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Εισαγωγή στη 2η έκδοση 

Η οδηγία 2006/42/ΕΚ συνιστά αναθεωρημένη έκδοση της οδηγίας για τα μηχανήματα, η 
πρώτη έκδοση της οποίας εγκρίθηκε το 1989. Η νέα οδηγία για τα μηχανήματα βρίσκεται σε 
εφαρμογή από την 29η Δεκεμβρίου 2009. Διττός σκοπός της οδηγίας είναι αφενός η 
εναρμόνιση των απαιτήσεων για την υγεία και την ασφάλεια που ισχύουν για τα 
μηχανήματα βάσει ενός υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας και της ασφάλειας και 
αφετέρου η διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των μηχανημάτων στην αγορά της ΕΕ. Η 
αναθεωρημένη οδηγία για τα μηχανήματα δεν εισάγει ριζικές αλλαγές σε σχέση με τις 
προγενέστερες εκδόσεις. Διασαφηνίζει και κωδικοποιεί τις διατάξεις της οδηγίας με στόχο τη 
βελτίωση της πρακτικής εφαρμογής της. 

Ενόσω το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέταζαν την αναθεωρημένη οδηγία για 
τα μηχανήματα, η Επιτροπή συμφώνησε σχετικά με την εκπόνηση ενός νέου οδηγού για την 
εφαρμογή της. Σκοπός του οδηγού είναι η επεξήγηση των εννοιών και των απαιτήσεων της 
οδηγίας 2006/42/ΕΚ, ώστε να διασφαλιστεί η ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της σε 
ολόκληρη την ΕΕ. Ο οδηγός παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με άλλες συναφείς 
νομοθετικές πράξεις της ΕΕ. Απευθύνεται σε όλα τα μέρη τα οποία εμπλέκονται στην 
εφαρμογή της οδηγίας για τα μηχανήματα, όπως κατασκευαστές, εισαγωγείς και διανομείς 
μηχανημάτων, κοινοποιημένοι φορείς, τυποποιητές, φορείς επαγγελματικής υγείας και 
ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών καθώς και αξιωματούχοι των αρμόδιων 
εθνικών διοικήσεων και αρχών παρακολούθησης της αγοράς. Μπορεί επίσης να ενδιαφέρει 
δικηγόρους και φοιτητές δικαίου της ΕΕ που ασχολούνται με τους τομείς της εσωτερικής 
αγοράς, της επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας και της προστασίας των καταναλωτών.  

Ο οδηγός εγκρίθηκε από την επιτροπή μηχανημάτων στις 2 Ιουνίου 2010. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι μόνο η οδηγία για τα μηχανήματα και τα κείμενα που 
ενσωματώνουν τις διατάξεις της στο εθνικό δίκαιο θεωρούνται νομικώς δεσμευτικά. 

Η παρούσα 2η έκδοση του οδηγού έχει συμπληρωθεί με σχόλια επί των 
παραρτημάτων ΙΙΙ έως ΧΙ της οδηγίας για τα μηχανήματα. Ορισμένα λάθη που είχαν 
επισημανθεί από τους αναγνώστες διορθώθηκαν. Οι αναφορές στη νομοθεσία και οι 
όροι έχουν επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας· συγκεκριμένα 
στα σημεία όπου η οδηγία αναφέρεται στην «Κοινότητα», ο οδηγός πλέον 
αναφέρεται στην «ΕΕ». 

Κατόπιν συζήτησης με τους φορείς του κλάδου, τα σχόλια σχετικά με τις αλυσίδες, 
τα συρματόσχοινα και τους ιμάντες για ανυψωτικούς σκοπούς στις παραγράφους 
44, 330, 340, 341 και 357 έχουν αναθεωρηθεί, ώστε να διασαφηνιστεί η πρακτική 
εφαρμογή των απαιτήσεων σχετικά με τα προϊόντα αυτά.  

