιση των εξοπλισµων λÛιζερ των µηχανων πρÛπει
να εÝναι τÛτοια που να µη δηµιουργεÝται κανÛνασ κÝνδυνοσ για την υγεÝα απÞ τισ ακτÝνεσ λÛιζερ.
1.5.13. ΚÝνδυνοι απÞ την εκποµπη σκÞνησ, αερÝων κ.λπ.
Η µηχανη θα πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ η/και να εÝναι εξοπλισµÛνη Ûτσι ωστε να
αποφευγονται οι κÝνδυνοι οι οφειλÞµενοι στα αÛρια, τα υγρÀ, τη σκÞνη, τουσ ατµουσ, και τα Àλλα
απÞβλητα που δηµιουργεÝ.
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Ùταν υπÀρχει κÝνδυνοσ, η µηχανη θα πρÛπει να εÝναι εξοπλισµÛνη για την συγκρÀτηση η/και την
απορρÞφηση των προαναφερθÛντων προϊÞντων.
Ùταν η µηχανη δεν εÝναι κλειστη κατÀ την κανονικη λειτουργÝα τησ, οι διατÀξεισ συγκρÀτησησ η/και
απορρÞφησησ που αναφÛρονται στο προηγουµενο εδÀφιο θα πρÛπει να τοποθετουνται Þσο πλησιÛστερα γÝνεται σε σχÛση µε το σηµεÝο εκποµπησ των ουσιων.
1.5.14. ΚÝνδυνοσ εγκλωβισµου σε µηχανη
Οι µηχανÛσ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνεσ, κατασκευασµÛνεσ η εξοπλισµÛνεσ µε µÛσα που να επιτρÛπουν
στα εκτεθειµÛνα Àτοµα να µην µÛνουν εγκλωβισµÛνα µÛσα τουσ, η σε περÝπτωση αδυναµÝασ, να
ζητησουν βοηθεια.
1.5.15. ΚÝνδυνοσ πτωσησ
Τα µÛρη τησ µηχανησ στα οποÝα προβλÛπεται Þτι µπορεÝ να µετακινηθουν η να σταθουν Àτοµα, θα
πρÛπει να Ûχουν σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ Ûτσι ωστε να µην εÝναι δυνατÞ τα πρÞσωπα να
σκοντÀψουν, να γλιστρÝσουν η να πÛσουν πÀνω η Ûξω απÞ τα µÛρη αυτÀ.
1.6.

Συντηρηση

1.6.1.

Συντηρηση τησ µηχανησ
Τα σηµεÝα ρυθµισησ, λÝπανσησ και συντηρησησ θα πρÛπει να βρÝσκονται Ûξω απÞ επικÝνδυνεσ ζωνεσ.
Οι λειτουργÝεσ ρυθµισησ, επισκευησ, καθαρισµου, συντηρησησ θα πρÛπει να µπορουν να γÝνονται Þταν
η µηχανη εÝναι σταµατηµÛνη.
ΕÀν µÝα τουλÀχιστον απÞ τισ προηγουµενεσ προυMποθÛσεισ δεν µπορεÝ για τεχνικουσ λÞγουσ να
πληρουται, οι εργασÝεσ αυτÛσ θα πρÛπει να µπορουν να γÝνονται χωρÝσ κινδυνουσ (βλÛπε ιδÝωσ
σηµεÝο 1.2.5).
Τα στοιχεÝα τησ αυτοµατοποιηµÛνησ µηχανησ που πρÞκειται να αντικαθÝστανται τακτικÀ, ιδÝωσ Þταν
πρÞκειται για αλλαγη του κατασκευαζÞµενου προϊÞντοσ η Þταν φθεÝρονται ευκολα η ενδÛχεται να
καταστραφουν µετÀ απÞ κÀποιο συµβÀν, πρÛπει να αποσυναρµολογουνται και να επανασυναρµολογουνται ευκολα και µε ασφÀλεια. Η πρÞσβαση στα στοιχεÝα αυτÀ πρÛπει να επιτρÛπει την εκτÛλεση
των εργασιων αυτων µε τα απαραÝτητα τεχνικÀ µÛσα (εργαλεÝα, Þργανα µετρησεων), συµφωνα µε
οδηγÝεσ που ορÝζει ο κατασκευαστησ.

1.6.2.

ΜÛσα πρÞσβασησ στη θÛση εργασÝασ η στα σηµεÝα επÛµβασησ
Ο κατασκευαστησ θα πρÛπει να προβλÛπει µÛσα πρÞσβασησ (σκÀλεσ, ανεµÞσκαλεσ, διαδρÞµουσ κ.λπ.)
που θα επιτρÛπουν την ασφαλη πρÞσβαση σε Þλουσ τουσ χωρουσ που χρησιµοποιουνται κατÀ το
χειρισµÞ, τη ρυθµιση και τη συντηρηση τησ µηχανησ.

1.6.3.

∆ιαχωρισµÞσ των πηγων ενεργεÝασ
ΚÀθε µηχανη θα πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνη µε διατÀξεισ που θα επιτρÛπουν τη µÞνωση τησ απÞ
καθεµÝα απÞ τισ πηγÛσ ενεργεÝασ τησ. Οι διατÀξεισ αυτÛσ πρÛπει να αναγνωρÝζονται ευχερωσ. Θα
πρÛπει να µπορουν να κλειδωνονται, εÀν η επανασυνδεση µπορεÝ να αποτελÛσει κÝνδυνο για τα
εκτιθÛµενα Àτοµα. Στην περÝπτωση µηχανων τροφοδοτουµÛνων µε ηλεκτρικη ενÛργεια µε τη βοηθεια
ρευµατοληπτου, αρκεÝ η αποσυνδεση που ρευµατοληπτου.
Η διÀταξη πρÛπει επÝσησ να µπορεÝ να κλειδωνεται Þταν ο χειριστησ δεν µπορεÝ, απ’ Þλα τα σηµεÝα
Þπου µπορεÝ να Ûχει πρÞσβαση, να ελÛγχει τη µονιµÞτητα τησ αποσυνδεσησ.
Η εναποµÛνουσα η η εναποθηκευµÛνη ενÛργεια που ενδÛχεται να υπÀρχει µετÀ την αποσυνδεση τησ
µηχανησ, θα πρÛπει να µπορεÝ να διαχυθεÝ χωρÝσ κÝνδυνο για τα εκτιθÛµενα Àτοµα.
ΚατÀ παρÛκκλιση απÞ την προηγουµενη απαιτηση, ορισµÛνα κυκλωµατα µπορουν να µην αποµονωνονται απÞ την πηγη ενεργεÝασ τουσ, ωστε να επιτρÛπεται π.χ. η συγκρÀτηση εξαρτηµÀτων, η
διατηρηση πληροφοριων, ο φωτισµÞσ των εσωτερικων τµηµÀτων, κ.λπ. Στην περÝπτωση αυτη, θα
πρÛπει να ληφθουν ιδιαÝτερα µÛτρα για την ασφÀλεια των χειριστων.

1.6.4.

ΕπÛµβαση των χειριστων
Οι µηχανÛσ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνεσ, κατασκευασµÛνεσ και εξοπλισµÛνεσ κατÀ τρÞπον ωστε να
περιορÝζονται οι περιπτωσεισ που καθιστουν αναγκαÝα την επÛµβαση των χειριστων.
Ùποτε δεν µπορεÝ ν’ αποφευχθεÝ η επÛµβαση χειριστη, θα πρÛπει να µπορεÝ να πραγµατοποιεÝται
ευκολα και µε ασφÀλεια.
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ΚαθαρισµÞσ των εσωτερικων µερων
Η µηχανη πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ Ûτσι ωστε να εÝναι δυνατÞσ ο καθαρισµÞσ Þσων
εσωτερικων µερων τησ µηχανησ περιεÝχαν επικÝνδυνεσ ουσÝεσ η παρασκευÀσµατα χωρÝσ να προυMποθÛτει εÝσοδο εργÀτη στα µÛρη αυτÀ¯ επÝσησ, η τυχÞν Ûκφραξη τουσ πρÛπει να µπορεÝ να επιτυγχÀνεται
απÞ Ûξω. Σε περÝπτωση που η εÝσοδοσ του εργÀτη εÝναι τελεÝωσ αναπÞφευκτη, ο κατασκευαστησ
πρÛπει, κατÀ την κατασκευη, να λαµβÀνει µÛτρα που να επιτρÛπουν τον καθαρισµÞ µε τον ελÀχιστο
δυνατÞ κÝνδυνο.

1.7.

ΕνδεÝξεισ

1.7.0.

Συστηµατα πληροφÞρησησ
Οι αναγκαÝεσ για το χειρισµÞ τησ µηχανησ πληροφορÝεσ πρÛπει να εÝναι σαφεÝσ και ευκολα κατανοητÛσ.
∆εν πρÛπει να εÝναι τÞσο πολλÛσ ωστε να παραφορτωνουν το χειριστη.
Ùταν η ασφÀλεια και η υγεÝα των εκτεθειµÛνων ατÞµων µπορεÝ να κινδυνευσει απÞ κακη λειτουργÝα
µιασ µηχανησ που λειτουργεÝ χωρÝσ επιτηρηση, η µηχανη αυτη πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνη µε
κατÀλληλο ηχητικÞ η φωτεινÞ συστηµα προειδοποÝησησ.

1.7.1.

∆ιατÀξεισ συναγερµου
ΕÀν η µηχανη εÝναι εφοδιασµÛνη µε διατÀξεισ συναγερµου (π.χ. µÛσα σηµανσησ κ.λπ.), θα πρÛπει τα
σηµατα αυτÀ να εÝναι σαφωσ κατανοητÀ και ευχερωσ αισθητÀ.
Θα πρÛπει να Ûχουν ληφθεÝ µÛτρα ωστε ο χειριστησ να µπορεÝ να εξακριβωνει αν αυτÛσ οι διατÀξεισ
συναγερµου λειτουργουν πÀντοτε αποτελεσµατικÀ.
Θα πρÛπει να εφαρµÞζονται οι διατÀξεισ των ειδικων οδηγιων σχετικÀ µε τα χρωµατα και τα σηµατα
ασφαλεÝασ.

1.7.2.

ΠροειδοποÝηση για τουσ εναποµÛνοντεσ κινδυνουσ
Ùταν εξακολουθουν να υπÀρχουν κÝνδυνοι παρÀ τα µÛτρα που Ûχουν ληφθεÝ η Þταν πρÞκειται για
δυνητικουσ µη εµφανεÝσ κινδυνουσ (π.χ. ηλεκτρικÞσ πÝνακασ, ραδιενεργÞσ πηγη, εκκÛνωση υδραυλικου
κυκλωµατοσ, κÝνδυνοσ σε µη ορατÞ τµηµα τησ µηχανησ κ.λπ.), τÞτε ο κατασκευαστησ θα πρÛπει να
φροντÝσει για τισ σχετικÛσ προειδοποιησεισ.
Οι προειδοποιησεισ αυτÛσ θα πρÛπει να γÝνονται κατÀ προτÝµηση µε εικÞνεσ κατανοητÛσ απ’ Þλουσ,
η/και να εÝναι συντεταγµÛνεσ σε µÝα απÞ τισ γλωσσεσ τησ χωρασ Þπου χρησιµοποιεÝται το µηχÀνηµα,
και εφÞσον ζητηθεÝ, στισ γλωσσεσ που κατανοουν οι χειριστÛσ.

1.7.3.

Σηµανση
ΚÀθε µηχανη θα πρÛπει να φÛρει τουλÀχιστον τισ ακÞλουθεσ ενδεÝξεισ, που θα εÝναι ευκρινεÝσ και
ανεξÝτηλεσ:
— το Þνοµα του κατασκευαστη καθωσ και τη διευθυνση του,
— τη σηµανση «CE» (βλÛπε παρÀρτηµα III),
— περιγραφη τησ σειρÀσ η του τυπου,
— αριθµÞ σειρÀσ εÀν υπÀρχει,
— το Ûτοσ κατασκευησ.
ΕπιπλÛον εÀν ο κατασκευαστησ κατασκευÀζει µια µηχανη που πρÞκειται να χρησιµοποιηθεÝ σε
εκρηκτικη ατµÞσφαιρα, η Ûνδειξη αυτη θα πρÛπει να υπÀρχει στη µηχανη.
ΑνÀλογα µε τη φυση τησ, η µηχανη θα πρÛπει επÝσησ να φÛρει Þλεσ τισ ενδεÝξεισ που εÝναι απαραÝτητεσ
για την ασφÀλεια τησ χρησησ τησ (π.χ. µÛγιστη ταχυτητα περιστροφησ ορισµÛνων περιστρεφÞµενων
στοιχεÝων, µεγÝστη διÀµετροσ των εργαλεÝων που µπορουν να προσαρµοσθουν, µÀζα (κ.λπ.).
ΕÀν Ûνα στοιχεÝο τησ µηχανησ πρÛπει να διακινεÝται, κατÀ τη διÀρκεια τησ χρησησ τησ µε ανυψωτικÞ
µÛσο, η µÀζα του πρÛπει να αναγρÀφεται κατÀ τρÞπο ευανÀγνωστο, ανεξÝτηλο και σαφη.
Ο εναλλÀξιµοσ εξοπλισµÞσ που αναφÛρεται στο Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α), τρÝτη περÝπτωση,
πρÛπει να φÛρει τισ Ýδιεσ ενδεÝξεισ.

1.7.4.

ΟδηγÝεσ χρησησ
α) ΚÀθε µηχανη θα πρÛπει να συνοδευεται απÞ οδηγÝεσ χρησησ που θα αναφÛρουν τουλÀχιστον τισ
παρακÀτω ενδεÝξεισ:
— υπενθυµιση των ενδεÝξεων που προβλÛπονται για τη σηµανση, εκτÞσ του αριθµου σειρÀσ,
(βλÛπε το σηµεÝο 1.7.3), που συµπληρωνονται ενδεχοµÛνωσ απÞ τισ ενδεÝξεισ για τη διευκÞλυνση
τησ συντηρησησ (π.χ. διευθυνση του εισαγωγÛα, των επισκευαστων κ.λπ)
— τισ προβλεπÞµενεσ συνθηκεσ χρησησ κατÀ την Ûννοια του σηµεÝου 1.1.2. στοιχεÝο γ),
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— την η τισ θÛσεισ εργασÝασ που µπορουν να καταλαµβÀνουν οι χειριστÛσ,
— τισ οδηγÝεσ για την ακÝνδυνη:
— θÛση σε λειτουργÝα,
— χρησιµοποÝηση,
— µετακÝνηση, αναφÛροντασ τον Þγκο τησ µηχανησ και των διαφÞρων στοιχεÝων τησ Þταν
πρÛπει συχνÀ να µεταφÛρονται χωριστÀ,
— εγκατÀσταση,
— συναρµολÞγηση, την αποσυναρµολÞγηση,
— ρυθµιση,
— συντηρηση (περιοδικη συντηρηση και επισκευÛσ),
— εÀν απαιτεÝται τισ οδηγÝεσ εκµÀθησησ,
— εÀν απαιτεÝται, τα βασικÀ χαρακτηριστικÀ των εργαλεÝων που εÝναι δυνατÞν να συναρµολογηθουν στη µηχανη.
Οι οδηγÝεσ χρησησ θα πρÛπει επÝσησ, εÀν αυτÞ εÝναι απαραÝτητο να εφιστουν την προσοχη στισ
αντενδεÝξεισ χρησησ.
β) Οι οδηγÝεσ χρησησ συντÀσσονται, σε µÝα απÞ τισ γλωσσεσ τησ ΚοινÞτητασ, απÞ τον κατασκευαστη
η τον εντολοδÞχο του που εÝναι εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα. ΚατÀ τη θÛση τησ σε λειτουργÝα,
κÀθε µηχανη πρÛπει να συνοδευεται απÞ µετÀφραση των οδηγιων στην η στισ γλωσσεσ τησ χωρασ
χρησησ και απÞ το πρωτÞτυπο των οδηγιων. Η µετÀφραση αυτη πραγµατοποιεÝται εÝτε απÞ τον
κατασκευαστη η τον εντολοδÞχο του που εÝναι εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εÝτε απÞ το
πρÞσωπο που εισÀγει τη µηχανη στη συγκεκριµÛνη γλωσσικη ζωνη. ΚατÀ παρÛκκλιση, οι οδηγÝεσ
συντηρησησ που προορÝζονται για το ειδικευµÛνο προσωπικÞ, το οποÝο εξαρτÀται απÞ τον
κατασκευαστη η απÞ τον εντολοδÞχο του που εÝναι εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα, µπορουν να
συντÀσσονται σε µÝα µÞνο απÞ τισ γλωσσεσ τησ ΚοινÞτητασ, κατανοητη απÞ το προσωπικÞ αυτÞ.
γ) Οι οδηγÝεσ χρησησ θα περιλαµβÀνουν τα σχÛδια και τα διαγρÀµµατα που εÝναι απαραÝτητα για τη
λειτουργÝα, συντηρηση, επιθεωρηση, εξακρÝβωση τησ καλησ λειτουργÝασ και ενδεχοµÛνωσ την
επισκευη τησ µηχανησ, καθωσ και Þλεσ τισ χρησιµεσ οδηγÝεσ, ιδÝωσ Þσον αφορÀ την ασφÀλεια.
δ) Ùλα τα Ûγγραφα παρουσÝασησ τησ µηχανησ πρÛπει να µην βρÝσκονται σε αντÝφαση µε τισ οδηγÝεσ
χρησησ καθÞσον αφορÀ τα θÛµατα ασφÀλειασ. Τα τεχνικÀ Ûγγραφα Þπου περιγρÀφεται η µηχανη
πρÛπει να περιÛχουν τισ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε την εκτοµπη αερÞφερτου θορυβου, οι οποÝεσ
προβλÛπονται στο στοιχεÝο στ) κατωτÛρω και, για τισ φορητÛσ η/και χειροκατευθυνÞµενεσ µηχανÛσ,
τισ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τισ δονησεισ που αναφÛρονται στο σηµεÝο 2.2.
ε) Οι οδηγÝεσ χρησησ θα πρÛπει να αναφÛρουν, εÀν αυτÞ εÝναι απαραÝτητο, τισ προδιαγραφÛσ
εγκατÀστασησ και συναρµολÞγησησ τησ µηχανησ που αποβλÛπουν σε µεÝωση του θορυβου και των
δονησεων (π.χ. χρηση αποσβεστηρων κραδασµων, φυση και µÀζα τησ βÀσησ τησ µηχανησ, κ.λπ.).
στ) Οι οδηγÝεσ χρησησ θα πρÛπει να αναφÛρουν τισ ακÞλουθεσ ενδεÝξεισ σχετικÀ µε τον αερÞφερτο
θÞρυβο που εκπÛµπει η µηχανη (η την πραγµατικη τιµη η τιµη που Ûχει προκυψει απÞ µετρησεισ
που Ûγιναν σε Ýδια µηχανη):
— τη συνεχη ισοδυναµη Α-ηχοστÀθµη στισ θÛσεισ εργασÝασ, Þταν ξεπερνÀ τα 70 dB (A). ΕÀν η
στÀθµη αυτη εÝναι µικρÞτερη η Ýση των 70 dB (A), αρκεÝ η Ûνδειξη «,70 dB (A)»,
— τη µεγÝστη τιµη τησ στιγµαÝασ C, σταθµισµÛνησ ηχητικησ πÝεσησ στισ θÛσεισ εργασÝασ, Þταν
ξεπερνÀ τα 63 Pa (130 dB σε σχÛση µε 20 µPa),
— τη στÀθµη ηχητικησ ισχυοσ που εκπÛµπτει η µηχανη, Þταν η ισοδυναµη συνεχησ Α-ηχοστÀθµη
στισ θÛσεισ εργασÝασ ξεπερνÀ τα 85 dB (A).
Ùταν η µηχανη Ûχει πολυ µεγÀλεσ διαστÀσεισ, η Ûνδειξη τησ στÀθµησ τησ ηχητικησ ισχυοσ µπορεÝ
να αντικαθÝσταται απÞ την Ûνδειξη των σταθµων τησ ισοδυναµησ συνεχουσ ηχητικησ πÝεσησ σε
συγκεκριµÛνα σηµεÝα γυρω απÞ τη µηχανη.
Ùταν δεν εφαρµÞζονται τα εναρµονισµÛνα πρÞτυπα, τα ακουστικÀ στοιχεÝα πρÛπει να µετρωνται
µε τον καταλληλÞτερο κωδικα µÛτρησησ ο οποÝοσ αρµÞζει στη µηχανη.
Ο κατασκευαστησ θα αναφÛρει τισ συνθηκεσ λειτουργÝασ τησ µηχανησ κατÀ τη µÛτρηση και τισ
µεθÞδουσ που χρησιµοποιηθηκαν για τισ µετρησεισ.
Ùταν οι θÛσεισ εργασÝασ δεν εÝναι ορισµÛνεσ η δεν µπορουν να οριστουν, η µÛτρηση τησ
ηχοστÀθµησ θα πρÛπει να γÝνεται σε απÞσταση 1 m απÞ την επιφÀνεια τησ µηχανησ και υψοσ
1,60 m απÞ το Ûδαφοσ η το βÀθρο πρÞσβασησ. ΠρÛπει να δηλωνεται η θÛση και η τιµη τησ µÛγιστησ
ηχητικησ πÝεσησ.
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η) ΕÀν ο κατασκευαστησ προβλÛπει τη χρηση τησ µηχανησ σε εκρηκτικη ατµÞσφαιρα, οι οδηγÝεσ
χρησησ θα πρÛπει να αναφÛρουν Þλεσ τισ απαραÝτητεσ ενδεÝξεισ.
θ) Στην περÝπτωση µηχανων που µπορουν επÝσησ να χρησιµοποιηθουν απÞ µη επαγγελµατÝεσ, η
συνταξη και παρουσÝαση των οδηγιων χρησησ, τηρωντασ πÀντα και τουσ Àλλουσ συσιωδεισ Þρουσ
που αναφÛρονται ανωτÛρω, πρÛπει να λαµβÀνει υπÞψη το γενικÞτερο µορφωτικÞ επÝπεδο και την
οξυδÛρκεια που µπορεÝ κανεÝσ να περιµÛνει κανονικÀ απÞ τουσ χρηστεσ αυτουσ.