Η 2η έκδοση περιλαμβάνει επίσης ένα θεματικό ευρετήριο που διευκολύνει 
την ανάγνωση του οδηγού. Η αρίθμηση των σημείων του οδηγού παραμένει 
αμετάβλητη. 
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Ο οδηγός έχει δημοσιευτεί στον δικτυακό τόπο της Επιτροπής, EUROPA, στην αγγλική 
γλώσσα. Προβλέπεται η μετάφραση του οδηγού στις άλλες γλώσσες της ΕΕ, όμως μόνο η 
αγγλική έκδοση θα ελεγχθεί από την Επιτροπή και, ως εκ τούτου, σε περίπτωση ύπαρξης 
αμφιβολιών, ως έκδοση αναφοράς θα πρέπει να λαμβάνεται η αγγλική. 

Ο οδηγός είναι διαθέσιμος για τηλεφόρτωση και παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή. Το κείμενο 
της οδηγίας παρουσιάζεται εντός πλαισίου με κόκκινους πλάγιους χαρακτήρες και 
ακολουθούν οι παρατηρήσεις με μαύρους χαρακτήρες. Υπάρχει πρόβλεψη για τη δημοσίευση 
τακτικών επικαιροποιήσεων της οδηγίας, ούτως ώστε να παρέχονται απαντήσεις σε 
ερωτήματα που συμφωνούνται από την επιτροπή μηχανημάτων και την ομάδα εργασίας για 
τα μηχανήματα. 

Ο οδηγός λαμβάνει υπόψη την τροποποίηση της οδηγίας 2006/42/ΕΚ που έγινε με τον 
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 596/2009 σχετικά με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για την 
επιτροπή μηχανημάτων. Επίσης, λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 σχετικά με την επιτήρηση της αγοράς, οι οποίες εφαρμόζονται συμπληρωματικά. 

Η 2η έκδοση του οδηγού δεν λαμβάνει υπόψη την τροποποίηση που επέφερε στην οδηγία για 
τα μηχανήματα η οδηγία 2009/127/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα για την εφαρμογή 
φυτοφαρμάκων, η οποία θα αρχίσει να εφαρμόζεται στις 15 Δεκεμβρίου 2011. Η εν λόγω 
τροποποίηση θα καλύπτεται στην 3η έκδοση του οδηγού, που πρόκειται να εκδοθεί στα τέλη 
του 2010. 

Ο οδηγός εκπονήθηκε με τη βοήθεια μιας συντακτικής ομάδας1. Η Επιτροπή εκφράζει τις 
θερμές της ευχαριστίες στα μέλη της συντακτικής ομάδας τόσο για τον τεράστιο όγκο 
εργασίας που έφεραν εις πέρας όσο και για τον αποτελεσματικό, εποικοδομητικό τρόπο και 
το πνεύμα συνεργασίας με τα οποία ετοίμασαν τα προσχέδια. Παράλληλα με τις εργασίες της 
συντακτικής ομάδας, πολύτιμα στοιχεία από τη βιομηχανία παρείχε μια βασική ομάδα για 
τα μηχανήματα που συγκρότησε η ORGALIME, στην οποία περιλαμβάνονται εκπρόσωποι 
των κύριων κλάδων κατασκευής μηχανημάτων. Τα προσχέδια που εκπόνησε η συντακτική 
ομάδα υποβλήθηκαν στα κράτη μέλη και στα ενδιαφερόμενα μέρη για παρατηρήσεις. Η 
Επιτροπή θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει όλους όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις. Οι 
παρατηρήσεις αυτές ελήφθησαν υπόψη στο μέτρο του δυνατού. 

Εξυπακούεται ότι η Επιτροπή αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για το περιεχόμενο του 
οδηγού. Οι αναγνώστες καλούνται να μας γνωστοποιήσουν οιεσδήποτε διορθώσεις ή 
παρατηρήσεις στη 2η έκδοση του οδηγού2, ώστε να ληφθούν υπόψη για την εκπόνηση της 3ης 
έκδοσης. 

Βρυξέλλες, Ιούνιος 2010 
Ο γενικός επιμελητής, 
Ian Fraser 

 
1 Στη συντακτική ομάδα συμμετείχαν οι:  
Lennart Ahnström, Emilio Borzelli, Robert Chudzik, Roberto Cianotti, Mike Dodds, Cosette Dussaugey, 
Marcel Dutrieux, Pascal Etienne, Ludwig Finkeldei, Tuiri Kerttula, Thomas Kraus, Partrick Kurtz, 
Wolfgang Lentsch, Göran Lundmark, Phil Papard, Boguslaw Piasecki, Marc Schulze, Katri Tytykoski, 
Gustaaf Vandegaer, Henk van Eeden, Richard Wilson, Jürg Zwicky. 
2 Τυχόν διορθώσεις, παρατηρήσεις και προτάσεις για βελτιώσεις θα πρέπει να απευθύνονται στη 
διεύθυνση: ian.fraser@ec.europa.eu 

mailto:ian.fraser@ec.europa.eu
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Πίνακας περιεχομένων 

Τα σημεία αναφοράς 

 § 1 Τα σημεία αναφοράς 
 § 2 Η νομική βάση της οδηγίας για τα μηχανήματα 

Οι αιτιολογικές σκέψεις 

 § 3 Οι αιτιολογικές σκέψεις 
Αιτιολογική σκέψη 1 § 4 Το ιστορικό της οδηγίας για τα μηχανήματα 
Αιτιολογική σκέψη 2 § 5 Η οικονομική και κοινωνική σημασία της οδηγίας για τα μηχανήματα 
Αιτιολογική σκέψη 3 § 6 Υγεία και ασφάλεια 
Αιτιολογική σκέψη 4 § 7 Ορισμοί 
Αιτιολογική σκέψη 5 § 8 Συμπερίληψη των ανελκυστήρων εργοταξίων 
Αιτιολογική σκέψη 6 § 9 Συμπερίληψη των φορητών μηχανημάτων στερέωσης που 

λειτουργούν με φυσίγγια και άλλων κρουστικών μηχανημάτων 
Αιτιολογική σκέψη 7 §10 Εξοπλισμός για την ανύψωση προσώπων με μηχανήματα 

σχεδιασμένα για την ανύψωση προϊόντων 
Αιτιολογική σκέψη 8 §11 Γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες 
Αιτιολογικές σκέψεις 9 & 
10 

§12 Εποπτεία της αγοράς 

Αιτιολογική σκέψη 11 §13 Επίσημες αντιρρήσεις κατά προτύπων και ρήτρα διασφάλισης 
Αιτιολογική σκέψη 12 §14 Κανονισμοί για τη χρήση των μηχανημάτων 
Αιτιολογική σκέψη 13 §15 Μέτρα για την αντιμετώπιση ομάδων επικίνδυνων μηχανημάτων που 

παρουσιάζουν τους ίδιους κινδύνους 
Αιτιολογική σκέψη 14 §16 Η πρόοδος της επιστήμης 
Αιτιολογική σκέψη 15 §17 Μηχανήματα για καταναλωτική χρήση 
Αιτιολογική σκέψη 16 §18 Ημιτελή μηχανήματα 
Αιτιολογική σκέψη 17 §19 Εμπορικές εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις 
Αιτιολογική σκέψη 18 §20 Η νέα προσέγγιση 
Αιτιολογική σκέψη 19 §21 Εκτίμηση της συμμόρφωσης 
Αιτιολογική σκέψη 20 §22 Μηχανήματα του παραρτήματος IV 
Αιτιολογικές σκέψεις 21 
& 22 

§23 Η σήμανση «CE» 

Αιτιολογική σκέψη 23 §24 Εκτίμηση των κινδύνων 
Αιτιολογική σκέψη 24 §25 Ο τεχνικός φάκελος κατασκευής  
Αιτιολογική σκέψη 25 §26 Ένδικα μέσα 
Αιτιολογική σκέψη 26 §27 Επιβολή 
Αιτιολογική σκέψη 27 §28 Τροποποίηση της οδηγίας για τους ανελκυστήρες 
Αιτιολογική σκέψη 28 §29 Επικουρικότητα και αναλογικότητα 
Αιτιολογική σκέψη 29 §30 Εθνικοί πίνακες αντιστοιχίας 
Αιτιολογική σκέψη 30 §31 Η επιτροπή μηχανημάτων 