2.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΩΝ

2.1.

ΜηχανÛσ ειδων διατροφησ
Ùταν η µηχανη προορÝζεται για την παρασκευη και την επεξεργασÝα τροφÝµων (π.χ. ψησιµο, ψυξη,
επαναφορÀ σε κανονικη θερµοκρασÝα, πλυσιµο, διακÝνηση, συσκευασÝα, αποθηκευση, µεταφορÀ,
διανοµη) θα πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη ουτωσ ωστε να αποφευγονται οι
κÝνδυνοι µÞλυνσησ, αρρωστιασ η µετÀδοσησ µολυσµÀτων, και να τηρουνται οι παρακÀτω κανÞνεσ
υγιεινησ:
α) τα υλικÀ που βρÝσκονται σε επαφη η που µπορεÝ να Ûρθουν σε επαφη µε τα τρÞφιµα, θα πρÛπει να
ικανοποιουν τισ οδηγÝεσ που τα αφορουν. Η µηχανη πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ
κατÀ τρÞπον ωστε τα υλικÀ τησ να µπορουν να εÝναι καθαρÀ πριν απÞ κÀθε χρησιµοποÝηση¯
β) Þλεσ οι επιφÀνειεσ καθωσ και οι συνδÛσεισ τουσ θα πρÛπει να εÝναι λεÝεσ, και δεν θα πρÛπει να
Ûχουν τραχυτητεσ η κοιλÞτητεσ στισ οποÝεσ εÝναι δυνατÞ να παραµεÝνουν οργανικÛσ υλεσ¯
γ) οι ενωσεισ θα πρÛπει να γÝνονται Ûτσι ωστε να µειωνονται στο ελÀχιστο οι προεξοχÛσ, οι
αναδιπλωσεισ στα Àκρα και οι γωνÝεσ. Θα πρÛπει να γÝνονται κατÀ προτÝµηση µε συγκÞλληση η
συνεχη κÞλληση¯
δ) Þλεσ οι επιφÀνειεσ που Ûρχονται σε επαφη µε τα τρÞφιµα, θα πρÛπει να καθαρÝζονται και να
απολυµαÝνονται ευκολα, ενδεχοµÛνωσ µετÀ την αφαÝρεση των τµηµÀτων που αποσυναρµολογουνται ευκολα. Οι εσωτερικÛσ επιφÀνειεσ θα πρÛπει να συνδÛονται µε τµηµατα ακτÝνασ αρκετÀ
µεγÀλησ ωστε να εÝναι δυνατÞσ πληρησ καθαρισµÞσ τουσ¯
ε) τα υγρÀ που προκυπτουν απÞ τα τρÞφιµα, καθωσ και τα προϊÞντα καθαρισµου, απολυµανσησ και
ξεβγÀλµατοσ, θα πρÛπει να µπορουν να διοχετευονται Ûξω απÞ τη µηχανη χωρÝσ να συναντουν
εµπÞδια (ενδεχοµÛνωσ σε θÛση «καθαρÝσµατοσ»)¯
στ) η µηχανη θα πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ωστε να αποφευγεται κÀθε διεÝσδυση
υγρου, κÀθε συσσωρευση οργανικων ουσιων η διεÝσδυση ζωντων οργανισµων, ιδÝωσ εντÞµων, στισ
ζωνεσ που δεν καθαρÝζονται (π.χ. σε µια µηχανη που δεν στηρÝζεται σε πÞδια η τροχÝσκουσ, να
τοποθετεÝται στεγανÞσ αρµÞσ µεταξυ τησ µηχανησ και τησ βÀσησ, να χρησιµοποιουνται στεγανÛσ
συναρµολογησεισ κ.λπ.)¯
ζ) η µηχανη θα πρÛπει να σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ωστε τα βοηθητικÀ προϊÞντα (π.χ. λιπαντικÀ
κ.λπ.) να µην µπορουν να Ûρθουν σε επαφη µε τα τρÞφιµα¯ ενδεχοµÛνωσ, η µηχανη θα πρÛπει να
Ûχει σχεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ωστε να επιτρÛπει να ελÛγχεται εÀν τηρεÝται η απαÝτηση αυτη.
Ο δ η γ Ý ε σ χ ρ η σ η σ
ΕκτÞσ απÞ τισ ενδεÝξεισ που αναφÛρονται στο σηµεÝο 1, οι οδηγÝεσ χρησησ θα πρÛπει να αναφÛρουν τα
προϊÞντα και τισ µεθÞδουσ καθαρισµου, απολυµανσησ, και ξεβγÀλµατοσ που συνιστωνται (Þχι µÞνο για
τα ευπρÞσιτα τµηµατα αλλÀ επÝσησ και στην περÝπτωση κατÀ την οποÝα ο επιτÞπου καθαρισµÞσ εÝναι
απαραÝτητοσ για τα µÛρη στα οποÝα εÝναι αδυνατη η αποφευκτÛα η πρÞσβαση, π.χ. στισ σωληνωσεισ).

2.2.

ΦορητÛσ η/και χειροκατευθυνÞµενεσ µηχανÛσ
Οι φορητÛσ µηχανÛσ καθωσ η/και χειροκατευθυνÞµενεσ απÞ το χειριστη, πρÛπει να ανταποκρÝνονται
στισ ακÞλουθεσ βασικÛσ απαιτησεισ ασφαλεÝασ και υγεÝασ:
— ανÀλογα µε τον τυπο τησ µηχανησ, θα πρÛπει να Ûχουν επιφÀνεια στηριξησ επαρκων διαστÀσεων
(για τισ κινητÛσ µηχανÛσ) και να Ûχουν επαρκη µÛσα που να επιτρÛπουν στο χειριστη να τισ πιÀνει
και να τισ τραβÀ µε κατÀλληλεσ διαστÀσεισ και διÀταξη, Ûτσι ωστε να εξασφαλÝζεται η ευστÀθεια
τησ µηχανησ υπÞ τουσ Þρουσ λειτουργÝασ που προβλÛπει ο κατασκευαστησ,
— θα πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνεσ µε Þργανα χειρισµου και θÛσησ σε λειτουργÝα η διακοπησ
διαταγµÛνα Ûτσι ωστε ο χειριστησ να µην πρÛπει να αφησει τισ λαβÛσ για να τα ενεργοποιησει, εκτÞσ
εÀν αυτÞ εÝναι τεχνικÀ αδυνατο, η Þταν υπÀρχει ανεξÀρτητοσ χειρισµÞσ, στην περÝπτωση που οι
λαβÛσ δεν µπορουν να αφεθουν µε ασφÀλεια,
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— θα πρÛπει να Ûχουν σχεδιαστεÝ, κατασκευαστεÝ η εφοδιαστεÝ Ûτσι ωστε να εξαλεÝφεται ο κÝνδυνοσ
απÞ την Àκαιρη θÛση τουσ σε λειτουργÝα η/και τη συνÛχιση τησ λειτουργÝασ τουσ, αφου ο χειριστησ
αφησει τισ λαβÛσ. ΕÀν η απαÝτηση αυτη δεν εÝναι πραγµατοποιησιµη απÞ τεχνικησ πλευρÀσ, θα
πρÛπει να ληφθουν αντισταθµιστικÀ µÛτρα,
— οι φορητÛσ µηχανÛσ που κρατουνται µε το χÛρι θα πρÛπει να Ûχουν σχεδιασθεÝ και κατασκευαστεÝ
Ûτσι ωστε σε περÝπτωση ανÀγκησ να ελÛγχεται οπτικÀ η διεÝσδυση του εργαλεÝου στο υπÞ
επεξεργασÝα υλικÞ.
Ο δ η γ Ý ε σ χ ρ η σ η σ
Οι οδηγÝεσ χρησησ θα πρÛπει να δÝνουν τισ ακÞλουθεσ ενδεÝξεισ σχετικÀ µε τισ δονησεισ των φορτητων
και χειροκατευθυνÞµενων µηχανων:
— τον τετραγωνικÞ µÛσο Þρο, σταθµισµÛνο ανÀλογα µε τη συχνÞτητα τησ επιτÀχυνσησ στην οποÝα
εκτÝθενται τα Àνω Àκρα Þταν υπερβαÝνει τα 2,5 m/s2, Þπωσ προσδιορÝζεται συµφωνα µε τον
προσηκοντα κωδικα δοκιµων. Ùταν η επιτÀχυνση δεν υπερβαÝνει τα 2,5 m/s2, αυτÞ πρÛπει να
σηµειωνεται.
ΕÀν δεν υπÀρχει εφαρµοστÛοσ κωδικασ δοκιµων, ο κατασκευαστησ θα πρÛπει να αναφÛρει τισ
µεθÞδουσ µÛτρησησ που χρησιµοποιηθηκαν.
2.3.

ΞυλουργικÛσ και εξοµοιωσιµεσ µηχανÛσ
Οι µηχανÛσ επεξεργασÝασ ξυλου και υλικων µε φυσικÀ και τεχνολογικÀ χαρακτηριστικÀ παρÞµοια µε
αυτÀ του ξυλου, Þπωσ ο φελλÞσ, το κÞκαλο, το σκληρÞ καουτσουκ, οι σκληρÛσ πλαστικÛσ υλεσ και
Àλλα παρÞµοια σκληρÀ υλικÀ πρÛπει να πληρουν τισ ακÞλουθεσ ουσιωδεισ απαιτησεισ ασφαλεÝασ και
υγιεινησ:
α) η µηχανη πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη, κατασκευασµÛνη η εξοπλισµÛνη κατÀ τρÞπον ωστε το προσ
κατεργασÝα τεµÀχιο να µπορεÝ να τοποθετεÝται και να κατευθυνεται µε ασφÀλεια¯ Þταν το τεµÀχιο
συγκρατεÝται µε το χÛρι σε τραπÛζι εργασÝασ, το τραπÛζι πρÛπει να εξασφαλÝζει επαρκη σταθερÞτητα κατÀ τη διÀρκεια τησ εργασÝασ και δεν πρÛπει να δυσκολευει τη µετακÝνηση του τεµαχÝου¯
β) Þταν η µηχανη µπορεÝ να χρησιµοποιεÝται υπÞ συνθηκεσ που συνεπÀγονται κÝνδυνο απÞρριψησ
τεµαχÝων ξυλου, πρÛπει να σχεδιÀζεται, κατασκευÀζεται και εξοπλÝζεται κατÀ τρÞπον ωστε να
αποφευγεται η απÞρριψη η, σε αντÝθετη περÝπτωση, ωστε η απÞρριψη να µη δηµιουργεÝ κινδυνουσ
για το χρηστη η/και για τα πρÞσωπα που εκτÝθενται στον κÝνδυνο¯
γ) η µηχανη πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνη µε αυτÞµατα φρÛνα που να σταµατουν το εργαλεÝο σε
επαρκωσ συντοµο χρÞνο, εφÞσον υπÀρχει κÝνδυνοσ επαφησ µε αυτÞ κατÀ την επιβρÀδυνση του¯
δ) εÀν το εργαλεÝο εÝναι ενσωµατωµÛνο σε Þχι πληρωσ αυτοµατοποιηµÛνη µηχανη, η µηχανη πρÛπει
να εÝναι σχεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη κατÀ τρÞπον ωστε να εξαλεÝφει και να µειωσει τη
σοβαρÞτητα των σωµατικων ατυχηµÀτων, π.χ. µε χρησιµοποÝηση εργαλειοφορων κυκλικησ διατοµησ, περιορισµÞ του βÀθουσ τησ κοπησ κ.λπ.

3.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ
Οι µηχανÛσ που παρουσιÀζουν κινδυνουσ λÞγω τησ κινητικÞτητÀσ τουσ πρÛπει να σχεδιÀζονται και να
κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να αντακοκρÝνονται στισ παρακÀτω απαιτησεισ.
Οι κÝνδυνοι που οφεÝλονται στην κινητικÞτητα υφÝστανται πÀντοτε για τισ µηχανÛσ, εÝτε αυτοκινουµενεσ εÝτε ελκÞµενεσ η ωθουµενεσ, εÝτε φερÞµενεσ απÞ Àλλη µηχανη η ελκυστηρα, οι οποÝεσ χρησιµοποιουνται σε χωρουσ εργασÝασ και για τισ οποÝεσ απαιτεÝται εÝτε κινητικÞτητα κατÀ τη διÀρκεια τησ
εργασÝασ εÝτε συνεχησ η διακοπτÞµενη µετακÝνηση, στα πλαÝσια µιασ διαδοχησ καθορισµÛνων θÛσεων
εργασÝασ.
ΕπιπλÛον, οι κÝνδυνοι που οφεÝλονται στην κινητικÞτητα µπορουν να υφÝστανται για τισ µηχανÛσ οι
οποÝεσ χρησιµοποιουνται µεν χωρÝσ µετακÝνηση αλλÀ οι οποÝεσ µπορουν να εÝναι εφοδιασµÛνεσ µε µÛσα
που επιτρÛπουν την ευκολÞτερη µετακÝνηση τουσ απÞ Ûνα σηµεÝο στο Àλλο (µηχανÛσ εφοδιασµÛνεσ µε
τροχουσ, τροχÝσκουσ, πÛδιλα κ.λπ. η τοποθετηµÛνεσ σε υποστηρÝγµατα, τροχοφÞρα φορεÝα κ.λπ.).
ΠροκειµÛνου να εξακριβωθεÝ Þτι οι χειροδηγουµενοι ελκυστηρεσ και οι µηχανοκÝνητεσ σκαπÀνεσ δεν
παρουσιÀζουν απαρÀδεκτουσ κινδυνουσ για τα εκτιθÛµενα πρÞσωπα, ο κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του πρÛπει να εκτελÛσει η να φροντÝσει να εκτελεστουν οι δοκιµÛσ
που ενδεÝκνυνται για κÀθε τυπο µηχανησ.
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3.1.

ΓενικÀ

3.1.1.

ΟρισµÞσ
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Ωσ οδηγÞσ νοεÝται ο αρµÞδιοσ χειριστησ που εÝναι επιφορτισµÛνοσ µε τη µετακÝνηση µηχανησ. Ο
οδηγÞσ µπορεÝ εÝτε να φÛρεται απÞ τη µηχανη εÝτε να εÝναι πεζÞσ και να συνοδευει τη µηχανη, εÝτε να
την κατευθυνει εξ αποστÀσεωσ (µÛσω καλωδÝων, ασυρµατου συστηµατοσ κ.λπ.).
3.1.2.

ΦωτισµÞσ
ΕÀν ο κατασκευαστησ προβλÛπει χρηση σε σκοτεινουσ χωρουσ, οι αυτοκινουµενεσ µηχανÛσ πρÛπει να
φÛρουν συστηµα φωτισµου προσαρµοσµÛνο στην εργασÝα για την οποÝα προορÝζεται η µηχανη,
ανεξÀρτητα απÞ τουσ τυχÞν ισχυοντεσ Àλλουσ κανÞνεσ (κανÞνεσ οδικησ κυκλοφορÝασ, κανÞνεσ
ναυσιπλοιασ (κ.λπ.).

3.1.3.

ΣχεδιασµÞσ τησ µηχανησ Þσον αφορÀ τη µετακÝνηση τησ
ΚατÀ τη µετακÝνηση τησ µηχανησ η/και των στοιχεÝων τησ δεν πρÛπει να µπορουν να γÝνονται αιφνÝδιεσ
µετατοπÝσεισ ουτε να δηµιουργουνται κÝνδυνοι οφειλÞµενοι σε Ûλλειψη ευστÀθειασ, εφÞσον η µηχανη
η/και τα στοιχεÝα τησ µετακινουνται συµφωνα µε τισ οδηγÝεσ του κατασκευαστη.

3.2.

ΘÛση εργασÝασ

3.2.1.

ΘÛση οδηγησησ
Η θÛση οδηγησησ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη µε βÀση τισ αρχÛσ τησ εργονοµÝασ. ΜπορεÝ να υπÀρχουν
περισσÞτερεσ απÞ µÝα θÛσεισ οδηγησησ και, στην περÝπτωση αυτη, καθεµÝα απÞ τισ θÛσεισ πρÛπει να
διαθÛτει Þλα τα αναγκαÝα Þργανα χειρισµου¯ Ùταν υπÀρχουν περισσÞτερεσ απÞ µÝα θÛσεισ οδηγησησ, η
µηχανη πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη Ûτσι ωστε η χρησιµοποÝηση τησ µιασ να καθιστÀ αδυνατη τη
χρησιµοποÝηση των Àλλων, εκτÞσ απÞ την περÝπτωση επεÝγουσασ διακοπησ τησ λειτουργÝασ. Η
ορατÞτητα απÞ τη θÛση οδηγησησ πρÛπει να εÝναι τÛτοια, ωστε ο οδηγÞσ να εÝναι σε θÛση, µε πληρη
ασφÀλεια για τον Ýδιο και για τα τυχÞν εκτεθειµÛνα Àτοµα, να κινεÝ τη µηχανη και τα εργαλεÝα τησ
κÀτω απÞ τισ προβλεπÞµενεσ συνθηκεσ χρησησ. Σε περÝπτωση ανÀγκησ, πρÛπει να χρησιµοποιουνται τα
κατÀλληλα συστηµατα προκειµÛνου να αντιµετωπÝζονται τυχÞν κÝνδυνοι που προκυπτουν απÞ την
ανεπÀρκεια τησ Àµεσησ ορατÞτητασ.
Η µηχανη πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη Ûτσι ωστε απÞ τη θÛση τησ οδηγησησ, να
µη µπορεÝ να υπÀρχει κÝνδυνοσ απροσδÞκητησ επαφησ του οδηγου και των εποχουµενων χειριστων µε
τουσ τροχουσ η τισ ερπυστριεσ.
Η θÛση οδηγησησ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη κατÀ τρÞπο ωστε να αποφευγεται
κÀθε κÝνδυνοσ για την υγεÝα οφειλÞµενοσ σε καυσαÛρια η/και Ûλειψη οξυγÞνου.
Η θÛση οδηγησησ για φερÞµενο οδηγÞ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη και να κατασκευÀζεται Ûτσι ωστε
να µπορεÝ να εφοδιαστεÝ µε θαλαµÝσκο, εφÞσον το επιτρÛπουν οι διαστÀσεισ. Στην περÝπτωση αυτη,
πρÛπει να περιλαµβÀνει Ûνα χωρο Þπου θα φυλÀσσονται οι αναγκαÝεσ οδηγÝεσ προσ τον οδηγÞ η/και
τουσ χειριστÛσ. Η θÛση οδηγησησ πρÛπει να εφοδιÀζεται µε κατÀλληλο θαλαµÝσκο, εφÞσον υφÝσταται
κÝνδυνοσ οφειλÞµενοσ σε επικÝνδυνο περιβÀλλον.
Ùταν η µηχανη διαθÛτει θαλαµÝσκο, αυτÞσ πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ, κατασκευαστεÝ η/και εξοπλιστεÝ
κατÀ τρÞπο ο οποÝοσ να εξασφαλÝζει στον οδηγÞ καλÛσ συνθηκεσ εργασÝασ και να τον προστατευει
απÞ τουσ υφιστÀµενουσ κινδυνουσ (π.χ.: ακατÀλληλη θÛρµανση και εξαερισµÞσ, ανεπαρκησ ορατÞτητα,
υπερβολικÞσ θÞρυβοσ και κραδασµοÝ, πτωσεισ αντικειµÛνων, εισχωρηση αντικειµÛνων, ανατροπη
κ.λπ.). Η Ûξοδοσ πρÛπει να επιτρÛπει την ταχεÝα διαφυγη. ΕξÀλλου, πρÛπει να προβλÛπεται Ûξοδοσ
κινδυνου προσ διευθυνση διαφορετικη απÞ εκεÝνη τησ κανονικησ εξÞδου.
Τα υλικÀ που χρησιµοποιουνται για την κατασκευη και τη διαρρυθµιση του θαλαµÝσκου πρÛπει να
εÝναι δυσανÀφλεκτα.