Τα άρθρα 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 §32 Τα καλυπτόμενα από την οδηγία για τα μηχανήματα προϊόντα 
Άρθρο 2 §33 Η χρήση του όρου «μηχανήματα» με την ευρεία έννοια 
Άρθρο 1 στοιχείο α) §34 Μηχανήματα με τη στενή έννοια του όρου 
Άρθρο 1 στοιχείο α) και 
άρθρο 2 στοιχείο α) 
1η περίπτωση 

§35 Ο βασικός ορισμός 

2η περίπτωση §36 Μηχανήματα παρεχόμενα χωρίς στοιχεία σύνδεσης 
3η περίπτωση §37 Μηχανήματα για εγκατάσταση σε ειδική βάση 
4η περίπτωση §38 Σύνολα μηχανημάτων 
 §39 Σύνολα αποτελούμενα από καινούργια και υφιστάμενα μηχανήματα 
5η περίπτωση §40 Μηχανήματα με κινητήρια δύναμη τον άνθρωπο για την ανύψωση 

φορτίων 
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Άρθρο 1 στοιχείο β) και 
άρθρο 2 στοιχείο β) 

§41 Εναλλάξιμος εξοπλισμός 

Άρθρο 1 στοιχείο γ) και 
άρθρο 2 στοιχείο γ) 

§42 Δομικά στοιχεία ασφαλείας 

Άρθρο 1 στοιχείο δ) και 
άρθρο 2 στοιχείο δ) 

§43 Ανυψωτικά εξαρτήματα 

Άρθρο 1 στοιχείο ε) και 
άρθρο 2 στοιχείο ε) 

§44 Αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες 

Άρθρο 1 στοιχείο στ) και 
άρθρο 2 στοιχείο στ) 

§45 Αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης 

Άρθρο 1 στοιχείο ζ) και 
άρθρο 2 στοιχείο ζ) 

§46 Ημιτελή μηχανήματα 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 §47 Προϊόντα εξαιρούμενα από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα 
μηχανήματα 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο α) 

§48 Δομικά στοιχεία ασφάλειας που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως 
ανταλλακτικά για την αντικατάσταση πανομοιότυπων δομικών 
στοιχείων και τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής της αρχικής μηχανής 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο β) 

§49 Εξοπλισμός λούνα παρκ ή/και πάρκων αναψυχής 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο γ) 

§50 Μηχανήματα για χρήση σχετική με την πυρηνική ενέργεια 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο δ) 

§51 Όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων όπλων 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) 

§52 Μεταφορικά μέσα 

1η περίπτωση §53 Γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες 
2η περίπτωση §54 Οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους τροχούς και τα ρυμουλκούμενά 

τους 
3η περίπτωση §55 Δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα 
4η περίπτωση §56 Οχήματα με κινητήρα που προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες 
5η περίπτωση §57 Μέσα αεροπορικών μεταφορών, ναυσιπλοΐας και σιδηροδρομικών 

μεταφορών 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο στ) 

§58 Ποντοπόρα πλοία και κινητές μονάδες ανοικτής θαλάσσης καθώς και 
μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα επί των εν λόγω πλοίων ή/και 
μονάδων 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ζ) 

§59 Μηχανήματα για στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο η) 

§60 Μηχανήματα για ερευνητικούς σκοπούς 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο θ) 

§61 Ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ι) 

§62 Μηχανήματα που προορίζονται για τη μετακίνηση ερμηνευτών κατά τη 
διάρκεια καλλιτεχνικών παραστάσεων 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ια) 

§63 Μηχανήματα καλυπτόμενα από την οδηγία για τη χαμηλή τάση 

1η περίπτωση §64 Οικιακές συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση 
2η περίπτωση §65 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 
3η περίπτωση §66 Εξοπλισμός πληροφορικής 
4η περίπτωση §67 Συνήθεις μηχανές γραφείου 
5η περίπτωση §68 Συσκευές μεταγωγής και ελέγχου χαμηλής τάσης 
6η περίπτωση §69 Ηλεκτρικοί κινητήρες 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ιβ) 

§70 Ηλεκτρικός εξοπλισμός υψηλής τάσης 

Άρθρο 2 στοιχείο η) §71 Ο ορισμός της «διάθεσης στην αγορά» 
 §72 Καινούργια και μεταχειρισμένα μηχανήματα 
 §73 Το στάδιο κατά το οποίο εφαρμόζεται η οδηγία για τα μηχανήματα 
 §74 Η νομική και συμβατική μορφή της διάθεσης στην αγορά 
 §75 Δημοπρασίες 
 §76 Διάθεση συνόλων μηχανημάτων στην αγορά 
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 §77 Διάθεση ημιτελών μηχανημάτων στην αγορά 
Άρθρο 2 στοιχείο θ) §78 Ο ορισμός του «κατασκευαστή» 
 §79 Ποιος είναι ο κατασκευαστής; 
 §80 Πρόσωπο που κατασκευάζει μηχάνημα για ιδία χρήση 
 §81 Άλλα πρόσωπα που δύνανται να θεωρούνται κατασκευαστές 
 §82 Μηχανήματα τροποποιημένα πριν από την πρώτη έναρξη χρήσης 

τους 
 §83 Διανομείς 
Άρθρο 2 στοιχείο ι) §84 Η δυνατότητα διορισμού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
 §85 Τα καθήκοντα ενός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
Άρθρο 2 στοιχείο ια) §86 Ο ορισμός της «έναρξης χρήσης» 
Άρθρο 2 στοιχείο ιβ) §87 Ο ορισμός του «εναρμονισμένου προτύπου» 

 §88 (Δεσμευμένο) 

§89 Η οδηγία για τα μηχανήματα και άλλες οδηγίες για την εσωτερική 
αγορά 

§90 Ειδικές οδηγίες εφαρμοζόμενες αντί της οδηγίας για τα μηχανήματα 
σε μηχανήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους 

§91 Ειδικές οδηγίες που δύνανται να εφαρμόζονται σε μηχανήματα αντί 
της οδηγίας για τα μηχανήματα για ειδικούς κινδύνους 

Άρθρο 3 

§92 Οδηγίες που δύνανται να εφαρμόζονται σε μηχανήματα επιπροσθέτως 
της οδηγίας για τα μηχανήματα για κινδύνους που δεν καλύπτονται 
από την οδηγία για τα μηχανήματα 

Άρθρο 4 παράγραφος 1 §93 Εποπτεία της αγοράς 
 §94 Εποπτεία της αγοράς για μηχανήματα 
Άρθρο 4 παράγραφος 2 §95 Εποπτεία της αγοράς για ημιτελή μηχανήματα 
Άρθρο 4 παράγραφοι 3 
& 4 

§96 Αρχές εποπτείας της αγοράς 

 §97 Το σύστημα εποπτείας της αγοράς 
 §98 Τα εργαλεία εποπτείας της αγοράς 
 §99 Έγγραφα σχετικά με τα μηχανήματα του παραρτήματος IV 
 §100 Ενέργειες για την αντιμετώπιση μη συμμορφούμενων μηχανημάτων 
 §101 Μη ασφαλή καταναλωτικά προϊόντα 
 §102 Έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 

Άρθρο 5 παράγραφος 1 §103 Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών μηχανημάτων 
Άρθρο 5 παράγραφος 2 §104 Οι υποχρεώσεις κατασκευαστών ημιτελών μηχανημάτων 
Άρθρο 5 παράγραφος 3 §105 Μέσα διασφάλισης της συμμόρφωσης του μηχανήματος 
Άρθρο 5 παράγραφος 4 §106 Σήμανση «CE» σύμφωνα με άλλες οδηγίες 