3.2.2.

ΚαθÝσµατα
Το κÀθισµα του οδηγου κÀθε µηχανησ πρÛπει να εξασφαλÝζει ευστÀθεια στον οδηγÞ και να Ûχει
σχεδιαστεÝ µε βÀση τισ αρχÛσ τησ εργονοµÝασ.
Το κÀθισµα πρÛπει να Ûχει σχεδιαστεÝ κατÀ τρÞπον ωστε να περιορÝζονται, Þσο εÝναι εφικτÞ, οι
κραδασµοÝ που µεταδÝδονται στον οδηγÞ. Η αγκυρωση του καθÝσµατοσ πρÛπει να εÝναι ανθεκτικη σε
Þλεσ τισ δυνατÛσ καταπονησεισ, ιδÝωσ µÀλιστα στην περÝπτωση ανατροπησ. Αν κÀτω απÞ τα πÞδια του
οδηγου δεν υπÀρχει δÀπεδο, πρÛπει ο οδηγÞσ να διαθÛτει υποπÞδιο εφοδιασµÛνο µε αντιολισθητικη
επÛνδυση.
Σε περÝπτωση που η µηχανη µπορεÝ να εφοδιÀζεται µε συστηµα προστασÝασ κατÀ τησ ανατροπησ, το
κÀθισµα πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνο µε ζωνη ασφαλεÝασ η µε Àλλο ανÀλογο εξοπλισµÞ που να
συγκρατεÝ τον οδηγÞ στο κÀθισµÀ του χωρÝσ να παρεµποδÝζει τισ κινησεισ τισ οποÝεσ απαιτεÝ η οδηγηση
η τισ οποÝεσ τυχÞν συνεπÀγεται η ανÀρτηση.
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Íλλεσ θÛσεισ
ΕÀν οι συνθηκεσ χρησησ προβλÛπουν Þτι περιστασιακÀ η τακτικÀ µεταφÛρονται απÞ τη µηχανη η
εργÀζονται σ’ αυτην και Àλλοι χειριστÛσ εκτÞσ του οδηγου, πρÛπει να προβλÛπονται κατÀλληλεσ θÛσεισ
οι οποÝεσ να επιτρÛπουν την ακÝνδυνη µεταφορÀ η εργασÝα τουσ, ιδÝωσ χωρÝσ κÝνδυνο πτωσησ.
ΕφÞσον το επιτρÛπουν οι συνθηκεσ εργασÝασ, αυτÛσ οι θÛσεισ εργασÝασ πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνεσ
µε καθÝσµατα.
ΕÀν η θÛση οδηγησησ πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνη µε θαλαµÝσκο, πρÛπει και οι Àλλεσ θÛσεισ να
προστατευονται απÞ τουσ Ýδιουσ κινδυνουσ απÞ τουσ οποÝουσ προστατευεται η θÛση οδηγησησ.

3.3.

Ùργανα χειρισµου

3.3.1.

Ùργανα χειρισµου
ΑπÞ τη θÛση οδηγησησ πρÛπει να εÝναι δυνατη η ενεργοποÝηση Þλων των οργÀνων χειρισµου που εÝναι
αναγκαÝα για τη λειτουργÝα τησ µηχανησ, εκτÞσ εκεÝνων που ο χειρισµÞσ τουσ δεν µπορεÝ να γÝνει µε
ασφÀλεια παρÀ µÞνο απÞ Àλλα Þργανα χειρισµου που βρÝσκονται Ûξω απÞ τη θÛση οδηγησησ. Η
εξαÝρεση αυτη αφορÀ ειδικÞτερα τισ θÛσεισ εργασÝασ, εκτÞσ απÞ τη θÛση οδηγησησ, που προορÝζονται
για Àλλουσ χειριστÛσ η τισ περιπτωσεισ κατÀ τισ οποÝεσ ο οδηγÞσ εÝναι υποχρεωµÛνοσ να εγκαταλεÝψει
τη θÛση του για να εκτελÛσει τουσ σχετικουσ χειρισµουσ µε ασφÀλεια.
Αν προβλÛπονται ποδωστηρια (πεντÀλια), πρÛπει να σχεδιÀζονται, να κατασκευÀζονται και να
διατÀσσονται Ûτσι ωστε να µπορουν να χρησιµοποιουνται απÞ Ûναν οδηγÞ µε ασφαλη τρÞπο και µε
τουσ ελÀχιστουσ δυνατουσ κινδυνουσ συγγυσησ¯ πρÛπει επÝσησ να Ûχουν αντιολισθητικη επιφÀνεια και
να καθαρÝζονται ευκολα.
Στην περÝπτωση που η ενεργοποÝηση τουσ ενÛχει κινδυνουσ, ιδÝωσ επικÝνδυνων κινησεων, τα Þργανα
χειρισµου τησ µηχανησ εκτÞσ εκεÝνων που Ûχουν προκαθορισµÛνεσ θÛσεισ πρÛπει να επιστρÛφουν στο
νεκρÞ σηµεÝο µÞλισ απελευθερωθουν απÞ το χειριστη.
Στην περÝπτωση τροχοφÞρων µηχανων, το συστηµα διευθυνσησ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνο και
κατασκευασµÛνο κατÀ τρÞπο ωστε να ελαττωνεται η δυναµη των απÞτοµων κινησεων του τιµονιου η
του µοχλου οδηγησησ που οφεÝλονται σε κρουσεισ των κατευθυντηριων τροχων.
Τα Þργανα εµπλοκησ του διαφορικου πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνα και κατασκευασµÛνα Ûτσι ωστε να
επιτρÛπουν την απελευθÛρωση του διαφορικου Þταν η µηχανη βρÝσκεται σε κÝνηση.
Η τελευταÝα φρÀση του σηµεÝου 1.2.2 δεν εφαρµÞζεται στη λειτουργÝα τησ κινητικÞτητασ.

3.2.2.

ΘÛση σε λειτουργÝα/µετακÝνηση
Οι αυτοκινουµενεσ µηχανÛσ µε φερÞµενο οδηγÞ πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνεσ µε συστηµατα που να
αποθαρρυνουν τη θÛση σε λειτουργÝα του κινητηρα απÞ µη εντεταλµÛνα πρÞσωπα.
ΚÀθε εκουσια µετακÝνηση µιασ αυτοκινουµενησ µηχανησ µε φερÞµενο οδηγÞ πρÛπει να εÝναι αδυνατη
εκτÞσ εÀν ο οδηγÞσ βρÝσκεται στη θÛση χειρισµου.
Ùταν µια µηχανη πρÛπει να φÛρει, για την εργασÝα την οποÝα επιτελεÝ, εξοπλισµουσ που προεξÛχουν
του συνηθουσ περιτυπωµατÞσ τησ (π.χ. συστηµατα σταθεροποÝησησ, βραχÝονα κ.λπ.), ο οδηγÞσ πρÛπει
να Ûχει τα µÛσα να εξακριβωνει ευκολα, προτου την µετακινησει, αν οι εξοπλισµοÝ αυτοÝ εÝναι σε θÛση
που να επιτρÛπουν την ασφαλη µετακÝνηση.
Το Ýδιο ισχυει για Þλα τα στοιχεÝα τα οποÝα, για να επιτρÛπουν την ασφαλη µετακÝνηση, πρÛπει να
Ûχουν καθορισµÛνη θÛση, ενδεχοµÛνωσ µανδαλωµÛνη.
ΕφÞσον εÝναι τεχνικÀ και οικονοµικÀ εφικτÞ, προυMπÞθεση για τη µετακÝνηση τησ µηχανησ πρÛπει να
εÝναι η ασφαλησ θÛση των προαναφερÞµενων στοιχεÝων.
Η µηχανη δεν πρÛπει να µετακινεÝται Þταν ο κινητηρασ τÝθεται σε λειτουργÝα.

3.3.3.

Παυση τησ µετακÝνησησ
Με την επιφυλαξη των τηρητÛων απαιτησεων οδικησ κυκλοφορÝασ, τÞσο οι αυτοκινουµενεσ µηχανÛσ
Þσο και τα ρυµουλκουµενÀ τουσ πρÛπει να ανταποκρÝνονται στισ απαιτησεισ για ασφαλη επιβρÀδυνση,
στÀση, πÛδηση και ακινητοποÝηση, υπÞ Þλεσ τισ συνθηκεσ χρησησ, φορτÝου, ταχυτητασ, κατÀστασησ
εδÀφουσ, κλÝσησ εδÀφουσ που προβλÛπονται απÞ τον κατασκευαστη και αντιστοιχουν σε καταστÀσεισ
που απαντωνται κανονικÀ.
Η επιβρÀδυνση και η στÀση µιασ αυτοκινουµενησ µηχανησ πρÛπει να επιτυγχÀνονται απÞ τον οδηγÞ
µÛσω ενÞσ κυριου συστηµατοσ πÛδησησ. ΕφÞσον απαιτεÝται για λÞγουσ ασφÀλειασ σε περÝπτωση
βλÀβησ του κυριου συστηµατοσ πÛδησησ, η σε περÝπτωση ελλεÝψεωσ παροχησ ενÛργειασ για τη θÛση σε
λειτουργÝα του συστηµατοσ αυτου, η επιβρÀδυνση και η στÀση πρÛπει να επιτυγχÀνονται απÞ
εφεδρικÞ συστηµα πÛδησησ µε ανεξÀρτητα και ευπρÞσιτα Þργανα χειρισµου.
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ΕφÞσον απαιτεÝται, για λÞγουσ ασφÀλειασ, η διαρκησ ακινητοποÝηση τησ µηχανησ πρÛπει να επιτυγχÀνεται µε συστηµα στÀθµευσησ. Το συστηµα αυτÞ εÝναι δυνατÞ να συµπÝπτει µε Ûνα απÞ τα συστηµατα
που αναφÛρονται στο δευτερο εδÀφιο, υπÞ την προυMπÞθεση Þτι θα εÝναι καθαρÀ µηχανικÞ.
Στην περÝπτωση που η κινητη µηχανη κατευθυνεται εξ αποστÀσεωσ, πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη και
κατασκευασµÛνη Ûτσι ωστε να σταµατÀ αυτÞµατα στην περÝπτωση που ο οδηγÞσ χÀσει τον ÛλεγχÞ
τησ.
Το σηµεÝο 1.2.4 δεν εφαρµÞζεται για τη λειτουργÝα «µετακÝνηση».
3.3.4.

ΚÝνηση µηχανων µε πεζÞ οδηγÞ
Οποιαδηποτε µετακÝνηση αυτοκÝνητων µηχανων πρÛπει να µπορεÝ να πραγµατοποιεÝται µÞνον εφÞσον
ο οδηγÞσ επενεργεÝ συνεχωσ στο αντÝστοιχο Þργανο χειρισµου. ΕιδικÞτερα, η µηχανη δεν πρÛπει να
µετακινεÝται Þταν ο κινητηρασ τÝθεται σε λειτουργÝα.
Τα συστηµατα χειρισµου των µηχανων µε πεζÞ οδηγÞ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνα κατÀ τρÞπον ωστε
να µειωνονται στο ελÀχιστο οι κÝνδυνοι που οφεÝλονται στην απροσδÞκητη κÝνηση τησ µηχανησ προσ
τον οδηγÞ, και ιδÝωσ οι κÝνδυνοι:
α) συνθλιψησ¯
β) τραυµατισµου απÞ τα περιστρεφÞµενα εργαλεÝα.
ΕπιπλÛον, η συνηθησ ταχυτητα µετακÝνησησ τησ µηχανησ πρÛπει να εÝναι αντÝστοιχη προσ την ταχυτητα
ενÞσ πεζου οδηγου.
Στην περÝπτωση των µηχανων στισ οποÝεσ εÝναι δυνατÞν να προσαρµÞζεται περιστρεφÞµενο εργαλεÝο,
το εργαλεÝο δεν πρÛπει να µπορεÝ να ενεργοποιεÝται εφÞσον Ûχει εµπλακεÝ η οπισθοπορÝα, εκτÞσ απÞ
την περÝπτωση κατÀ την οποÝα η µετακÝνηση τησ µηχανησ οφεÝλεται στην κÝνηση του εργαλεÝου. Στην
περÝπτωση αυτη, αρκεÝ η ταχυτητα οπισθοπορÝασ να εÝναι τÛτοια ωστε να µη αποτελεÝ κÝνδυνο για τον
οδηγÞ.

3.3.5.

ΒλÀβη του κυκλωµατοσ χειρισµου
Η βλÀβη τησ τροφοδÞτησησ του υποβοηθουµενου συστηµατοσ διευθυνσησ, αν υπÀρχει τÛτοιο συστηµα
δεν πρÛπει να εµποδÝζει τη διευθυνση τησ µηχανησ µÛχρι την ακινητοποÝηση τησ.

3.4.

ΜÛτρα προστασÝασ κατÀ των µηχανικων κινδυνων

3.4.1.

ΚÝνδυνοι προερχÞµενοι απÞ κινησεισ για τισ οποÝεσ δεν Ûχει δοθεÝ εντολη
Στην περÝπτωση διακοπησ λειτουργÝασ ενÞσ στοιχεÝου µηχανησ, η εκτροπη του απÞ το σηµεÝο στÀσησ,
ανεξαρτητωσ αιτÝασ, εφÞσον δεν ενεργοποιουνται τα Þργανα χειρισµου, πρÛπει να εÝναι τÛτοια ωστε να
µην θÛτει σε κÝνδυνο τα εκτεθειµÛνα Àτοµα.
Η µηχανη πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη, κατασκευασµÛνη, και, ενδεχοµÛνωσ, συναρµολογηµÛνη στην
κινητη τησ βÀση κατÀ τÛτοιο τρÞπο ωστε, κατÀ τη µετατÞπιση τησ, οι ανεξÛλεγκτεσ ταλαντωσεισ του
κÛντρου βÀρουσ τησ να µην επηρεÀζουν τη σταθερÞτητÀ τησ και να µην προκαλουν υπερβολικÛσ
καταπονησεισ στο σκελετÞ τησ.

3.4.2.

ΚÝνδυνοσ θραυσησ κατÀ τη διÀρκεια τησ λειτουργÝασ
Τα στοιχεÝα µηχανησ που περιστρÛφονται µε µεγÀλη ταχυτητα και για τα οποÝα, παρÞλεσ τισ
προφυλÀξεισ, υφÝσταται κÝνδυνοσ θραυσησ η κατακερµατισµου, πρÛπει να εÝναι συναρµολογηµÛνα και
καλυµµÛνα µε τÛτοιο τρÞπο ωστε τα θραυµατÀ τουσ να συγκρατουνται, η, Þταν αυτÞ εÝναι αδυνατον,
να µην κατευθυνονται προσ τη θÛση οδηγησησ η/και τισ θÛσεισ εργασÝασ.

3.4.3.

ΚÝνδυνοι προερχÞµενοι απÞ ανατροπη
Ùταν για µια αυτοκινουµενη µηχανη µε φερÞµενο οδηγÞ και, ενδεχοµÛνωσ φερÞµενουσ χειριστÛσ,
υπÀρχει κÝνδυνοσ ανατροπησ, η µηχανη πρÛπει να σχεδιÀζεται και να εφοδιÀζεται µε σηµεÝα
αγκυρωσησ τα οποÝα επιτρÛπουν να δÛχεται σχετικη προστατευτικη κατασκευη (ROPS).
Η κατασκευη αυτη πρÛπει να εÝναι τÛτοια ωστε, σε περÝπτωση ανατροπησ, να εξασφαλÝζει στο
φερÞµενο οδηγÞ και, ενδεχοµÛνωσ, στουσ φερÞµενουσ χειριστÛσ κατÀλληλο οριακÞ Þγκο παραµÞρφωσησ (DLV).
ΠροκειµÛνου να εξακριβωθεÝ Þτι η προστατευτικη κατασκευη πληροÝ την απαÝτηση του δευτÛρου
εδαφÝου, ο κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του, πρÛπει να εκτελÛσει
η να φροντÝσει να εκτελεστουν οι δοκιµÛσ που ενδεÝκνυνται για κÀθε τυπο προστατευτικησ κατασκευησ.
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ΕπιπλÛον, προστατευτικη κατασκευη σε περÝπτωση ανατροπησ πρÛπει να φÛρουν τα ακÞλουθα
χωµατουργικÀ µηχανηµατα ισχυοσ ανωτερησ των 15 kW:
— ερπυστριοφÞροι η τροχοφÞροι φορτωτÛσ,
— φορτωτÛσ-εκσκαφεÝσ,
— ερπυστριοφÞροι η τροχοφÞροι ελκυστηρεσ,
— αποξεστηρεσ, µε η χωρÝσ αυτοφορτωτη,
— ισοπεδωτÛσ,
— ανατρεπÞµενα οχηµατα µε πρÞσθιο Àξονα.
3.4.4.

ΚÝνδυνοι προερχÞµενοι απÞ την πτωση αντικειµÛνων
Ùταν, για µια µηχανη µε φερÞµενο οδηγÞ η, ενδεχοµÛνωσ, µε φερÞµενουσ χειριστÛσ, υπÀρχει κÝνδυνοσ
απÞ την πτωση αντικειµÛνων η υλικων, η µηχανη πρÛπει να σχεδιÀζεται και να εφοδιÀζεται, εφÞσον το
επιτρÛπουν οι διαστÀσεισ τησ, µε σηµεÝα αγκυρωσησ που τησ επιτρÛπουν να δÛχεται σχετικη προστατευτικη κατασκευη (FOPS).
Η κατασκευη αυτη πρÛπει να εÝναι τÛτοια ωστε, σε περÝπτωση πτωσεωσ αντικειµÛνων η υλικων, να
εξασφαλÝζει στουσ φερÞµενουσ χειριστÛσ κατÀλληλο οριακÞ Þγκο παραµÞρφωσησ (DLV).
ΠροκειµÛνου να εξακριβωθεÝ Þτι η προστατευτικη κατασκευη πληροÝ την απαÝτηση του δευτÛρου
εδαφÝου, ο κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του, πρÛπει να εκτελÛσει
η να φροντÝσει να εκτελεστουν οι δοκιµÛσ που ενδεÝκνυνται για κÀθε τυπο προστατευτικησ κατασκευησ.

3.4.5.

ΚÝνδυνοι οφειλÞµενοι στα µÛσα προσπÛλασησ
ΠρÛπει να προβλÛπονται µÛσα στηριξησ και χειρολαβÛσ τα οποÝα να Ûχουν σχεδιασθεÝ, κατασκευασθεÝ
και τοποθετηθεÝ κατÀ τρÞπον ωστε οι χρηστεσ να τα χρησιµοποιουν αυθÞρµητα και να µη χρησιµοποιουν προσ το σκοπÞ αυτÞ τα Þργανα χειρισµου.

3.4.6.

ΚÝνδυνοι προερχÞµενοι απÞ συστηµατα ρυµουλκησησ
ΚÀθε µηχανη που ρυµουλκεÝ η ρυµουλκεÝται πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνη µε συστηµατα ρυµουλκησησ
η ζευξησ, σχεδιασµÛνα, κατασκευασµÛνα και τοποθετηµÛνα Ûτσι ωστε η ζευξη και απÞζευξη να
γÝνονται ευκολα και µε ασφÀλεια και να εµποδÝζεται η τυχαÝα απÞζευξη κατÀ τη χρηση.
ΕφÞσον αυτÞ επιβÀλλεται απÞ το φορτÝο του ρυµου, οι µηχανÛσ αυτÛσ πρÛπει να εÝναι εξοπλισµÛνεσ µε
Ûνα υποστηριγµα το οποÝο θα Ûχει επιφÀνεια στηριξησ προσαρµοσµÛνη στο φορτÝο και το Ûδαφοσ.

3.4.7.