Άρθρο 6 παράγραφοι 1 
και 2 

§107 Ελεύθερη κυκλοφορία μηχανημάτων και ημιτελών μηχανημάτων 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 §108 Εμπορικές εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις και επιδείξεις 

Άρθρο 7 παράγραφος 1 §109 Τεκμήριο συμμόρφωσης προσδιδόμενο από τη σήμανση «CE» και τη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 

Άρθρο 7 παράγραφος 2 §110 Το τεκμήριο συμμόρφωσης που προσδίδεται από την εφαρμογή  
εναρμονισμένων προτύπων 

 §111 Η ταξινόμηση των προτύπων για τα μηχανήματα 
 §112 Η ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων για τα μηχανήματα 
 §113 Η αναγνώριση εναρμονισμένων προτύπων 
Άρθρο 7 παράγραφος 3 §114 Δημοσίευση των στοιχείων των εναρμονισμένων προτύπων στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Άρθρο 7 παράγραφος 4 §115 Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην τυποποίηση 

Άρθρο 8 παράγραφος 1 §116 Μέτρα υποκείμενα στη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής 
Άρθρο 8 παράγραφος 2 §117 Μέτρα υποκείμενα στη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής 
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Άρθρο 9 §118 Μέτρα για την αντιμετώπιση μη ασφαλών μηχανημάτων που 
εμφανίζουν παρόμοιους κινδύνους 

Άρθρο 10 §119 Επίσημη αντίρρηση έναντι εναρμονισμένων προτύπων 
 §120 Η διαδικασία των επίσημων αντιρρήσεων 
 §121 Το αποτέλεσμα μιας επίσημης αντίρρησης 
Άρθρο 11 παράγραφος 1 §122 Η ρήτρα διασφάλισης 
Άρθρο 11 παράγραφοι 2 
και 3 

§123 Η διαδικασία διασφάλισης 

Άρθρο 11 παράγραφος 4 §124 Ελλείψεις εναρμονισμένων προτύπων 
Άρθρο 11 παράγραφος 5 §125 Ενέργειες κατά του προσώπου που επέθεσε τη σήμανση «CE» 
Άρθρο 11 παράγραφος 6 §126 Ενημέρωση για τη διαδικασία διασφάλισης 
Άρθρο 12 παράγραφος 1 §127 Εκτίμηση της συμμόρφωσης μηχανήματος 
Άρθρο 12 παράγραφος 2 §128 Κατηγορίες μηχανημάτων μη αναφερόμενες στο παράρτημα IV 
Άρθρο 12 παράγραφος 3 §129 Μηχανήματα που μνημονεύονται στο παράρτημα IV, σχεδιασμένα 

σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα που καλύπτουν  
όλες τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 

Άρθρο 12 παράγραφος 4 §130 Λοιπά μηχανήματα του παραρτήματος IV 
Άρθρο 13 §131 Διαδικασία για τα ημιτελή μηχανήματα 
 §132 Διάγραμμα των διαδικασιών για τη διάθεση μηχανημάτων και ημιτελών 

μηχανημάτων στην αγορά 
Άρθρο 14 παράγραφοι 1 
έως 5 

§133 Κοινοποιημένοι φορείς 

 §134 Αξιολόγηση και εποπτεία των κοινοποιημένων φορέων 
Άρθρο 14 παράγραφος 6 §135 Ανάκληση πιστοποιητικών ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τους 

κοινοποιημένους φορείς 
Άρθρο 14 παράγραφος 7 §136 Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες για την 

κοινοποίηση 
 §137 Ο συντονισμός των κοινοποιημένων φορέων 
Άρθρο 14 παράγραφος 8 §138 Ανάκληση κοινοποίησης 
Άρθρο 15 §139 Εθνικοί κανονισμοί για την εγκατάσταση και τη χρήση μηχανημάτων 
 §140 Εθνικοί κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 
Άρθρο 16 §141 Η σήμανση «CE» 
Άρθρο 17 §142 Σήμανση που δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές 
Άρθρο 18 §143 Εμπιστευτικότητα και διαφάνεια 
Άρθρο 19 §144 Ομάδα διοικητικής συνεργασίας για τα μηχανήματα (ADCO) 
Άρθρο 20 §145 Αιτιολόγηση αποφάσεων και ένδικα μέσα 
Άρθρο 21 §146 Πηγές πληροφοριών 
Άρθρο 22 §147 Η επιτροπή μηχανημάτων 
 §148 Η ομάδα εργασίας για τα μηχανήματα 
 §149 Διάγραμμα θεσμικών φορέων σχετικών με την οδηγία για τα 

μηχανήματα 
Άρθρο 23 §150 Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων της οδηγίας 
Άρθρο 24 §151 Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της οδηγίας για τα μηχανήματα και της 

οδηγίας για τους ανελκυστήρες 
Άρθρο 25 §152 Κατάργηση της οδηγίας 98/37/ΕΚ 
Άρθρο 26 §153 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 
Άρθρο 27 §154 Μεταβατική περίοδος για τα φορητά μηχανήματα στερέωσης που 

λειτουργούν με φυσίγγια και άλλα κρουστικά μηχανήματα 
Άρθρο 28 §155 Ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 
Άρθρο 29 §156 Αποδέκτες και υπογράφοντες την οδηγία 

Παράρτημα I 
Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά τον σχεδιασμό και την κατασκευή 

μηχανημάτων 

Γενικές αρχές §157 Οι γενικές αρχές 
1η γενική αρχή §158 Εκτίμηση των κινδύνων 
 §159 Εκτίμηση των κινδύνων και εναρμονισμένα πρότυπα 
2η γενική αρχή §160 Η δυνατότητα εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων υγείας και 
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ασφάλειας 
3η γενική αρχή §161 Η πρόοδος της επιστήμης 
 §162 Τα εναρμονισμένα πρότυπα και η πρόοδος της επιστήμης 
4η γενική αρχή §163 Η διάρθρωση του παραρτήματος Ι 

1.1.1 Ορισμοί 

Σημείο 1.1.1 στοιχείο α)  §164 Εγγενής κίνδυνος 
Σημείο 1.1.1 στοιχείο β) §165 Επικίνδυνη ζώνη 
Σημείο 1.1.1 στοιχείο γ) §166 Εκτιθέμενο πρόσωπο 
Σημείο 1.1.1 στοιχείο δ) §167 Χειριστής 
Σημείο 1.1.1 στοιχείο ε) §168 Κίνδυνος 
Σημείο 1.1.1 στοιχείο στ) §169 Προφυλακτήρας 
Σημείο 1.1.1 στοιχείο ζ) §170 Προστατευτικές διατάξεις 
Σημείο 1.1.1 στοιχείο η) §171 Προβλεπόμενη χρήση 
Σημείο 1.1.1 στοιχείο θ) §172 Ευλόγως προβλέψιμη κακή χρήση 

1.1.2 Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας 

Σημείο 1.1.2 στοιχείο α) §173 Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας 
Σημείο 1.1.2 στοιχείο β) §174 Η μέθοδος των τριών βημάτων 
Σημείο 1.1.2 στοιχείο γ) §175 Πρόληψη μη κανονικής χρήσης 
Σημείο 1.1.2 στοιχείο δ) §176 Περιορισμοί λόγω της χρήσης ΜΑΠ 
Σημείο 1.1.2 στοιχείο ε) §177 Ειδικός εξοπλισμός και εξαρτήματα 
1.1.3 §178 Χρησιμοποιούμενα υλικά και προϊόντα 
1.1.4 §179 Ενσωματωμένος φωτισμός 
1.1.5 §180 Μετακίνηση του μηχανήματος και τμημάτων του μηχανήματος 
1.1.6 §181 Αρχές εργονομίας 
1.1.7 §182 Θέσεις εργασίας σε εγγενώς επικίνδυνα περιβάλλοντα 
1.1.8 §183 Καθίσματα και παροχή καθισμάτων 