ΚÝνδυνοι προερχÞµενοι απÞ τη µετÀδοση ισχυοσ µεταξυ τησ αυτοκινουµενησ µηχανησ (η του ελκυστηρα) και τησ ρυµουλκουµενησ µηχανησ
Οι αρθρωτοÝ Àξονεσ µετÀδοσησ που συνδÛουν µια αυτοκινουµενη µηχανη (η ελκυστηρα) µε το πρωτο
σταθερÞ Ûδρανο µιασ ρυµουλκουµενησ µηχανησ, πρÛπει να διαθÛτουν συστηµα προστασÝασ και προσ
την πλευρÀ τησ αυτοκινουµενησ και προσ την πλευρÀ τησ ρυµουλκουµενησ µηχανησ, και µÀλιστα σε
Þλο το µηκοσ του Àξονα και των οµοκινητικων συνδÛσµων του.
ΑπÞ την πλευρÀ τησ αυτοκινουµενησ µηχανησ η του ελκυστηρα, ο δυναµοδÞτησ Àξονασ στον οποÝο
συνδÛεται ο Àξονασ µετÀδοσησ πρÛπει να προστατευεται εÝτε µε προκÀλυµµα στερεωµÛνο στην
αυτοκινουµενη µηχανη (η τον ελκυστηρα) εÝτε µε Àλλο συστηµα που να εξασφαλÝζει ισοδυναµη
προστασÝα.
ΑπÞ την πλευρÀ τησ ρυµουλκουµενησ µηχανησ, ο δυναµοληπτησ Àξονασ πρÛπει να περικλεÝεται σε
κÀλυµµα προστασÝασ στερεωµÛνο στη µηχανη.
Στα συστηµατα µετÀδοσησ µε οµοκινητικουσ συνδÛσµουσ, η υπαρξη συστηµατοσ περιορισµου τησ
ροπησ η ελευθερα περιστρεφÞµενου τροχου επιτρÛπεται µÞνον προσ την πλευρÀ τησ ρυµουλκουµενησ
µηχανησ. Στην περÝπτωση αυτη, οι οµοκινητικοÝ συνδεσµοι πρÛπει να επισηµαÝνονται µε τη φορÀ
συναρµογησ.
ΚÀθε ρυµουλκουµενη µηχανη τησ οποÝασ η λειτουργÝα προυMποθÛτει την υπαρξη ενÞσ Àξονα µετÀδοσησ
που τη συνδÛει µε µÝα αυτοκινουµενη µηχανη η µε Ûναν ελκυστηρα πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνη µε
συστηµα ανÀρτησησ του Àξονα µετÀδοσησ Ûτσι ωστε, σε περÝπτωση απÞζευξησ τησ µηχανησ, τÞσο ο
Àξονασ Þσο και το συστηµα προστασÝασ του να µην διατρÛχουν κÝνδυνο βλÀβησ απÞ την επαφη τουσ
µε το Ûδαφοσ η µε Ûνα στοιχεÝο τησ µηχανησ.
Τα εξωτερικÀ στοιχεÝα του προστατευτικου αυτου συστηµατοσ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνα,
κατασκευασµÛνα και τοποθετηµÛνα Ûτσι ωστε να µη συµπεριστρÛφονται µε τον Àξονα µετÀδοσησ. Το
προστατευτικÞ συστηµα πρÛπει να περιβÀλλει το συστηµα µετÀδοσησ Ûωσ τα Àκρα των εσωτερικων
σιαγÞνων προκειµÛνου για απλουσ οµοκινητικουσ συνδÛσµουσ και τουλÀχιστον µÛχρι το κÛντρο του η
των εξωτερικων συνδÛσµων στην περÝπτωση που γÝνεται χρηση των καλουµενων οµοκινητικων
συνδÛσµων µεγÀλησ γωνÝασ.
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ΕÀν ο κατασκευαστησ προβλÛπει προσπÛλαση στισ θÛσεισ εργασÝασ κοντÀ στον αρθρωτÞ Àξονα
µετÀδοσησ, πρÛπει να µεριµνÀ ωστε τα προστατευτικÀ συστηµατα των αξÞνων αυτων, τα οποÝα
περιγρÀφονται στο Ûκτο εδÀφιο, να µην µπορουν να χρησιµοποιηθουν ωσ αναβαθµÝδεσ προσπÛλασησ,
εκτÞσ εÀν Ûχουν σχεδιασθεÝ και κατασκευασθεÝ για το σκοπÞ αυτÞ.
3.4.8.

ΚÝνδυνοι προερχÞµενοι απÞ κινητÀ στοιχεÝα µετÀδοσησ κÝνησησ
ΚατÀ παρÛκκλιση του σηµεÝου 1.3.8. µÛροσ Α, στην περÝπτωση κινητηρων εσωτερικησ καυσησ, οι
κινητοÝ προφυλακτηρεσ που εµποδÝζουν την προσπÛλαση στα κινητÀ στοιχεÝα στο διαµÛρισµα του
κινητηρα µπορουν να µη διαθÛτουν διÀταξη ασφÀλισησ, µε την προυMπÞθεση Þτι, για να ανοÝξουν,
απαιτεÝται εÝτε η χρηση εργαλεÝου η κλειδιου, εÝτε η χρηση οργÀνου χειρισµου που βρÝσκεται στη θÛση
οδηγησησ, αν αυτη εÝναι τοποθετηµÛνη σε τελεÝωσ κλειστÞ θαλαµÝσκο που κλειδωνει.

3.5.

ΜÛτρα προστασÝασ απÞ Àλλουσ κινδυνουσ

3.5.1.

ΚÝνδυνοι προερχÞµενοι απÞ τη συστοιχÝα συσσωρευτων
Η υποδοχη τησ συστοιχÝασ πρÛπει να εÝναι κατασκευασµÛνη και τοποθετηµÛνη και η συστοιχÝα πρÛπει
να εÝναι εγκατεστηµÛνη Ûτσι ωστε να µειωνεται στο ελÀχιστο ο κÝνδυνοσ εκτÞξευσησ ηλεκτρολυτου
πÀνω στο χειριστη, ακÞµη και σε περÝπτωση ανατροπησ, η/και προκειµÛνου να µειωνεται στο ελÀχιστο
η συγκÛντρωση ατµων στισ θÛσεισ που καταλαµβÀνουν οι χειριστÛσ.
Η µηχανη πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη Ûτσι ωστε η συστοιχÝα να µπορεÝ να
αποσυνδÛεται µε τη βοηθεια ειδικησ και ευπρÞσιτησ διÀταξησ.

3.5.2.

ΚÝνδυνοι πυρκαγιÀσ
ΑνÀλογα µε τουσ κινδυνουσ που ο κατασκευαστησ προβλÛπει Þτι εÝναι ενδεχÞµενοι κατÀ τη χρησιµοποÝηση, η µηχανη πρÛπει, εÀν το επιτρÛπουν οι διαστÀσεισ τησ:
— εÝτε να επιτρÛπει την τοποθÛτηση ευκολα προσιτων πυροσβεστηρων,
— εÝτε να εÝναι εφοδιασµÛνη µε πυροσβεστικÀ συστηµατα που αποτελουν αναπÞσπαστο στοιχεÝο τησ
µηχανησ.

3.5.3.

ΚÝνδυνοι απÞ την εκποµπη σκÞνησ, αερÝων, κ.λπ.
Ùταν υπÀρχει τÛτοιοσ κÝνδυνοσ, η συγκρÀτηση που προβλÛπεται στο σηµεÝο 1.5.13 µπορεÝ να
αντικαστασταθεÝ µε Àλλα µÛσα π.χ. µε ψεκασµουσ µε νερÞ.
Το σηµεÝο 1.5.13 δευτερο και τρÝτο εδÀφιο δεν εφαρµÞζεται εφÞσον η κυρια λειτουργÝα τησ µηχανησ
εÝναι ο ψεκασµÞσ προϊÞντων.

3.6.

ΕνδεÝξεισ

3.6.1.

Σηµανση — προειδοποιητικÛσ διατÀξεισ
Οι µηχανÛσ πρÛπει να περιλαµβÀνουν µÛσα σηµανσησ η/και πινακÝδεσ οδηγιων σχετικÀ µε τη χρηση, τη
ρυθµιση η τη συντηρηση σε κÀθε περÝπτωση που απÞ αυτÞ εξαρτÀται η υγεÝα και η ασφÀλεια των
εκτιθÛµενων ατÞµων. Τα στοιχεÝα αυτÀ πρÛπει να επιλÛγονται, να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται µε τρÞπο ωστε να εÝναι ευδιÀκριτα και ανθεκτικÀ.
Με την επιφυλαξη των απαιτησεων που πρÛπει να τηρουνται για την οδικη κυκλοφορÝα, οι µηχανÛσ µε
φερÞµενο οδηγÞ πρÛπει να διαθÛτουν τον ακÞλουθο εξοπλισµÞ:
— µÝα ηχητικη διÀταξη για την προειδοποÝηση των εκτιθÛµενων ατÞµων,
— Ûνα συστηµα φωτεινησ σηµανσησ στο οποÝο λαµβÀνονται υπÞψη οι προβλεπÞµενεσ χρησεισ τησ
µηχανησ, Þπωσ π.χ. φωτα στÀσησ, φωτα οπισθοπορÝασ, περιστροφικοÝ προβολεÝσ. Η τελευταÝα αυτη
απαÝτηση δεν ισχυει για τισ µηχανÛσ που προορÝζονται αποκλειστικÀ για υπÞγειεσ εργασÝεσ και δεν
διαθÛτουν ηλεκτρικη ενÛργεια.
Οι τηλεκατευθυνÞµενεσ µηχανÛσ, των οποÝων οι κανονικÛσ συνθηκεσ χρησησ εκθÛτουν Àτοµα σε
κÝνδυνο προσκρουσεωσ και συνθλιψησ, πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνεσ µε τα κατÀλληλα µÛσα προειδοποÝησησ για τουσ ελιγµουσ τουσ η µε τισ κατÀλληλεσ για την προστασÝα των εκτιθÛµενων προσωπων
διατÀξεισ. Το Ýδιο ισχυει για τισ µηχανÛσ των οποÝων η χρησιµοποÝηση συνεπÀγεται συστηµατικη
επανÀληψη κÝνησησ προσ τα εµπρÞσ και προσ τα πÝσω επÝ του Ýδιου Àξονοσ και των οποÝων ο οδηγÞσ
δεν Ûχει Àµεση ορατÞτητα προσ τα πÝσω.
ΠρÛπει εκ κατασκευησ να εµποδÝζεται η δυνατÞτητα ακουσιασ διακοπησ τησ λειτουργÝασ του συνÞλου
των διατÀξεων προειδοποÝησησ και σηµανσησ. Σε κÀθε περÝπτωση που αυτÞ εÝναι απαραÝτητο για
λÞγουσ ασφαλεÝασ, οι διατÀξεισ αυτÛσ πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνεσ µε µÛσα ελÛγχου τησ καλησ
λειτουργÝασ τουσ και τυχÞν βλÀβη τουσ να εÝναι εµφανησ για το χειριστη.
Ùσον αφορÀ τισ µηχανÛσ στισ οποÝεσ οι ελιγµοÝ του κυρÝωσ σωµατÞσ τουσ η του εργαλεÝου τουσ
παρουσιÀζουν ιδιαÝτερουσ κινδυνουσ, πρÛπει µια αναγνωσιµη απÞ ασφαλη απÞσταση επιγραφη,
τοποθετηµÛνη επÀνω στη µηχανη, να προειδοποιεÝ τα Àτοµα που αναγκαστικÀ πρÛπει να βρÝσκονται
στο γυρω τησ χωρο, να µην πλησιÀζουν τη µηχανη ενÞσω λειτουργεÝ.
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Σηµανση
Οι στοιχειωδεισ ενδεÝξεισ που προβλÛπονται στο σηµεÝο 1.7.3 συµπληρωνονται ωσ εξησ:
— την ονοµαστικη ισχυ εκφρασµÛνη σε kW,
— τη µÀζα, σε kg, τησ µηχανησ, µε τον εξοπλισµÞ που φÛρει συνηθωσ, και ενδεχοµÛνωσ:
— τη µÛγιστη ελκτικη δυναµη που προβλÛπει ο κατασκευαστησ στο Àγκιστρο ζευξησ, σε Ν,
— τη µÛγιστη κατακÞρυφη δυναµη που προβλÛπει ο κατασκευαστησ στο σηµεÝο ζευξησ, σε Ν.

3.6.3.

ΟδηγÝεσ χρησησ
Στισ οδηγÝεσ χρησησ, εκτÞσ απÞ τισ στοιχειωδεισ ενδεÝξεισ του σηµεÝου 1.7.4, πρÛπει να δÝδονται τα
ακÞλουθα στοιχεÝα:
α) ωσ προσ τουσ κραδασµουσ τησ µηχανησ, εÝτε η πραγµατικη τιµη εÝτε η τιµη που υπολογÝζεται βÀσει
µÛτρησησ που Ûγινε σε πανοµοιÞτυπη µηχανη:
— ο σταθµισµÛνοσ κατÀ τη συχνÞτητα τετραγωνικÞσ µÛσοσ Þροσ τησ επιτÀχυνσησ την οποÝα
υφÝστανται τα Àνω Àκρα, Þταν υπερβαÝνει τα 2,5 m/s2 Þταν το επÝπεδο αυτÞ εÝναι κατωτερο απÞ
η Ýσο προσ το 2,5 m/s2, αυτÞ πρÛπει να αναφÛρεται,
— ο σταθµισµÛνοσ κατÀ τη συχνÞτητα τετραγωνικÞσ µÛσοσ Þροσ τησ επιτÀχυνσησ την οποÝα
υφÝσταται το σωµα (πÞδια η Ûδρα), Þταν υπερβαÝνει τα 0,5 m/s2¯ Þταν το επÝπεδο αυτÞ εÝναι
κατωτερο απÞ η Ýσο προσ τα 0,5 m/s2, αυτÞ πρÛπει να αναφÛρεται.
Αν δεν εφαρµÞζονται τα εναρµονισµÛνα πρÞτυπα, τα στοιχεÝα σχετικÀ µε τουσ κραδασµουσ πρÛπει
να µετρωνται χρησιµοποιωντασ τον πλÛον προσαρµοσµÛνο στη µηχανη κωδικα µετρησεων.
Ο κατασκευαστησ υποδεικνυει τισ συνθηκεσ λειτουργÝασ τησ µηχανησ κατÀ τη διÀρκεια των
µετρησεων και τισ µεθÞδουσ που χρησιµοποιηθηκαν για τισ µετρησεισ¯
β) στην περÝπτωση µηχανων που, ανÀλογα µε το χρησιµοποιουµενο εξοπλισµÞ, επιδÛχονται πολλαπλÛσ χρησεισ, ο κατασκευαστησ τησ βασικησ µηχανησ, επÝ τησ οποÝασ µπορουν να προσαρµοστουν
εναλλÀξιµοι εξοπλισµοÝ και ο κατασκευαστησ των εναλλÀξιµων αυτων εξοπλισµων πρÛπει να
παρÛχουν τισ πληροφορÝεσ που χρειÀζονται για την ασφαλη προσαρµογη και τη χρησιµοποÝηση
τουσ.

4.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Οι µηχανÛσ που παρουσιÀζουν κινδυνουσ λÞγω ανυψωτικων εργασιων, κατÀ κυριο λÞγο κινδυνουσ
πτωσησ του φορτÝου, πρÞσκρουσησ του φορτÝου η ανατροπησ εξαιτÝασ χειρισµου του φορτÝου πρÛπει
να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε να ανταποκρÝνονται στισ ακÞλουθεσ
απαιτησεισ.
Οι ανωτÛρω κÝνδυνοι ενυπÀρχουν κυρÝωσ στισ µηχανÛσ που Ûχουν ωσ αποστολη να µετατοπÝζουν
µεµονωµÛνο φορτÝο µε αλλαγη τησ στÀθµησ κατÀ τη διÀρκεια τησ µετατÞπισησ. Το φορτÝο αυτÞ µπορεÝ
να αποτελεÝται απÞ αντικεÝµενα, υλικÀ η εµπορευµατα.

4.1.

ΓενικÀ

4.1.1.

ΟρισµοÝ
α) «ανυψωτικÀ εξαρτηµατα»: δοµικÀ µÛρη η στοιχεÝα εξοπλισµου µη συνδεδεµÛνα µε τη µηχανη και
τοποθετουµενα µεταξυ τησ µηχανησ και του φορτÝου, η επÝ του φορτÝου, για τη συγκρÀτηση του¯
β) «εξαρτηµατα αρτÀνησ»: εξαρτηµατα που χρησιµευουν στην κατασκευη η χρησιµοποÝηση αρτÀνησ,
Þπωσ Àγκιστρα µε µÀτι, αγκυλια κρÝκοι, κρÝκοι µε βÀκτρο κ.λπ.¯
γ) «οδηγουµενο φορτÝο»: φορτÝο του οποÝου η µετατÞπιση διενεργεÝται καθ’ ολοκληρÝα κατÀ µηκοσ
Àκαµπτων η ευκαµπτων υλικων οδηγων των οποÝων η θÛση στο χωρο προσδιορÝζεται απÞ σταθερÀ
σηµεÝα¯
δ) «συντελεστησ χρησησ»: αριθµητικη τιµη του λÞγου του εγγυηµÛνου απÞ τον κατασκευαστη φορτÝου
µÛχρι το οποÝο Ûνασ εξοπλισµÞσ, Ûνα εξÀρτηµα η µÝα µηχανη µπορεÝ να συγκρατεÝ το φορτÝο αυτÞ,
προσ το µÛγιστο φορτÝο χρησησ το οποÝο αναγρÀφεται πÀνω στον εξοπλισµÞ, το εξÀρτηµα η τη
µηχανη αντιστοÝχωσ¯
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ε) «συντελεστησ δοκιµησ»: αριθµητικη τιµη του λÞγου του φορτÝου του χρησιµοποιουµενου για την
εκτÛλεση των στατικων η δυναµικων δοκιµων ενÞσ εξοπλισµου, εξαρτηµατοσ η µηχανησ, προσ το
µÛγιστο φορτÝο χρησησ που αναγρÀφεται πÀνω στον εξοπλισµÞ, το εξÀρτηµα η τη µηχανη
αντιστοÝχωσ¯
στ) «στατικη δοκιµη»: δοκιµη που συνÝσταται στην επιθεωρηση τησ µηχανησ η του ανυψωτικου
εξαρτηµατοσ και εν συνεχεÝα στην επιβολη µιασ δυναµησ που αντιστοιχεÝ στο µÛγιστο φορτÝο
χρησησ πολλαπλασιαζÞµενο επÝ τον κατÀλληλο συντελεστη στατικησ δοκιµησ, µετÀ δε την αποφÞρτιση στην εκ νÛου επιθεωρηση τησ µηχανησ η του εξαρτηµατοσ, για να διαπιστωθεÝ εÀν Ûχει
υποστεÝ ζηµÝεσ¯
ζ) «δυναµικη δοκιµη»: δοκιµη που συνÝσταται στη θÛση σε λειτουργÝα τησ µηχανησ υπÞ Þλεσ τισ
δυνατÛσ διατÀξεισ τησ και συνδυασµουσ εξαρτηµÀτων τησ, µε το µÛγιστο φορτÝο χρησησ λαµβÀνοντασ υπÞψη τη δυναµικη συµπεριφορÀ τησ µηχανησ, προκειµÛνου να εξακριβωθεÝ η καλη τησ
λειτουργÝα και η λειτουργÝα των στοιχεÝων ασφαλεÝασ.
4.1.2.

ΜÛτρα προστασÝασ απÞ τουσ µηχανικουσ κινδυνουσ

4.1.2.1. Κ Ý ν δ υ ν ο ι λ Þ γ ω Û λ λ ε ι ψ η σ ε υ σ τ À θ ε ι α σ
Οι µηχανÛσ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνεσ και κατασκευασµÛνεσ ωστε η απαιτουµενη στο σηµεÝο 1.3.1
ευστÀθεια να εξασφαλÝζεται και κατÀ τη λειτουργÝα τουσ και εκτÞσ λειτουργÝασ, καθωσ και σε Þλεσ τισ
φÀσεισ µεταφορÀσ, συναρµολÞγησησ και αποσυναρµολÞγησησ, σε περÝπτωση προβλεπτων βλαβων
καθωσ και κατÀ την εκτÛλεση των δοκιµων εφÞσον οι δοκιµÛσ αυτÛσ διενεργουνται συµφωνα µε τισ
οδηγÝεσ χρησησ.
Προσ το σκοπÞ αυτÞ, ο κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του, πρÛπει
να χρησιµοποιησει τα ενδεδειγµÛνα µÛσα εξακρÝβωσησ. Ùσον αφορÀ ειδικÞτερα τα αυτοκινουµενα
βιοµηχανικÀ οχηµατα ανυψωτικησ ικανÞτητασ Àνω του 1,80 m, ο κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ
στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του οφεÝλει να εκτελÛσει η να φροντÝσει να εκτελεστεÝ, για κÀθε τυπο
βιοµηχανικου οχηµατοσ, δοκιµη ευσταθεÝασ επÝ εξÛδρασ η Àλλη ανÀλογη δοκιµη.
4.1.2.2. Ο δ η γ ο Ý κ α ι γ ρ α µ µ Û σ κ υ λ ι σ η σ
Οι µηχανÛσ πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνεσ µε κατÀλληλεσ διατÀξεισ που να επενεργουν στουσ οδηγουσ
η τισ γραµµÛσ κυλισησ για να αποφευγεται ο εκτροχιασµÞσ.
ΩστÞσο, σε περÝπτωση εκτροχιασµου παρÀ την υπαρξη των διατÀξεων αυτων η σε περÝπτωση βλÀβησ
ενÞσ οργÀνου οδηγησησ η κυλισησ πρÛπει να υπÀρχουν διατÀξεισ που να εµποδÝζουν την πτωση του
εξοπλισµου, των δοκιµων στοιχεÝων η του φορτÝου καθωσ και την αντατροπη τησ µηχανησ.
4.1.2.3. Μ η χ α ν ι κ η α ν τ ο χ η
Οι µηχανÛσ, τα ανυψωτικÀ εξαρτηµατα καθωσ και τα κινητÀ στοιχεÝα πρÛπει να αντÛχουν στισ
καταπονησεισ στισ οποÝεσ υποβÀλλονται κατÀ τη λειτουργÝα, και ενδεχοµÛνωσ, εκτÞσ λειτουργÝασ, υπÞ
τισ συνθηκεσ εγκατÀστασησ και εκµετÀλλευσησ που προβλÛπονται απÞ τον κατασκευαστη και σε Þλεσ
τισ σχετικÛσ διατÀξεισ των εξαρτηµÀτων τουσ, λαµβανοµÛνων υπÞψη των τυχÞν επιδρÀσεων των
ατµοσφαιρικων παραγÞντων και των καταπονησεων που ασκουν τα Àτοµα. Η απαÝτηση αυτη πρÛπει
επÝσησ να πληρουται κατÀ τη διÀρκεια τησ µεταφορÀσ, τησ συναρµολÞγησησ και τησ αποσυναρµολÞγησησ.
Οι µηχανÛσ και τα ανυψωτικÀ εξαρτηµατα πρÛπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ
τρÞπον ωστε να αποφευγονται οι βλÀβεσ που οφεÝλονται στην κÞπωση η τη φθορÀ, ανÀλογα µε την
προβλεπÞµενη εφαρµογη.
Τα χρησιµοποιουµενα υλικÀ πρÛπει να επιλÛγονται µε κριτηριο το περιβÀλλον χρησιµοποÝησησ που
προβλÛπει ο κατασκευαστησ, ιδÝωσ Þσον αφορÀ τη διÀβρωση, τη φθορÀ λÞγω τριβησ, τισ κρουσεισ, την
ευθραυστÞτητα λÞγω ψυχουσ και τη γηρανση.
Οι µηχανÛσ και τα ανυψωτικÀ εξαρτηµατα πρÛπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται Ûτσι ωστε
να αντÛχουν χωρÝσ µÞνιµη παραµÞρφωση ουτε Ûκδηλη βλÀβη τισ υπερφορτÝσεισ που οφεÝλονται στισ
στατικÛσ δοκιµÛσ. ΚατÀ τον υπολογισµÞ πρÛπει να χρησιµοποιουνται οι τιµÛσ του συντελεστη στατικησ
δοκιµησ που επιλÛγεται προκειµÛνου να εξασφαλιστεÝ το ενδεδειγµÛνο επÝπεδο ασφαλεÝασ. Ο συντελεστησ αυτÞσ λαµβÀνει, κατÀ γενικÞ κανÞνα, τισ ακÞλουθεσ τιµÛσ:
α) µηχανÛσ µε κινητηρια δυναµη τον Àνθρωπο και ανυψωτικÀ εξαρτηµατα: 1,5¯
β) λοιπÛσ µηχανÛσ: 1,25.
Οι µηχανÛσ πρÛπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται για να αντÛχουν χωρÝσ βλÀβη στισ
δυναµικÛσ δοκιµÛσ που πραγµατοποιουνται µε το µÛγιστο φορτÝο χρησησ πολλαπλασιαζÞµενο επÝ το
συντελεστη δυναµικησ δοκιµησ. Ο συντελεστησ δυναµικησ δοκιµησ επιλÛγεται κατÀ τρÞπον ωστε να
εξασφαλÝζεται το ενδεδειγµÛνο επÝπεδο ασφαλεÝασ. Ο συντελεστησ αυτÞσ, κατÀ γενικÞ κανÞνα, εÝναι
Ýσοσ προσ 1,1.
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Οι δυναµικÛσ δοκιµÛσ πρÛπει να διεξÀγονται στη µηχανη που εÝναι Ûτοιµη να τεθεÝ σε λειτουργÝα υπÞ
οµαλÛσ συνθηκεσ χρησησ. Οι δοκιµÛσ αυτÛσ πραγµατοποιουνται, κατÀ γενικÞ κανÞνα, µε τισ ονοµαστικÛσ ταχυτητεσ που ορÝζει ο κατασκευαστησ. Σε περÝπτωση που το κυκλωµα χειρισµου του µηχανηµατοσ επιτρÛπει πολλÛσ ταυτÞχρονεσ κινησεισ (π.χ. περιστροφη και µετατÞπιση του φορτÝου), οι δοκιµÛσ
πρÛπει να διεξÀγονται υπÞ τισ δυσµενÛστερεσ δυνατÛσ συνθηκεσ, ητοι κατÀ γενικÞ κανÞνα µε
συνδυασµÞ των κινησεων.
4.1.2.4. Τ ρ ο χ α λ Ý ε σ , τ υ µ π α ν α , α λ υ σ Ý δ ε σ η σ υ ρ µ α τ Þ σ χ ο ι ν α
Οι τροχαλÝεσ, τα τυµπανα και οι κυλινδροι πρÛπει να Ûχουν διαµÛτρουσ συµβατÛσ και κατÀλληλεσ για
τισ διαστÀσεισ των συρµατÞσχοινων η των αλυσÝδων µε τισ οποÝεσ µπορουν να εφοδιÀζονται.
Τα τυµπανα και οι κυλινδροι πρÛπει να σχεδιÀζονται, να κατασκευÀζονται και να τοποθετουνται κατÀ
τρÞπον ωστε τα συρµατÞσχοινα η οι αλυσÝδεσ µε τισ οποÝεσ εÝναι εφοδιασµÛνα να µπορουν να
τυλÝγονται χωρÝσ να φευγουν προσ τα πλÀγια απÞ την προβλεπÞµενη αυλακα.
Τα συρµατÞσχοινα τα οποÝα χρησιµοποιουνται απευθεÝασ για την ανυψωση η τη στηριξη του φορτÝου
δεν πρÛπει να περιÛχουν καµÝα Ûνωση εκτÞσ εκεÝνων που εÝναι στα Àκρα τουσ (οι ενωσεισ εÝναι ανεκτÛσ
στισ εγκαταστÀσεισ για τισ οποÝεσ προβλÛπεται, απÞ την κατασκευη τουσ, να τροποποιουνται συχνÀ
ανÀλογα µε τισ ανÀγκεσ µιασ εκµετÀλλευσησ). Ο συντελεστησ χρησησ του συνδυασµου συρµατÞσχοινου
και απÞληξησ επιλÛγεται κατÀ τρÞπον ωστε να εξασφαλÝζεται το ενδεδειγµÛνο επÝπεδο ασφαλεÝασ¯ ο
συντελεστησ αυτÞσ, κατÀ γενικÞ κανÞνα, εÝναι Ýσοσ προσ 5.
Ο συντελεστησ χρησησ των αλυσÝδων ανυψωσησ επιλÛγεται κατÀ τρÞπον ωστε να εξασφαλÝζεται το
ενδεδειγµÛνο επÝπεδο ασφαλεÝασ¯ ο συντελεστησ αυτÞσ, κατÀ γενικÞ κανÞνα, εÝναι Ýσοσ προσ 4.
ΠροκειµÛνου να εξακριβωθεÝ Þτι Ûχει επιλεγεÝ ο ενδεδειγµÛνοσ συντελεστησ χρησησ, ο κατασκευαστησ η
ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του πρÛπει να εκτελÛσει η να φροντÝσει να εκτελεστουν
οι δοκιµÛσ που ενδεÝκνυνται για κÀθε τυπο αλυσÝδασ και συρµατÞσχοινου που χρησιµοποιεÝται
απευθεÝασ για την ανυψωση του φορτÝου και για κÀθε τυπο απÞληξησ συρµατÞσχοινου.
4.1.2.5. Ε ξ α ρ τ η µ α τ α α ρ τ À ν η σ
Τα εξαρτηµατα αρτÀνησ οφεÝλουν να Ûχουν διαστÀσεισ που να λαµβÀνουν υπÞψη τα φαινÞµενα
κÞπωσησ και γηρανσησ για αριθµÞ κυκλων λειτουργÝασ συµφωνο προσ την προβλεπÞµενη διÀρκεια
ζωησ, υπÞ συνθηκεσ λειτουργÝασ που ανταποκρÝνονται στην προβλεπÞµενη χρηση.
ΕξÀλλου:
α) ο συντελεστησ χρησιµοποÝησησ του συνδυασµου συρµατÞσχοινου και απÞληξησ επιλÛγεται κατÀ
τρÞπον ωστε να εξασφαλÝζεται το ενδεδειγµÛνο επÝπεδο ασφαλεÝασ. Ο συντελεστησ αυτÞσ, κατÀ
γενικÞ κανÞνα, εÝναι Ýσοσ προσ 5. Τα συρµατÞσχοινα δεν πρÛπει να περιλαµβÀνουν καµÝα Ûνωση η
πÞρπη εκτÞσ εκεÝνων που εÝναι στισ αποληξεισ τουσ¯
β) Þταν χρησιµοποιουνται αλυσÝδεσ µε συγκολλητουσ κρÝκουσ πρÛπει να εÝναι του τυπου βραχÛων
κρÝκων. Οι αλυσÝδεσ, ανεξÀρτητα απÞ τον τυπο τουσ, πρÛπει να Ûχουν συντελεστη χρησησ που
επιλÛγεται κατÀ τρÞπον ωστε να εξασφαλÝζεται το ενδεδειγµÛνο επÝπεδο ασφαλεÝασ. Ο συντελεστησ αυτÞσ, κατÀ γενικÞ κανÞνα, εÝναι Ýσοσ προσ 4¯
γ) ο συντελεστησ χρησιµοποÝησησ των νηµÀτινων καλωδÝων η ιµÀντων εξαρτÀται απÞ το υλικÞ, τη
µÛθοδο κατασκευησ, τισ διαστÀσεισ και τη χρηση. Ο συντελεστησ αυτÞσ επιλÛγεται Ûτσι ωστε να
εξασφαλÝζεται το ενδεδειγµÛνο επÝπεδο ασφαλεÝασ. Ο συντελεστησ αυτÞσ εÝναι, κατÀ γενικÞ
κανÞνα, Ýσοσ προσ 7, υπÞ τον Þρο Þτι τα χρησιµοποιουµενα υλικÀ εÝναι πολυ καλησ ελεγµÛνησ
ποιÞτητασ και Þτι η µÛθοδοσ κατασκευησ Ûχει προσαρµοστεÝ στισ προβλεπÞµενεσ συνθηκεσ χρησησ.
Σε αντÝθετη περÝπτωση, ο συντελεστησ εÝναι, κατÀ γενικÞ κανÞνα µεγαλυτεροσ, προκειµÛνου να
παρÀσχει ισοδυναµο επÝπεδο ασφαλεÝασ.
Τα νηµÀτινα καλωδια η ιµÀντεσ δεν πρÛπει να περιεχουν κανÛνα κÞµβο, Ûνωση η συνδεση εκτÞσ
εκεÝνων που υπÀρχουν στα Àκρα ανÀρτησησ τησ αρτÀνησ η του βρÞγχου σε περÝπτωση ατÛρµονοσ
αρτÀνησ¯
δ) ο συντελεστησ χρησιµοποÝησησ Þλων των µεταλλικων συνθετικων στοιχεÝων µιασ αρτÀνησ η των
στοιχεÝων που χρησιµοποιουνται µε την αρτÀνη, επιλÛγεται κατÀ τρÞπον ωστε να εξασφαλÝζεται το
ενδεδειγµÛνο επÝπεδο ασφÀλειασ. Ο συντελεστησ αυτÞσ εÝναι, κατÀ γενικÞ κανÞνα, Ýσοσ προσ 4¯
ε) η µÛγιστη ικανÞτητα χρησησ µιασ πολυκλωνησ αρτÀνησ προσδιορÝζεται λαµβÀνοντασ υπÞψη τη
µÛγιστη ικανÞτητα χρησησ του ασθενÛστερου κλωνου, τον αριθµÞ των κλωνων και Ûνα συντελεστη
µεÝωσησ ο οποÝοσ εξαρτÀται απÞ τον τρÞπο ανÀρτησησ δια τησ αρτÀνησ¯
στ) προκειµÛνου να εξακριβωθεÝ Þτι Ûχει επιλεγεÝ ο ενδεδειγµÛνοσ συντελστησ χρησιµοποÝησησ, ο
κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του εκτελεÝ η φροντÝζει να
εκτελεστουν οι δοκιµÛσ που ενδεÝκνυνται για κÀθε τυπο δοµικου στοιχεÝου που αναφÛρεται στα
στοιχεÝα α), β), γ) και δ).
4.1.2.6. Î λ ε γ χ ο σ τ ω ν κ ι ν η σ ε ω ν
Τα συστηµατα ελÛγχου των κινησεων πρÛπει να ενεργουν κατÀ τρÞπον ωστε να διαφυλÀσσεται σε
ασφαλη κατÀσταση η µηχανη στην οποÝα εÝναι εγκατεστηµÛνα:
α) οι µηχανÛσ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνεσ και εφοδιασµÛνεσ µε διατÀξεισ που να διατηρουν το ευροσ
κινησεων των στοιχεÝων τουσ στα προβλεπÞµενα Þρια. Οι διατÀξεισ αυτÛσ πρÛπει, ενδεχοµÛνωσ, να
τÝθενται σε λειτουργÝα µετÀ απÞ σχετικÞ προειδοποιητικÞ σηµα¯
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β) Þταν πολλÛσ τÛτοιεσ µηχανÛσ εγκατεστηµÛνεσ µÞνιµα η κυλιÞµενεσ σε σιδηροτροχιÛσ µπορουν να
κινουνται ταυτÞχρονα στον Ýδιο χωρο, µε κÝνδυνο συγκρουσεων, οι µηχανÛσ αυτÛσ πρÛπει να εÝναι
σχεδιασµÛνεσ και κατασκευασµÛνεσ Ûτσι ωστε να µπορουν να εξοπλιστουν µε συστηµατα αποφυγησ
των εν λÞγω κινδυνων¯
γ) οι µηχανισµοÝ των µηχανων οφεÝλουν να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπον ωστε
τα φορτÝα να µη µπορουν να κλÝνουν επικÝνδυνα η να πÛσουν αιφνιδÝωσ µε ελευθερη πτωση σε
περÝπτωση µερικησ η ολικησ διακοπησ τησ παροχησ ενÛργειασ η Þταν παυσει να ενεργεÝ ο
χειριστησ¯
δ) εκτÞσ απÞ τισ µηχανÛσ των οποÝων η εργασÝα απαιτεÝ µια τÛτοια εφαρµογη, δεν πρÛπει να υπÀρχει
η δυνατÞτητα, υπÞ οµαλÛσ συνθηκεσ λειτουργÝασ, καθÞδου του φορτÝου υπÞ τον Ûλεγχο πÛδησ
τριβησ και µÞνον¯
ε) τα Þργανα συγκρÀτησησ πρÛπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται Ûτσι ωστε να αποφευγεται η αιφνÝδια πτωση των φορτÝων.
4.1.2.7. Κ Ý ν δ υ ν ο ι ο φ ε ι λ Þ µ ε ν ο ι σ τ α δ ι α κ ι ν ο υ µ ε ν α φ ο ρ τ Ý α
Η θÛση οδηγησησ των µηχανων πρÛπει να εÝναι τοποθετηµÛνη σε θÛση που να επιτρÛπει τη µÛγιστη
εποπτεÝα των διαδροµων των κινουµενων στοιχεÝων, ωστε να αποφευγονται οι πιθανÛσ προσκρουσεισ
µε πρÞσωπα η αντικεÝµενα η µε Àλλεσ µηχανÛσ που ενδÛχεται να λειτουργουν ταυτÞχρονα και οι οποÝεσ
ενδÛχεται να δηµιουργουν κινδυνουσ.
Οι µÞνιµα εγκατεστηµÛνεσ µηχανÛσ οδηγουµενου φορτÝου, πρÛπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται ωστε το φορτÝο η τα αντÝβαρα να µη µπορουν να χτυπησουν τα εκτεθειµÛνα Àτοµα.
4.1.2.8. Κ Ý ν δ υ ν ο ι α π Þ κ ε ρ α υ ν Þ
Οι µηχανÛσ που εκτÝθενται σε κεραυνουσ κατÀ τη χρησιµοποÝηση τουσ πρÛπει να εÝναι εξοπλισµÛνεσ
για την παροχÛτευση των σχετικων ηλεκτρικων φορτÝων στη γη.
4.2.

ΙδιαÝτερεσ απαιτησεισ για τα µηχανηµατα στα οποÝα η κινητηρια δυναµη δεν εÝναι ο Àνθρωποσ

4.2.1.

Χειριστηρια

4.2.1.1. Θ Û σ η ο δ η γ η σ η σ
Οι απαιτησεισ του σηµεÝου 3.2.1 εφαρµÞζονται και στισ µη κινητÛσ µηχανÛσ.
4.2.1.2. Κ À θ ι σ µ α
Οι απαιτησεισ του σηµεÝου 3.2.2. πρωτο και δευτερο εδÀφιο καθωσ και οι απαιτησεισ του σηµεÝου 3.2.3
εφαρµÞζονται και στισ µη κινητÛσ µηχανÛσ.
4.2.1.3. Ù ρ γ α ν α ε λ Û γ χ ο υ τ ω ν κ ι ν η σ ε ω ν
Τα Þργανα ελÛγχου των κινησεων τησ µηχανησ η του εξοπλισµου τησ πρÛπει να επανÛρχονται στο
νεκρÞ σηµεÝο αφου ο χειριστησ πÀψει να επενεργεÝ. ΩστÞσο, για τισ µερικÛσ η ολικÛσ κινησεισ, για τισ
οποÝεσ δεν υφÝσταται κÝνδυνοσ πρÞσκρουσησ του φορτÝου η τησ µηχανησ, τα εν λÞγω Þργανα µπορουν
να αντικαθÝστανται απÞ Þργανα ελÛγχου που επιτρÛπουν κινησεισ µε αυτÞµατεσ στÀσεισ σε προεπιλεγµÛνα επÝπεδα χωρÝσ να εξακολουθεÝ να επενεργεÝ ο χειριστησ.
4.2.1.4. Î λ ε γ χ ο σ τ ω ν κ α τ α π ο ν η σ ε ω ν
Οι µηχανÛσ µÛγιστου φορτÝου χρησησ τουλÀχιστον Ýσου προσ 1 000 kg η των οποÝων η ροπη ανατροπησ
εÝναι τουλÀχιστον Ýση προσ 40 000 Nm, πρÛπει να εÝναι εξοπλισµÛνεσ µε συστηµατα ειδοποÝησησ του
οδηγου τα οποÝα εµποδÝζουν τισ επικÝνδυνεσ µετατοπÝσεισ του φορτÝου σε περÝπτωση:
— υπερφÞρτωσησ των µηχανων:
— εÝτε απÞ υπÛρβαση των µεγÝστων φορτÝων χρησησ,
— εÝτε απÞ υπÛρβαση των ροπων που οφεÝλονται στα ανωτÛρω φορτÝα,
— υπÛρβασησ των ροπων που τεÝνουν να προκαλÛσουν ανατροπη, ιδÝωσ λÞγω του ανυψουµενου
φορτÝου.
4.2.2.

ΕγκατÀσταση οδηγουµενη απÞ συρµατÞσχοινα
Τα φÛροντα, Ûλκοντα η φÛροντα-Ûλκοντα συρµατÞσχοινα πρÛπει να εÝναι εντεταµÛνα απÞ αντÝβαρο η
απÞ µηχανισµÞ που να επιτρÛπει το µÞνιµο Ûλεγχο τησ τÀσεωσ.

4.2.3.

ΚÝνδυνοι για τα εκτιθÛµενα Àτοµα. ΜÛσα πρÞσβασησ στη θÛση εργασÝασ η στα σηµεÝα επÛµβασησ
Οι µηχανÛσ οδηγουµενου φορτÝου καθωσ και οι µηχανÛσ των οποÝων τα υποστηρÝγµατα των φορτÝων
διαγρÀφουν σαφωσ ορισµÛνη διαδροµη πρÛπει να εÝναι εξοπλισµÛνεσ µε µηχανισµουσ που να εµποδÝζουν τουσ κινδυνουσ πτωσεωσ των εκτιθÛµενων ατÞµων.
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Οι µηχανÛσ που διακινουνται µεταξυ καθορισµÛνων επιπÛδων και στισ οποÝεσ οι χειριστÛσ µπορουν να
εισχωρησουν στο υποστηριγµα του φορτÝου για να τακτοποιησουν η να στερεωσουν το φορτÝο, πρÛπει
να εÝναι σχεδιασµÛνεσ και κατασκευασµÛνεσ Ûτσι ωστε να αποφευγεται η µη ελεγχÞµενη µετακÝνηση
του υποστηρÝγµατοσ του φορτÝου, ιδÝωσ κατÀ τη φÞρτωση η την εκφÞρτωση.
4.2.4.

ΚαταλληλÞτητα χρησησ
Ο κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του, κατÀ τη διÀθεση στην αγορÀ
η κατÀ την πρωτη θÛση σε λειτουργÝα, βεβαιωνεται, µε τα κατÀλληλα µÛτρα που εÝτε λαµβÀνει ο Ýδιοσ
εÝτε µεριµνÀ για τη ληψη τουσ, Þτι οι χειροκÝνητεσ η µηχανοκÝνητεσ µηχανÛσ και τα εξαρτηµατα
αρτÀνησ µπορουν, Þταν πρωτοτÝθενται σε λειτουργÝα, να εκπληρωνουν τισ λειτουργÝεσ για τισ οποÝεσ
Ûχουν κατασκευασθεÝ µε πληρη ασφÀλεια. Τα προαναφερÞµενα µÛτρα πρÛπει να λαµβÀνουν υπÞψη τισ
στατικÛσ και δυναµικÛσ πλευρÛσ των µηχανων.
Ùταν οι µηχανÛσ δεν µπορουν να συναρµολογηθουν στουσ χωρουσ του κατασκευαστη η του εγκατεστηµÛνου στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχου του, τα κατÀλληλα µÛτρα πρÛπει να λαµβÀνονται στον τÞπο
χρησιµοποÝησησ. Στην αντÝθετη περÝπτωση, µπορουν να ληφθουν εÝτε στουσ χωρουσ του κατασκευαστη
εÝτε στον τÞπο χρησιµοποÝησησ.

4.3.

Σηµανση

4.3.1.

ΑλυσÝδεσ και συρµατÞσχοινα
ΚÀθε τµηµα ανυψωτικησ αλυσÝδασ, συρµατÞσχοινου η ιµÀντα που δεν αποτελεÝ µÛροσ συνÞλου πρÛπει
να φÛρει σηµανση, η εÀν δεν εÝναι δυνατη η σηµανση, µÝα πινακÝδα η Ûνα αναπÞσπαστο δακτυλιο ο
οποÝοσ πρÛπει να αναγρÀφει τα στοιχεÝα του κατασκευαστη η του εγκατεστηµÛνου στην ΚοινÞτητα
εντολοδÞχου του και τα στοιχεÝα τησ σχετικησ βεβαÝωσησ.
Η βεβαÝωση πρÛπει να φÛρει τισ ενδεÝξεισ οι οποÝεσ απαιτουνται απÞ τα εναρµονισµÛνα πρÞτυπα η,
ελλεÝψει αυτων, τισ ακÞλουθεσ στοιχειωδεισ ενδεÝξεισ:
— το Þνοµα του κατασκευαστη η του εγκατεστηµÛνου στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχου του,
— τη διευθυνση στην ΚοινÞτητα του κατασκευαστη η του εντολοδÞχου του, ανÀλογα µε την
περÝπτωση,
— περιγραφη τησ αλυσÝδασ η του συρµατÞσχοινου στην οποÝα συµπεριλαµβÀνονται:
— οι ονοµαστικÛσ διαστÀσεισ,
— η κατασκευη,
— το υλικÞ κατασκευησ,
— κÀθε ειδικη µεταλλουργικη επεξεργασÝα που υπÛστη το υλικÞ,
— σε περÝπτωση δοκιµησ, το πρÞτυπο που ακολουθηθηκε,
— το µÛγιστο φορτÝο που µπορεÝ να φÛρει εν ωρα λειτουργÝασ η αλυσÝδα η το συρµατÞσχοινο.
Μπορουν να αναφÛρονται τα Þρια µÛσα στα οποÝα οφεÝλουν να βρÝσκονται τα φορτÝα ανÀλογα µε
τισ προβλεπÞµενεσ χρησεισ.

4.3.2.

ΑνυψωτικÀ εξαρτηµατα
ΚÀθε ανυψωτικÞ εξÀρτηµα πρÛπει να φÛρει τα ακÞλουθα σηµατα:
— στοιχεÝα του κατασκευαστη,
— στοιχεÝα του υλικου (π.χ.: διεθνησ κλÀση) Þταν η πληροφορÝα αυτη εÝναι αναγκαÝα για τη
συµβατÞτητα των διαστÀσεων,
— στοιχεÝα για το µÛγιστο φορτÝο χρησησ,
— η σηµανση «CE».
Για τα εξαρτηµατα αρτÀνησ που περιλαµβÀνουν συστατικÀ στοιχεÝα Þπωσ συρµατÞσχοινα η καλωδια
στα οποÝα εÝναι αδυνατο να πραγµατοποιηθεÝ η σηµανση, οι πληροφορÝεσ που αναφÛρονται στο πρωτο
εδÀφιο πρÛπει να παρÛχονται µε πινακÝδα η µε Àλλο µÛσο, στÛρεα προσδεδεµÛνο στο εξÀρτηµα.
Οι ανωτÛρω ενδεÝξεισ πρÛπει να εÝναι ευανÀγνωστεσ και τοποθετηµÛνεσ σε τÛτοια θÛση ωστε να µην
κινδυνευνουν να εξαφανιστουν λÞγω τριβησ, φθορÀσ κ.λπ. ουτε να θÛτουν σε κÝνδυνο την αντοχη του
εξαρτηµατοσ.

4.3.3.

ΜηχανÛσ
ΚÀθε µηχανη πρÛπει να φÛρει, κατÀ τρÞπο ευανÀγνωστο και µÞνιµο, επιπλÛον των στοιχειωδων
ενδεÝξεων του σηµεÝου 1.7.3, ενδεÝξεισ σχετικÀ µε το ονοµαστικÞ φορτÝο:
i) εγγεγραµµÛνεσ σαφωσ, κατÀ τρÞπο πολυ ευανÀγνωστο επÝ τησ µηχανησ, για τισ µηχανÛσ για τισ
οποÝεσ υπÀρχει µÞνο µÝα δυνατη τιµη¯
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ii) Þταν το ονοµαστικÞ φορτÝο εξαρτÀται απÞ τη διÀταξη του εξοπλισµου και των εξαρτηµÀτων τησ
µηχανησ, κÀθε θÛση οδηγησησ πρÛπει να φÛρει πινακÝδα φορτÝων η οποÝα να αναφÛρει υπÞ µορφη
σχεδÝου, η ενδεχοµÛνωσ πÝνακα, τα ονοµαστικÀ φορτÝα για κÀθε διÀταξη.
Οι µηχανÛσ οι οποÝεσ εÝναι εξοπλισµÛνεσ µε συστηµα στηριξησ του φορτÝου του οποÝου οι
διαστÀσεισ επιτρÛπουν την πρÞσβαση ατÞµων και του οποÝου η διαδροµη δηµιουργεÝ κÝνδυνο
πτωσεωσ, πρÛπει να φÛρουν σαφη και ανεξÝτηλη Ûνδειξη που να απαγορευει την ανυψωση
προσωπων. Η Ûνδειξη αυτη πρÛπει να εÝναι ορατη απÞ Þλα τα σηµεÝα που επιτρÛπουν την
πρÞσβαση.
4.4.

ΟδηγÝεσ χρησεωσ

4.4.1.

ΑνυψωτικÀ εξαρτηµατα
ΚÀθε ανυψωτικÞ εξÀρτηµα η κÀθε παρτÝδα ανυψωτικων εξαρτηµÀτων που δεν κυκλοφορουν ξεχωριστÀ στο εµπÞριο πρÛπει να συνοδευεται απÞ φυλλÀδιο οδηγιων χρησεωσ µε τα ακÞλουθα τουλÀχιστον
στοιχεÝα:
— τισ κανονικÛσ συνθηκεσ χρησησ,
— τισ οδηγÝεσ χρησησ, συναρµολÞγησησ και συντηρησησ,
— τα Þρια χρησησ, ιδÝωσ για τα εξαρτηµατα που δεν µπορουν να ανταποκριθουν στο σηµεÝο 4.1.2.6
στοιχεÝο ε).

4.4.2.

ΜηχανÛσ
ΕπιπλÛον των Þσων ορÝζονται στο σηµεÝο 1.7.4, το φυλλÀδιο οδηγιων χρησεωσ πρÛπει να περιλαµβÀνει
ενδεÝξεισ σχετικÀ µε:
α) τα τεχνικÀ χαρακτηριστικÀ, και ιδÝωσ:
— εÀν απαιτεÝται, υπενθυµιση του πÝνακα φορτÝων που ορÝζονται στο σηµεÝο 4.3.3. ii),
— τισ αντιδρÀσεισ στισ στηρÝξεισ η τισ πακτωσεισ και τα χαρακτηριστικÀ των οδων,
— εÀν απαιτεÝται, τον ορισµÞ και τα µÛσα εγκατÀστασησ ερµÀτων¯
β) το περιεχÞµενο του βιβλιαρÝου παρακολουθησησ τησ µηχανησ, αν αυτÞ δεν χορηγεÝται µαζÝ µε τη
µηχανη¯
γ) τισ οδηγÝεσ χρησησ, ιδÝωσ για την αναπληρωση των ελλεÝψεων τησ Àµεσησ οπτικησ επαφησ του
χειριστη µε το φορτÝο¯
δ) τισ απαραÝτητεσ οδηγÝεσ για την πραγµατοποÝηση των δοκιµων πριν απÞ την πρωτη θÛση σε
λειτουργÝα των µη συναρµολογηµÛνων απÞ τον κατασκευαστη µηχανων, στη διÀταξη χρησησ
τουσ.

5.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Οι µηχανÛσ που προορÝζονται αποκλειστικÀ για υπÞγειεσ εργασÝεσ πρÛπει να σχεδιÀζονται και να
κατασκευÀζονται Ûτσι ωστε να ανταποκρÝνονται στισ ακÞλουθεσ απαιτησεισ.

5.1.

ΚÝνδυνοι λÞγω Ûλλειψησ ευστÀθειασ
Τα κινητÀ συστηµατα αντιστηριξησ πρÛπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται κατÀ τρÞπο που
να τουσ προσδÝδει επαρκη ισορροπÝα κατÀ τη µετακÝνηση τουσ και να µην ανατρÛπονται πριν και κατÀ
το χρονικÞ διÀστηµα που υφÝστανται πÝεση, καθωσ και µετÀ την αποσυµπÝεση, πρÛπει δε να διαθÛτουν
σηµεÝα αγκυρωσησ για τισ Àνω πλÀκεσ των επιµÛρουσ υδραυλικων πασσÀλων.

5.2.

ΚυκλοφορÝα
Τα κινητÀ συστηµατα αντιστηριξησ πρÛπει να εξασφαλÝζουν την απρÞσκοπτη κυκλοφορÝα των
εκτιθÛµενων ατÞµων.

5.3.

ΦωτισµÞσ
∆εν εφαρµÞζονται οι απαιτησεισ του τρÝτου εδαφÝου του σηµεÝου 1.1.4.

5.4.

Ùργανα ελÛγχου
Τα Þργανα επιτÀχυνσησ και πÛδησησ, για την κÝνηση µηχανων επÝ τροχιων πρÛπει να εÝναι χειροκÝνητα.
ΩστÞσο, το συστηµα «νεκρου ανθρωπου» µπορεÝ να εÝναι ποδοκÝνητο.
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Τα Þργανα χειρισµου των κινητων συστηµÀτων αντιστηριξησ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνα και
κατασκευασµÛνα Ûτσι, ωστε κατÀ τη διÀρκεια τησ ολÝσθησησ των συστηµÀτων αυτων, οι χειριστÛσ να
προστατευονται απÞ κÀποιο εγκατεστηµÛνο συστηµα αντιστηριξησ. Τα Þργανα χειρισµου πρÛπει να
προφυλÀσσονται απÞ οποιαδηποτε απροσδÞκητη ενεργοποÝηση τουσ.
5.5.

Παυση τησ µετακÝνησησ
Οι µηχανÛσ Ûλξησ, που χρησιµοποιουνται σε υπÞγειεσ εργασÝεσ, πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνεσ µε
συστηµα «νεκρου ανθρωπου» που να επενεργεÝ στο κυκλωµα ελÛγχου κÝνησησ τησ µηχανησ.

5.6.

ΚÝνδυνοσ πυρκαγιÀσ
Τα οριζÞµενα στη δευτερη περÝπτωση του σηµεÝου 3.5.2 ισχυουν υποχρεωτικÀ για τισ µηχανÛσ που
Ûχουν τµηµατα τα οποÝα παρουσιÀζουν υψηλÞ κÝνδυνο ανÀφλεξησ.
Το συστηµα πÛδησησ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνο και κατασκευασµÛνο Ûτσι ωστε να µη δηµιουργεÝ
σπινθηρεσ η να προκαλεÝ πυρκαγιÀ.
Οι µηχανÛσ µε θερµικÞ κινητηρα πρÛπει να εÝναι εφοδιασµÛνεσ αποκλειστικÀ µε κινητηρεσ εσωτερικησ
καυσησ που χρησιµοποιουν καυσιµο µε χαµηλη τÀση ατµων, και οι οποÝοι αποκλεÝεται να προκαλÛσουν σπινθηρα ηλεκτρικησ προÛλευσησ.

5.7.

ΚÝνδυνοι οφειλÞµενοι σε εκποµπÛσ σκÞνησ, αερÝων κ.λπ.
Τα καυσαÛρια των κινητηρων εσωτερικησ καυσησ δεν πρÛπει να εκπÛµπονται προσ τα πÀνω.

6.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ Η ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Οι µηχανÛσ που συνεπÀγονται κινδυνουσ που οφεÝλονται στην ανÛλκυση η τη µεταφορÀ προσωπων
πρÛπει να σχεδιÀζονται και να κατασκευÀζονται Ûτσι ωστε να ανταποκρÝνονται στισ ακÞλουθεσ
απαιτησεισ.

6.1.

ΓενικÀ

6.1.1.

ΟρισµÞσ
ΚατÀ την Ûννοια του παρÞντοσ κεφαλαÝου «θαλαµÝσκοσ» εÝναι ο χωροσ στον οποÝο εισÛρχονται τα
πρÞσωπα για να ανελκυσθουν, να καθελκυσθουν η να διακινηθουν χÀρη στην κÝνηση του.

6.1.2.

Μηχανικη αντοχη
Οι συντελεστÛσ χρησησ που ορÝζονται στο σηµεÝο 4 δεν εÝναι επαρκεÝσ για τισ µηχανÛσ που προορÝζονται για την ανÛλκυση η τη µεταφορÀ προσωπων και, κατÀ γενικÞ κανÞνα, πρÛπει να διπλασιÀζονται.
Το δÀπεδο του θαλαµÝσκου πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνο και κατασκευασµÛνο Ûτσι ωστε να προσφÛρει
το χωρο και την αντÝσταση που αντιστοιχεÝ στο µÛγιστο ρυθµÞ προσωπων και στο µÛγιστο φορτÝο
χρησησ που ορÝζει ο κατασκευαστησ.

6.1.3.

Îλεγχοσ των καταπονησεων για τισ συσκευÛσ που κινουνται απÞ ενÛργεια πλην τησ ανθρωπινησ
δυναµησ
Οι απαιτησεισ του σηµεÝου 4.2.1.4 ισχυουν ανεξαρτητωσ τησ τιµησ του µÛγιστου φορτÝου χρησησ.
Εξαιρουνται οι µηχανÛσ για τισ οποÝεσ ο κατασκευαστησ µπορεÝ να αποδεÝξει Þτι δεν υφÝστανται
κÝνδυνοι υπερφÞρτωσησ η/και ανατροπησ.

6.2.

Ùργανα χειρισµου:

6.2.1.

ΕφÞσον οι απαιτησεισ ασφαλεÝασ δεν επιβÀλλουν Àλλεσ λυσεισ:
ΚατÀ γενικÞ κανÞνα, ο θαλαµÝσκοσ πρÛπει να σχεδιÀζεται και να κατασκευÀζεται κατÀ τρÞπο ωστε τα
πρÞσωπα που βρÝσκονται µÛσα να διαθÛτουν Þργανα χειρισµου των σχετικων κινησεων για την Àνοδο,
την κÀθοδο και, ενδεχοµÛνωσ, τη µετακÝνηση του θαλαµÝσκου αυτου σε σχÛση προσ τη µηχανη.
Τα Þργανα αυτÀ πρÛπει να Ûχουν προτεραιÞτητα Ûναντι των Àλλων οργÀνων χειρισµου τησ Ýδιασ
κÝνησησ πλην των συστηµÀτων στÀσησ κινδυνου.
Η λειτουργÝα των οργÀνων χειρισµου πρÛπει να απαιτεÝ τη συνεχη επενÛργεια του χειριστη εκτÞσ των
µηχανων που εξυπηρετουν καθορισµÛνα επÝπεδα.

6.2.2.

ΕÀν µÝα µηχανη ανÛλκυσησ η µεταφορÀσ προσωπων µπορεÝ να µετακινεÝται µε το θαλαµÝσκο σε θÛση
διαφορετικη απÞ τη θÛση ακινησÝασ, η µηχανη πρÛπει να σχεδιÀζεται και να κατασκευÀζεται κατÀ
τρÞπο ωστε το η τα πρÞσωπα που ευρÝσκονται µÛσα στο θαλαµÝσκο να διαθÛτουν τα µÛσα τα οποÝα
τουσ επιτρÛπουν να αποφευγουν τουσ κινδυνουσ που προÛρχονται απÞ τισ µετακινησεισ τησ µηχανησ.
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6.2.3.

Οι µηχανÛσ ανÛλκυσησ η µεταφορÀσ προσωπων πρÛπει να σχεδιÀζονται, να κατασκευÀζονται η να
εξοπλÝζονται για να αντιµετωπÝζουν τουσ κινδυνουσ απÞ υπερβολικη ταχυτητα του θαλαµÝσκου.

6.3.

ΚÝνδυνοι πτωσεωσ των ατÞµων εκτÞσ του θαλαµÝσκου

6.3.1.

ΕφÞσον τα προβλεπÞµενα στο σηµεÝο 1.5.15 µÛτρα δεν εÝναι επαρκη, οι θαλαµÝσκοι πρÛπει να εÝναι
εφοδιασµÛνοι µε σηµεÝα αγκυρωσησ σε αριθµÞ ανÀλογο µε τον αριθµÞ των ατÞµων που εÝναι δυνατÞν
να βρÝσκονται µÛσα στο θαλαµÝσκο και επαρκωσ ανθεκτικÀ για την πρÞσδεση του ατοµικου εξοπλισµου προστασÝασ απÞ την πτωση.

6.3.2.

Ùταν υπÀρχει καταπακτη στο δÀπεδο η στην οροφη η πλευρικÞ Àνοιγµα, η φορÀ ανοÝγµατÞσ τουσ
πρÛπει να εµποδÝζει την πτωση σε περÝπτωση αιφνιδÝου ανοÝγµατοσ.

6.3.3.

Η µηχανη ανÛλκυσησ η µεταφορÀσ πρÛπει να εÝναι σχεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη Ûτσι ωστε το
δÀπεδο του θαλαµÝσκου να µη λαµβÀνει κλÝση σε βαθµÞ που να δηµιουργεÝ κÝνδυνο πτωσησ για τουσ
επιβαÝνοντεσ, ακÞµη και κατÀ τη διÀρκεια τησ κÝνησησ τησ µηχανησ.
Το δÀπεδο του θαλαµÝσκου πρÛπει να εÝναι αντιολισθητικÞ.

6.4.

ΚÝνδυνοι πτωσησ η ανατροπησ του θαλαµÝσκου

6.4.1.

Η µηχανη ανÛλκυσησ η µεταφορÀσ προσωπων πρÛπει να σχεδιÀζεται και να κατασκευÀζεται κατÀ
τρÞπον ωστε να µην υπÀρχει κÝνδυνοσ πτωσησ η ανατροπησ του θαλαµÝσκου.

6.4.2.

Οι επιταχυνσεισ και οι πεδησεισ του θαλαµÝσκου η του φÛροντοσ οχηµατοσ, ελεγχÞµενεσ απÞ τουσ
χειριστÛσ η ενεργοποιουµενεσ απÞ συστηµα ασφαλεÝασ, εντÞσ των ορÝων φορτÝου και ταχυτητασ που
προβλÛπει ο κατασκευαστησ, δεν πρÛπει να δηµιουργουν κινδυνουσ για τα εκτεθειµÛνα Àτοµα.

6.5.

Σηµανση
ΕÀν χρειÀζεται για την εξασφÀλιση τησ ασφÀλειασ, στο θαλαµÝσκο πρÛπει να αναγρÀφονται οι
απαραÝτητεσ ενδεικνυÞµενεσ οδηγÝεσ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Α. ΠεριεχÞµενο τησ δηλωσησ πιστÞτητασ ΕΚ για τισ µηχανÛσ(1)
Η δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ πρÛπει να περιλαµβÀνει τα ακÞλουθα στοιχεÝα:
— Þνοµα και διευθυνση του κατασκευαστη η του εγκατεστηµÛνου στην ΚοινÞτητα ενταλοδÞχου του (2),
— περιγραφη τησ µηχανησ (3),
— Þλεσ τισ σχετικÛσ διατÀξεισ στισ οποÝεσ ανταποκρÝνεται η µηχανη,
— ενδεχοµÛνωσ, Þνοµα και διευθυνση του δηλωµÛνου οργανισµου και αριθµÞ τησ βεβαÝωσησ ΕΚ τυπου,
— ενδεχοµÛνωσ, Þνοµα και διευθυνση του δηλωµÛνου οργανισµου στον οποÝο Ûχει διαβιβαστεÝ ο φÀκελοσ,
συµφωνα µε το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο γ) πρωτη περÝπτωση,
— ενδεχοµÛνωσ, Þνοµα και διευθυνση του δηλωµÛνου οργανισµου ο οποÝοσ Ûχει πραγµατοποιησει την
εξακρÝβωση που προβλÛπεται στο Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο γ) δευτερη περÝπτωση,
— ενδεχοµÛνωσ, αναφορÀ στα εναρµονισµÛνα πρÞτυπα,
— ενδεχοµÛνωσ, εθνικÀ τεχνικÀ πρÞτυπα και προδιαγραφÛσ που χρησιµοποιηθηκαν,
— στοιχεÝα του υπογρÀφοντοσ που Ûχει εξουσιοδοτηθεÝ να ενεργεÝ για λογαριασµÞ του κατασκευαστη η
του εγκατεστηµÛνου στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχου του.

Β. ΠεριεχÞµενο τησ δηλωσησ του κατασκευαστη η του εγκατεστηµÛνου στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχου του
(Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 2)
Η δηλωση του κατασκευαστη που αναφÛρεται στο Àρθρο 4 παρÀγραφοσ 2, πρÛπει να περιλαµβÀνει τα
ακÞλουθα στοιχεÝα:
— Þνοµα και διευθυνση του κατασκευαστη η του εγκατεστηµÛνου στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχου του,
— περιγραφÛσ τησ µηχανησ η των µερων τησ µηχανησ,
— ενδεχοµÛνωσ, Þνοµα και διευθυνση του δηλωµÛνου οργανισµου και αριθµÞ τησ βεβαιωσησ τυπου
«CE»,
— ενδεχοµÛνωσ, Þνοµα και διευθυνση του δηλωµÛνου οργανισµου στον οποÝο Ûχει διαβιβαστεÝ ο φÀκελοσ,
συµφωνα µε το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο γ) πρωτη περÝπτωση,
— ενδεχοµÛνωσ, Þνοµα και διευθυνση του δηλωµÛνου οργανισµου ο οποÝοσ Ûχει πραγµατοποιησει την
εξακρÝβωση που προβλÛπεται στα Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο γ) δευτερη περÝπτωση,
— ενδεχοµÛνωσ, αναφορÀ στο εναρµονισµÛνα πρÞτυπα,
— µνεÝα τησ απαγÞρευσησ θÛσησ σε λειτουργÝα πριν η µηχανη, στην οποÝα θα ενσωµατωθεÝ, δηλωθεÝ
συµφωνα προσ τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ,
— στοιχεÝα του υπογρÀφοντοσ.

Γ. ΠεριεχÞµενο τησ δηλωσησ πιστÞτητασ ΕΚ για τα εξαρτηµατα ασφαλεÝασ που διατÝθενται µεµονωµÛνα
στην αγορÀ(1)
Η δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ πρÛπει να περιλαµβÀνει τα ακÞλουθα στοιχεÝα:
— Þνοµα και διευθυνση του κατασκευαστη η του εγκατεστηµÛνου στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχου του (2),
— περιγραφη του εξαρτηµατοσ ασφαλεÝασ (4),
(1) Η δηλωση αυτη πρÛπει να συντÀσσεται στη γλωσσα του πρωτοτυπου των οδηγιων χρησησ (βλÛπε παρÀρτηµα I, σηµεÝο 1.7.4
στοιχεÝο β), και να γρÀφεται εÝτε µε γραφοµηχανη εÝτε µε χαρακτηρεσ τυπογραφεÝου¯ πρÛπει να συνοδευεται απÞ
µετÀφραση σε µÝα απÞ τισ γλωσσεσ τησ χωρασ Þπου θα χρησιµοποιηθεÝ η µηχανη. Η εν λÞγω µετÀφραση πραγµατοποιεÝται
υπÞ τουσ Ýδιουσ Þρουσ µε εκεÝνη των οδηγιων χρησησ.
(2) Εταιρικη επωνυµÝα, πληρησ διευθυνση¯ σε περÝπτωση εντολοδÞχου πρÛπει να αναφÛρεται επÝσησ η εταιρικη επωνυµÝα και η
διευθυνση του κατασκευαστη.
(3) Περιγραφη τησ µηχανησ (µÀρκα, τυποσ, αριθµÞσ σειρÀσ, εÀν υπÀρχει, κ.λπ.).
4
( ) Περιγραφη του εξαρτηµατοσ ασφαλεÝασ (σηµα κατασκευησ, τυποσ, αριθµÞσ σειρÀσ, αν υπÀρχει κ.λπ.).
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— λειτουργÝα ασφαλεÝασ την οποÝα επιτελεÝ το εξÀρτηµα ασφαλεÝασ, εφÞσον δεν συνÀγεται καταφανωσ
απÞ την περιγραφη,
— ενδεχοµÛνωσ, Þνοµα και διευθυνση του δηλωµÛνου οργανισµου και αριθµÞσ τησ βεβαÝωσησ τυπου
ΕΚ,
— ενδεχοµÛνωσ, Þνοµα και διευθυνση του δηλωµÛνου οργανισµου στον οποÝο Ûχει διαβιβαστεÝ ο φÀκελοσ
συµφωνα µε το Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο γ) πρωτη περÝπτωση,
— ενδεχοµÛνωσ, Þνοµα και διευθυνση του δηλωµÛνου οργανισµου ο οποÝοσ Ûχει πραγµατοποιησει την
εξακρÝβωση που αναφÛρεται στο Àρθρο 8 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο γ) δευτερη περÝπτωση,
— ενδεχοµÛνωσ, αναφορÀ στα εναρµονισµÛνα πρÞτυπα,
— ενδεχοµÛνωσ, αναφορÀ στα εθνικÀ πρÞτυπα και προδιαγραφÛσ που χρησιµοποιηθηκαν,
— στοιχεÝα του υπογρÀφοντοσ που Ûχει εξουσιοδοτηθεÝ να ενεργεÝ για λογαριασµÞ του κατασκευαστη η
του εγκατεστηµÛνου στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχου του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΗΜΑΝΣΗ «CE»

— Η σηµανση πιστÞτητασ «CE» αποτελεÝται απÞ το ακρωνυµιο «CE» µε την ακÞλουθη γραφικη απεικÞνιση:

— Σε περÝπτωση σµÝκρυνσησ η µεγÛθυνσησ τησ σηµανσησ, πρÛπει να διατηρουνται οι αναλογÝεσ που προκυπτουν απÞ την παραπÀνω γραφικη απεικÞνιση.
— Τα διÀφορα στοιχεÝα τησ σηµανσησ «CE» πρÛπει να Ûχουν την Ýδια η σχεδÞν την Ýδια κατακÞρυφη
διÀσταση, που δεν µπορεÝ να εÝναι µικρÞτερη απÞ 5 mm. ΕÝναι δυνατÞν να γÝνει παρÛκκλιση ωσ προσ την
παραπÀνω διÀσταση για τισ µηχανÛσ µικρου µεγÛθουσ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΤΥΠΟΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ β) ΚΑΙ γ)
Α. ΜηχανÛσ
1. ΚυκλικÀ πριÞνια (µε µÝα η περισσÞτερεσ λεπÝδεσ) για την κατεργασÝα του ξυλου και υλικων που
µπορουν να εξοµοιωθουν προσ αυτÞ, η του κρÛατοσ και υλικων που µπορουν να εξοµοιωθουν µε
αυτÞ.
1.1. ΜηχανÛσ πριονÝσµατοσ, µε σταθερÞ κατÀ τη διÀρκεια τησ εργασÝασ εργαλεÝο, σε σταθερη τρÀπεζα,
στισ οποÝεσ το υλικÞ προσÀγεται προσ το εργαλεÝο µε το χÛρι η µε αφαιρετÞ προωθητηρα.
1.2. ΜηχανÛσ πριονÝσµατοσ µε σταθερÞ κατÀ τη διÀρκεια τησ εργασÝασ εργαλεÝο, σε σταθερη τρÀπεζα µε
τραπÛζι καβαλÛτο η φορεÝο µε παλινδροµικη κÝνηση, στισ οποÝεσ το υλικÞ προσÀγεται µε το χÛρι στο
εργαλεÝο.
1.3. ΜηχανÛσ πριονÝσµατοσ, µε σταθερÞ κατÀ τη διÀρκεια τησ εργασÝασ εργαλεÝο, οι οποÝεσ διαθÛτουν απÞ
την κατασκευη τουσ µηχανικÞ συστηµα προωθησησ του υλικου για πριÞνισµα, αλλÀ προυMποθÛτουν Þτι
το υλικÞ τοποθετεÝται και αφαιρεÝται µε το χÛρι.
1.4. ΜηχανÛσ πριονÝσµατοσ, µε κινητÞ κατÀ τη διÀρκεια τησ εργασÝασ εργαλεÝο, που κινεÝται µηχανικÀ
αλλÀ προυMποθÛτει Þτι το υλικÞ τοποθετεÝται η/και αφαιρεÝται µε το χÛρι.
2. ΜηχανÛσ ξεχονδρÝσµατοσ στισ οποÝεσ το υλικÞ προσÀγεται µε το χÛρι στο εργαλεÝο για την κατεργασÝα
του ξυλου.
3. ΜηχανÛσ πλανÝσµατοσ επιφανειων µε τροφοδοσÝα διÀ χειρÞσ για την κατεργασÝα του ξυλου.
4. ΠριονοκορδÛλεσ µε σταθερη η κινητη τρÀπεζα και πριονοκορδÛλεσ µε κινητÞ φορεÝο και µε χειροκÝνητη τροφοδοσÝα για την κατεργασÝα του ξυλου και υλικων που µπορουν να εξοµοιωθουν µε το ξυλο
η για την κατεργασÝα του κρÛατοσ και υλικων που µπορουν να εξοµοιωθουν µε αυτÞ.
5. ΣυνδυασµÛνα µηχανηµατα των τυπων που προβλÛπονται στα σηµεÝα 1 Ûωσ 4 και στο σηµεÝο 7 για την
κατεργασÝα του ξυλου και υλικων που µπορουν να εξοµοιωθουν µε αυτÞ.
6. ΜηχανÛσ κατασκευησ εντορµιων (ξεµορσαρÝστρεσ), εργαλειοφÞρα, στισ οποÝεσ το υλικÞ προσÀγεται µε
το χÛρι προσ το εργαλεÝο για την κατεργασÝα του ξυλου.
7. Σβουρεσ µε κÀθετο Àξονα στισ οποÝεσ το υλικÞ προσÀγεται µε το χÛρι για την κατεργασÝα του ξυλου
και υλικων που µπορουν να εξοµοιωθουν µε αυτÞ.
8. ΦορητÀ αλυσοπρÝονα για την κατεργασÝα του ξυλου.
9. ΠρÛσεσ και στρÀντζεσ για την κατεργασÝα των µετÀλλων εν ψυχρω, µε τροφοδοσÝα δια χειρÞσ, των
οποÝων τα κινητÀ στοιχεÝα εργασÝασ µπορουν να Ûχουν διαδροµη Àνω των 6 mm και ταχυτητα Àνω
των 30 mm/s.
10. ΜηχανÛσ µορφοποÝησησ πλαστικου µε εµφυσηση η συµπÝεση µε τροφοδοσÝα διÀ χειρÞσ.
11. ΜηχανÛσ µορφοποÝησησ του καουτσουκ, µε εµφυσηση η συµπÝεση, µε τροφοδοσÝα διÀ χειρÞσ.
12. ΜηχανÛσ για υπÞγειεσ εργασÝεσ των ακÞλουθων τυπων:
— µηχανÛσ επÝ τροχιων: µηχανÛσ Ûλξησ και βαγονÛτα πÛδησησ,
— υδραυλικÀ κινητÀ συστηµατα αντιστηριξησ,
— κινητηρεσ εσωτερικησ καυσησ που προορÝζονται για τον εξοπλισµÞ µηχανων για υπÞγειεσ εργασÝεσ.
13. ΚÀδοι συλλογησ οικιακων απορριµµÀτων µε χειροκÝνητο συστηµα φÞρτωσησ και µηχανισµÞ συµπÝεσησ.
14. Συστηµατα προστασÝασ και αφαιρετοÝ Àξονεσ µετÀδοσησ µε οµοκινητικουσ συνδÛσµουσ Þπωσ οι
περιγραφÞµενοι στο σηµεÝο 3.4.7.
15. ΑνυψωτικÛσ γÛφυρεσ για οχηµατα.
16. ΜηχανÛσ ανÛλκυσησ η µεταφορÀσ προσωπων που περικλεÝουν κÝνδυνο κατακÞρυφησ πτωσησ απÞ
υψοσ Àνω των 3 µÛτρων.
17. ΠυροτεχνικÛσ µηχανÛσ για την κατασκευη πυροτεχνικων προϊÞντων.
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Β. Εξαρτηµατα ασφαλεÝασ
1. ΗλεκτροευαÝσθητα συστηµατα σχεδιασµÛνα για την ανÝχνευση τησ παρουσÝασ προσωπων, ιδÝωσ Àυλα
φρÀγµατα, ευαÝσθητοι τÀπητεσ, ηλεκτροµαγνητικοÝ ανιχνευτÛσ.
2. ΛογικÛσ ενÞτητεσ που επιτελουν λειτουργÝεσ ασφαλεÝασ για Þργανα χειρισµου που απαιτουν χρησιµοποÝηση και των δυο χεριων.
3. ΚινητÀ διαφρÀγµατα για την προστασÝα των προσωπων που αναφÛρονται στα σηµεÝα 9, 10 και 11.
4. Συστηµατα προστασÝασ κατÀ των κινδυνων ανατροπησ (ROPS).
5. Συστηµατα προστασÝασ κατÀ των κινδυνων απÞ πτωσεισ αντικειµÛνων (FOPS).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΚ

Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, µε τον Þρο «µηχανη», νοεÝται εÝτε η «µηχανη», Þπωσ ορÝζεται
στο Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 εÝτε το «εξÀρτηµα ασφαλεÝασ», Þπωσ ορÝζεται στην Ýδια παρÀγραφο.
1. Η δηλωση πιστÞτητασ ΕΚ εÝναι η διαδικασÝα µε την οποÝα ο κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην
ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του δηλωνει Þτι η µηχανη που διατÛθηκε στην αγορÀ, πληροÝ Þλεσ τισ σχετικÛσ
βασικÛσ προυMποθÛσεισ ασφÀλειασ και υγεÝασ.
2. Με την υπογραφη τησ δηλωσησ ΕΚ πιστÞτητασ εξουσιοδοτεÝται ο κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην
ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του να επιθÛτει στη µηχανη τη σηµανση «CE».
3. Πριν απÞ τη δηλωση ΕΚ πιστÞτητασ ο κατασκευαστησ η ο εγακατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ
του πρÛπει να Ûχει εξασφαλÝσει και να µπορεÝ να εγγυηθεÝ Þτι τα ακÞλουθα στοιχεÝα εÝναι και θα
παραµεÝνουν διαθÛσιµα στα γραφεÝα του για λÞγουσ ενδεχÞµενου ελÛγχου:
α) τεχνικÞσ φÀκελοσ κατασκευησ που περιλαµβÀνει:
— το γενικÞ σχÛδιο τησ µηχανησ, καθωσ και τα σχÛδια των κυκλωµÀτων χειρισµου,
— τα λεπτοµερη και πληρη σχÛδια, συνοδευÞµενα ενδεχοµÛνωσ απÞ σηµειωσεισ υπολογισµων, αποτελÛσµατα δοκιµων κ.λπ., που επιτρÛπουν την εξακρÝβωση τησ συµµÞρφωσησ τησ µηχανησ προσ τισ
βασικÛσ απαιτησεισ ασφÀλειασ και υγεÝασ,
— τον κατÀλογο,
— των βασικων απαιτησεων τησ παρουσασ οδηγÝασ,
— των προτυπων και
— των Àλλων τεχνικων προδιαγραφων που χρησιµοποιηθηκαν κατÀ το σχεδιασµÞ τησ µηχανησ,
— την περιγραφη των λυσεων που Ûχουν επιλεγεÝ για την πρÞληψη των κινδυνων που παρουσιÀζει η
µηχανη,
— εÀν το επιθυµεÝ, κÀθε τεχνικη Ûκθεση και κÀθε πιστοποιητικÞ που Ûχει χορηγησει κÀποιοσ αρµÞδιοσ
οργανισµÞσ η εργαστηριο(1),
— εÀν δηλωνει πιστÞτητα προσ Ûνα εναρµονισµÛνο πρÞτυπο που το προβλÛπει, κÀθε τεχνικη Ûκθεση
που δÝνει τα αποτελÛσµατα των δοκιµων που Ûγιναν κατ’ επιλογην του εÝτε απÞ τον Ýδιο εÝτε απÞ Ûνα
αρµÞδιο οργανισµÞ η εργαστηριο (1),
— αντÝγραφο των οδηγιων χρησεωσ τησ µηχανησ¯
β) στην περÝπτωση κατασκευησ σε σειρÀ, τα εσωτερικÀ µÛτρα που θα εφαρµοστουν για την εξασφÀλιση
τησ πιστÞτητασ των µηχανων προσ τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ.
Ο κατασκευαστησ πρÛπει να πραγµατοποιησει τισ απαραÝτητεσ Ûρευνεσ και δοκιµασÝεσ στα τµηµατα και
εξαρτηµατα η στην Ýδια τη µηχανη προκειµÛνου να προσδιοριστεÝ αν, ωσ εκ του σχεδιασµου και τησ
κατασκευησ τησ, µπορεÝ να συναρµολογηθεÝ και να τεθεÝ σε λειτουργÝα µε ασφÀλεια.
Η µη υποβολη των στοιχεÝων, υστερα απÞ δεÞντωσ αιτιολογηµÛνη αÝτηση των αρµÞδιων εθνικων αρχων,
µπορεÝ να αποτελÛσει επαρκη λÞγο αµφιβολÝασ σχετικÀ µε την πιστÞτητα προσ τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ.
4. α) Τα στοιχεÝα που αναφÛρονται παραπÀνω στην παρÀγραφο 3, δεν εÝναι απαραÝτητο να τηρουνται
µÞνιµα υπÞ µορφη εγγρÀφων αλλÀ πρÛπει να µπορουν να συγκεντρωθουν και να τεθουν στη διÀθεση
των ενδιαφεροµÛνων σε χρÞνο ανÀλογο µε την Ûκταση τουσ.
∆εν πρÛπει να περιλαµβÀνουν λεπτοµερη σχÛδια και Àλλεσ ακριβεÝσ πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τα
επιµÛρουσ στοιχεÝα που χρησιµοποιουνται για την κατασκευη των µηχανων, εκτÞσ εÀν η γνωση τουσ
εÝναι απαραÝτητη για την εξακρÝβωση τησ συµµÞρφωσησ προσ τισ βασικÛσ απαιτησεισ ασφαλεÝασ.
(1) Îνασ οργανισµÞσ η εργαστηριο θεωρεÝται αρµÞδιο Þταν ανταποκρÝνεται στα κριτηρια αξιολÞγησησ που προβλÛπονται στα
σχετικÀ εναρµονισµÛνα πρÞτυπα.
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β) Τα στοιχεÝα που αναφÛρονται παραπÀνω στην παρÀγραφο 3, διατηρουνται και τÝθενται στη διÀθεση
των αρµÞδιων εθνικων αρχων δÛκα τουλÀχιστον χρÞνια µετÀ την ηµεροµηνÝα κατασκευησ τησ µηχανησ
η του τελευταÝου µηχανηµατοσ, εÀν πρÞκειται για παραγωγη σε σειρÀ.
γ) Τα στοιχεÝα που αναφÛρονται παραπÀνω στο σηµεÝο 3, συντÀσσονται σε µÝα απÞ τισ επÝσηµεσ γλωσσεσ
τησ ΚοινÞτητασ, εκτÞσ απÞ τισ οδηγÝεσ χρησησ τησ µηχανησ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΚ ΤΥΠΟΥ

Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, µε τον Þρο «µηχανη» νοεÝται εÝτε η «µηχανη», Þπωσ ορÝζεται
στο Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 2, εÝτε το «εξÀρτηµα ασφαλεÝασ», Þπωσ ορÝζεται στην Ýδια παρÀγραφο.
1. Η εξÛταση ΕΚ τυπου εÝναι η διαδικασÝα µε την οποÝα Ûνασ δηλωµÛνοσ οργανισµÞσ διαπιστωνει και
βεβαιωνει Þτι το µοντÛλο µιασ µηχανησ εÝναι συµφωνο µε τισ διατÀξεισ τησ παρουσασ οδηγÝασ.
2. Η αÝτηση εξÛτασησ ΕΚ τυπου για Ûνα µοντÛλο µηχανησ υποβÀλλεται απÞ τον κατασκευαστη η απÞ τον
εγκατεστηµÛνο στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχο του σε Ûνα δηλωµÛνο οργανισµÞ.
Η αÝτηση περιλαµβÀνει:
— το Þνοµα και τη διευθυνση του κατασκευαστη η του εγκατεστηµÛνου στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχου του,
καθωσ και τον τÞπο κατασκευησ των µηχανων,
— τον τεχνικÞ φÀκελο κατασκευησ που περιλαµβÀνει τουλÀχιστον:
— γενικÞ σχÛδιο τησ µηχανησ καθωσ και τα σχÛδια των κυκλωµÀτων ελÛγχου,
— λεπτοµερη και πληρη σχÛδια, που συνοδευονται ενδεχοµÛνωσ απÞ σηµειωσεισ υπολογισµων, αποτελÛσµατα δοκιµων κ.λπ., που επιτρÛπουν την επαληθευση τησ συµφωνÝασ τησ µηχανησ προσ τισ
βασικÛσ απαιτησεισ ασφÀλειασ και υγεÝασ,
— περιγραφη των λυσεων που Ûχουν επιλεγεÝ για την πρÞληψη των κινδυνων που παρουσιÀζει η
µηχανη, καθωσ και κατÀλογο των προτυπων που χρησιµοποιηθηκαν,
— αντÝγραφο των οδηγιων χρησησ τησ µηχανησ,
— στην περÝπτωση κατασκευησ σε σειρÀ, τα εσωτερικÀ µÛτρα που θα εφαρµοστουν για την εξασφÀλιση
τησ πιστÞτητασ των µηχανων προσ τισ διατÀξεισ τησ οδηγÝασ.
Η αÝτηση συνοδευεται απÞ µηχανη αντιπροσωπευτικη τησ προβλεπÞµενησ παραγωγησ η ενδεχοµÛνωσ απÞ
Ûνδειξη του τÞπου Þπου µπορεÝ να εξεταστεÝ η µηχανη.
Τα Ûγγραφα που αναφÛρονται ανωτÛρω δεν πρÛπει να περιλαµβÀνουν λεπτοµερη σχÛδια και Àλλεσ ακριβεÝσ
πληροφορÝεσ σχετικÀ µε τα επιµÛρουσ στοιχεÝα που χρησιµοποιουνται για την κατασκευη των µηχανων,
εκτÞσ εÀν η γνωση τουσ εÝναι απαραÝτητη για την εξακρÝβωση τησ συµφωνÝασ προσ τισ βασικÛσ απαιτησεισ
ασφÀλειασ.
3. Ο δηλωµÛνοσ οργανισµÞσ πραγµατοποιεÝ την εξÛταση ΕΚ τυπου συµφωνα µε τισ ακÞλουθεσ διατÀξεισ:
— πραγµατοποιεÝ τÞσο την εξÛταση του τεχνικου φακÛλου κατασκευησ, για να διαπιστωσει εÀν εÝναι
πληρησ, Þσο και την εξÛταση τησ µηχανησ, η οποÝα εÝτε προσκοµÝζεται στον οργανισµÞ εÝτε τÝθεται στη
διÀθεση του,
— κατÀ την εξÛταση τησ µηχανησ ο οργανισµÞσ:
α) εξακριβωνει εÀν κατασκευÀστηκε συµφωνα µε τον τεχνικÞ φÀκελο κατασκευησ και µπορεÝ να
χρησιµοποιεÝται µε ασφÀλεια υπÞ τισ προβλεπÞµενεσ συνθηκεσ λειτουργÝασ¯
β) εξακριβωνει κατÀ πÞσον χρησιµοποιηθηκαν ορθÀ τα πρÞτυπα, εφÞσον χρησιµοποιηθηκαν¯
γ) πραγµατοποιεÝ τουσ κατÀλληλουσ ελÛγχουσ και δοκιµÛσ για την εξακρÝβωση τησ συµµÞρφωσησ τησ
µηχανησ προσ τισ βασικÛσ απαιτησεισ ασφαλεÝασ και υγεÝασ.
4. ΕÀν το µοντÛλο ανταποκρÝνεται στισ σχετικÛσ διατÀξεισ, ο οργανισµÞσ συντÀσσει βεβαÝωση ΕΚ τυπου που
κοινοποιεÝται στον αιτουντα. Η βεβαÝωση αυτη παραθÛτει τα συµπερÀσµατα τησ εξÛτασησ, αναφÛρει τουσ
Þρουσ που ενδεχοµÛνωσ τη συνοδευουν και περιλαµβÀνει τισ αναγκαÝεσ περιγραφÛσ και σχÛδια για τον
προσδιορισµÞ του εν λÞγω εγκεκριµÛνου µοντÛλου.
Η Επιτροπη, τα κρÀτη µÛλη και οι Àλλοι εγκεκριµÛνοι οργανισµοÝ µπορουν να λÀβουν αντÝτυπο τησ
βεβαÝωσησ και, µετÀ απÞ αιτιολογηµÛνη αÝτηση, αντÝγραφο του τεχνικου φακÛλου και των πρακτικων των
εξετÀσεων και δοκιµων που πραγµατοποιηθηκαν.
5. Ο κατασκευαστησ η ο εγκατεστηµÛνοσ στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχοσ του οφεÝλει να ενηµερωνει τον
δηλωµÛνο οργανισµÞ για Þλεσ τισ τροποποιησεισ, ακÞµη και για τισ ελÀσσονοσ σηµασÝασ, που Ûχει επιφÛρει η
σκοπευει να επιφÛρει στη µηχανη την οποÝα αφορÀ το µοντÛλο. Ο δηλωµÛνοσ οργανισµÞσ εξετÀζει τισ εν
λÞγω τροποποιησεισ και πληροφορεÝ τον κατασκευαστη η τον εγκατεστηµÛνο στην ΚοινÞτητα εντολοδÞχο
του εÀν εξακολουθεÝ να ισχυει η βεβαÝωση ΕΚ τυπου.
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6. Ο οργανισµÞσ που αρνεÝται να χορηγησει βεβαÝωση ΕΚ τυπου ενηµερωνει τουσ Àλλουσ δηλωµÛνουσ
οργανισµÞσ. Ο οργανισµÞσ ο οποÝοσ ανακαλεÝ βεβαÝωση ΕΚ τυπου ενηµερωνει σχετικÀ το κρÀτοσ µÛλοσ
που τον ενÛκρινε. Το εν λÞγω κρÀτοσ µÛλοσ ενηµερωνει τα Àλλα κρÀτη µÛλη και την Επιτροπη, εκθÛτοντασ
τουσ λÞγουσ τησ απÞφασησ αυτησ.
7. Οι φÀκελοι και η αλληλογραφÝα σχετικÀ µε τισ διαδικασÝεσ εξÛτασησ ΕΚ τυπου συντÀσσονται στην επÝσηµη
γλωσσα του κρÀτουσ µÛλουσ Þπου εÝναι εγκατεστηµÛνοσ ο δηλωµÛνοσ οργανισµÞσ η σε γλωσσα που
αποδÛχεται ο εν λÞγω οργανισµÞσ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Για τουσ σκοπουσ του παρÞντοσ παραρτηµατοσ, µε τον Þρο «µηχανη» νοεÝται εÝτε η «µηχανη», Þπωσ ορÝζεται
στο Àρθρο 1 παρÀγραφοσ 2, εÝτε το «εξÀρτηµα ασφαλεÝασ», Þπωσ ορÝζεται στην Ýδια παρÀγραφο.
1. Ο οργανισµÞσ, ο διευθυντησ του και το προσωπικÞ στο οποÝο Ûχει ανατεθεÝ η εξακρÝβωση δεν µπορουν να
εÝναι ο σχεδιαστησ, ο κατασκευαστησ, ο προµηθευτησ, το πρÞσωπο που πραγµατοποιεÝ την εγκατÀσταση
των µηχανων που ελÛγχονται, ουτε ο εντολοδÞχοσ ενÞσ απÞ τα ανωτÛρω πρÞσωπα. ∆εν µπορουν να
παρεµβαÝνουν Àµεσα η ωσ εντολοδÞχοι κατÀ το σχεδιασµÞ, την κατασκευη, τη διÀθεση στο εµπÞριο η τη
συντηρηση των µηχανων αυτων. Το γεγονÞσ αυτÞ δεν αποκλεÝει τη δυνατÞτητα ανταλλαγησ τεχνικων
πληροφοριων µεταξυ του κατασκευαστη και του οργανισµου.
2. Ο οργανισµÞσ και το προσωπικÞ που πραγµατοποιεÝ τον Ûλεγχο πρÛπει να πραγµατοποιουν την εξακρÝβωση µε τη µεγαλυτερη επαγγελµατικη εντιµÞτητα και µε Þλεσ τισ τεχνικÛσ γνωσεισ που απαιτουνται και να
µην υπÞκεινται σε πιÛσεισ και παραινÛσεισ, ιδÝωσ οικονοµικησ φυσησ, που θα µπορουσαν να επηρεÀσουν την
κρÝση τουσ η τα αποτελÛσµατα του ελÛγχου, ειδικÞτερα δε πιÛσεισ η παραινÛσεισ προερχÞµενεσ απÞ
πρÞσωπα η οµÀδεσ προσωπων που ενδιαφÛρονται για τα αποτελÛσµατα των εξακριβωσεων.
3. Ο οργανισµÞσ πρÛπει να διαθÛτει το προσωπικÞ και τα απαραÝτητα µÛσα για την ικανοποιητικη εκπληρωση
των τεχνικων και διοικητικων καθηκÞντων που αφορουν τη διενÛργεια των εξακριβωσεων¯ ο εν λÞγω
οργανισµÞσ πρÛπει επÝσησ να Ûχει πρÞσβαση στο απαραÝτητο υλικÞ για τισ εξακριβωσεισ που πραγµατοποιουνται κατ’ εξαÝρεση.
4. Το προσωπικÞ στο οποÝο Ûχει ανατεθεÝ ο Ûλεγχοσ πρÛπει να διαθÛτει:
— επαρκεÝσ τεχνικÛσ και επαγγελµατικÛσ γνωσεισ,
— επαρκη γνωση των προδιαγραφων ελÛγχου και επαρκη εµπειρÝα σχετικÀ µε την πραγµατοποÝηση των
ελÛγχων αυτων,
— επαρκη ικανÞτητα για τη συνταξη των βεβαιωσεων, πρακτικων και εκθÛσεων που συνοδευουν τουσ
πραγµατοποιουµενουσ ελÛγχουσ.
5. Το προσωπικÞ πρÛπει να παρÛχει εχÛγγυα αµεροληψÝασ. Η αµοιβη κÀθε υπαλληλου δεν πρÛπει να εÝναι
συνÀρτηση του αριθµου των ελÛγχων που πραγµατοποιεÝ, ουτε των αποτελεσµÀτων των ελÛγχων αυτων.
6. Ο οργανισµÞσ πρÛπει να συνÀψει ασφÀλεια αστικησ ευθυνησ, εÀν η ευθυνη αυτη δεν καλυπτεται απÞ το
κρÀτοσ βÀσει του εθνικου δικαÝου η εÀν οι Ûλεγχοι δεν πραγµατοποιουνται Àµεσα απÞ το κρÀτοσ µÛλοσ.
7. Το προσωπικÞ του οργανισµου δεσµευεται απÞ το επαγγελµατικÞ απÞρρητο σχετικÀ µε Þλεσ τισ γνωσεισ
που αποκτÀ κατÀ την Àσκηση των καθηκÞντων του (εκτÞσ Ûναντι των αρµÞδιων διοικητικων αρχων του
κρÀτουσ Þπου ασκεÝ τισ δραστηριÞτητÛσ του) στα πλαÝσια τησ παρουσασ οδηγÝασ η των διατÀξεων
εσωτερικου δικαÝου σχετικÀ µε την εφαρµογη τησ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΜÛροσ Α
ΚαταργηθεÝσεσ οδηγÝεσ
(Àρθρο 14)

ΟδηγÝα 89/392/ΕΟΚ και οι διαδοχικÛσ τροποποιησεισ τησ:
— οδηγÝα 91/368/ΕΟΚ

µÞνο το Àρθρο 1

— οδηγÝα 93/44/ΕΟΚ
— οδηγÝα 93/68/ΕΟΚ

µÞνο το Àρθρο 6

ΜÛροσ Β
ΚατÀλογοσ των ηµεροµηνιων ενσωµÀτωσησ και εφαρµογησ
(αναφÛρονται στο Àρθρο 14)

ΟδηγÝα

ΗµεροµηνÝα ενσωµÀτωσησ

ΗµεροµηνÝεσ εφαρµογησ

ΟδηγÝα 89/392/ΕΟΚ (ΕΕ L 183 τησ
29.6.1989, σ. 9)

1η ΙανουαρÝου 1992

ΑπÞ την 1η ΙανουαρÝου 1993¯ για τουσ
εξοπλισµουσ που αναφÛρονται στισ οδηγÝεσ 86/295/ΕΟΚ, 86/296/ΕΟΚ και 86/
663/ΕΟΚ¯ απÞ την 1η ΙουλÝου 1995 (1)¯

ΟδηγÝα 91/368/ΕΟΚ (ΕΕ L 198 τησ
22.7.1991, σ. 16)

1η ΙανουαρÝου 1992

ΑπÞ την 1η ΙανουαρÝου 1993

ΟδηγÝα 93/44/ΕΟΚ (ΕΕ L 175 τησ
19.7.1993, σ. 12)

1η ΙουλÝου 1994

— ΑπÞ την 1η ΙανουαρÝου 1995 (2)
— ΑπÞ την 1η ΙουλÝου 1994(2)
— Àρθρο 1 σηµεÝο 10, µε εξαÝρεση
τα στοιχεÝα α), β) και ιζ)
— Àρθρο 1 σηµεÝο 11 στοιχεÝα α)
και β)
— Àρθρο 1 σηµεÝο 12 στοιχεÝα γ), δ),
ε) και στ)

ΟδηγÝα 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 τησ
30.8.1993, σ. 1)

1η ΙουλÝου 1994

ΑπÞ την 1η ΙανουαρÝου 1995 (3)

(1) Τα κρÀτη µÛλη επιτρÛπουν, Ûωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1994, τη διÛθεση στην αγορÀ και τη θÛση σε λειτουργÝα µηχανων που
πληρουν τισ εθνικÛσ ρυθµÝσεισ που ισχυουν στο Ûδαφοσ τουσ στισ 31 ∆εκεµβρÝου 1992, εκτÞσ απÞ τουσ εξοπλισµουσ που
αναφÛρονται στισ οδηγÝεσ 86/295/ΕΟΚ, 86/296/ΕΟΚ και 86/663/ΕΟΚ για τουσ οποÝουσ το διÀστηµα αυτÞ ληγει στισ
31 ∆εκεµβρÝου 1995.
2
( ) Τα κρÀτη µÛλη επιτρÛπουν, Ûωσ τισ 31 ∆εκεµβρÝου 1996, τη διÀθεση στην αγορÀ και τη θÛση σε λειτουργÝα µηχανων για
ανÛλκυση και µεταφορÀ προσωπων καθωσ και των εξαρτηµÀτων ασφαλεÝασ που πληρουν τισ εθνικÛσ ρυθµÝσεισ που
ισχυουν στο Ûδαφοσ τουσ στισ 14 ΙουνÝου 1993.
3
( ) Τα κρÀτη µÛλη επιτρÛπουν, Ûωσ την 1 ΙανουαρÝου 1997, τη διÀθεση στην αγορÀ και τη θÛση σε λειτουργÝα προϊÞντων που
εÝναι συµφωνα προσ τα καθεστωτα σηµανσησ που ισχυουν πριν απÞ την 1η ΙανουαρÝου 1995.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΟδηγÝα 89/392/ΕΟΚ

Παρουσα οδηγÝα

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 1

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 1

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 πρωτο εδÀφιο

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α) πρωτη περÝπτωση

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 δευτερο εδÀφιο

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α) δευτερη περÝπτωση

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 τρÝτο εδÀφιο

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο α) τρÝτη περÝπτωση

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 τÛταρτο εδÀφιο

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 2 στοιχεÝο β)

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 3

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 3

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 4

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 4

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 5

Α
 ρθρο 1 παρÀγραφοσ 5

Α
 ρθρο 2

Α
 ρθρο 2

Α
 ρθρο 3

Α
 ρθρο 3

Α
 ρθρο 4

Α
 ρθρο 4

Α
 ρθρο 5

Α
 ρθρο 5

Α
 ρθρο 6

Α
 ρθρο 6

Α
 ρθρο 7

Α
 ρθρο 7

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 1

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 1

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 2

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 2

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 3

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 3

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 4

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 4

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 4α

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 5

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 5

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 6

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 6

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 7

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 7

Α
 ρθρο 8 παρÀγραφοσ 8

Α
 ρθρο 9

Α
 ρθρο 9

Α
 ρθρο 10

Α
 ρθρο 10

Α
 ρθρο 11

Α
 ρθρο 11

Α
 ρθρο 12

Α
 ρθρο 12

Α
 ρθρο 13 παρÀγραφοσ 1

—

Α
 ρθρο 13 παρÀγραφοσ 2

—

Α
 ρθρο 13 παρÀγραφοσ 3

Α
 ρθρο 13 παρÀγραφοσ 1

Α
 ρθρο 13 παρÀγραφοσ 4

Α
 ρθρο 13 παρÀγραφοσ 2

—

Α
 ρθρο 14

—

Α
 ρθρο 15

—

Α
 ρθρο 16

ΠαρÀρτηµα Ι

ΠαρÀρτηµα Ι

ΠαρÀρτηµα ΙΙ

ΠαρÀρτηµα ΙΙ

ΠαρÀρτηµα ΙΙΙ

ΠαρÀρτηµα ΙΙΙ
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ΟδηγÝα 89/392/ΕΟΚ

Παρουσα οδηγÝα

ΠαρÀρτηµα IV

ΠαρÀρτηµα IV

ΠαρÀρτηµα V

ΠαρÀρτηµα V

ΠαρÀρτηµα VI

ΠαρÀρτηµα VI

ΠαρÀρτηµα VII

ΠαρÀρτηµα VII

—

ΠαρÀρτηµα VIII

—

ΠαρÀρτηµα ΙΧ
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