1.2  Συστήματα χειρισμού  

1.2.1 §184 Ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων χειρισμού 
1.2.2 §185 Όργανα χειρισμού 
Σημείο 1.2.2 – 1η 
περίπτωση 

§186 Αναγνώριση οργάνων χειρισμού 

Σημείο 1.2.2 – 2η 
περίπτωση 

§187 Τοποθέτηση οργάνων χειρισμού 

Σημείο 1.2.2 – 3η 
περίπτωση 

§188 Κίνηση οργάνων χειρισμού 

Σημείο 1.2.2 – 4η και 5η 
περίπτωση 

§189 Θέση και τοποθέτηση οργάνων χειρισμού 

Σημείο 1.2.2 – 6η 
περίπτωση 

§190 Πρόληψη ακούσιας λειτουργίας των οργάνων χειρισμού 

Σημείο 1.2.2 – 7η 
περίπτωση 

§191 Αντοχή οργάνων χειρισμού 

Σημείο 1.2.2 – 2η 
παράγραφος 

§192 Όργανα χειρισμού που εκτελούν διάφορες ενέργειες 

Σημείο 1.2.2 – 3η 
παράγραφος 

§193 Όργανα χειρισμού και αρχές εργονομίας 

Σημείο 1.2.2 – 4η 
παράγραφος 

§194 Δείκτες και οθόνες 

Σημείο 1.2.2 – 5η & 6η 
παράγραφος 

§195 Ορατότητα επικίνδυνων ζωνών κατά την εκκίνηση 

Σημείο 1.2.2 – 7η 
παράγραφος 

§196 Τοποθέτηση των θέσεων χειρισμού 

Σημείο 1.2.2 – 8η 
παράγραφος 

§197 Πολλαπλές θέσεις χειρισμού 

Σημείο 1.2.2 – τελευταία 
παράγραφος 

§198 Πολλαπλές θέσεις λειτουργίας 

1.2.3 §199 Χειρισμός της θέσης σε λειτουργία 
1.2.4.1 §200 Όργανα κανονικής διακοπής λειτουργίας 
1.2.4.2 §201 Διακοπή της λειτουργίας κατά την εργασία 
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1.2.4.3 §202 Διατάξεις διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης 
1.2.4.4 §203 Διατάξεις διακοπής λειτουργίας για σύνολα μηχανημάτων 
1.2.5 §204 Επιλογή τρόπου λειτουργίας ή χειρισμού 
1.2.6 §205 Βλάβη του κυκλώματος ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

1.3  Προστασία έναντι των μηχανικών κινδύνων 

1.3.1 §206 Ευστάθεια 
1.3.2 §207 Θραύση κατά τη λειτουργία 
1.3.3 §208 Πτώσεις ή εκτοξεύσεις αντικειμένων 
1.3.4 §209 Αιχμηρές ακμές, οξείες γωνίες και τραχείες επιφάνειες 
1.3.5 §210 Σύνθετα μηχανήματα 
1.3.6 §211 Μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας 
1.3.7 §212 Κινητά στοιχεία 
1.3.8.1 §213 Κινούμενα στοιχεία μετάδοσης της κίνησης 
1.3.8.2 §214 Κινητά στοιχεία που συμβάλλουν στην παραγωγική διαδικασία 
1.3.9 §215 Ανεξέλεγκτες κινήσεις 

1.4  Απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προφυλακτήρων και των συστημάτων προστασίας 

1.4.1 §216 Γενικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες και τις προστατευτικές 
διατάξεις 

1.4.2 §217 Ειδικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες 
1.4.2.1 §218 Σταθεροί προφυλακτήρες 
1.4.2.2 §219 Κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια 
1.4.2.3 §220 Ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες περιορισμού της πρόσβασης 
1.4.3 §221 Προστατευτικές διατάξεις 

1.5  Επικίνδυνες καταστάσεις οφειλόμενες σε άλλους εγγενείς κινδύνους 

1.5.1 §222 Ηλεκτρική ενέργεια 
1.5.2 §223 Ανεπιθύμητος στατικός ηλεκτρισμός 
1.5.3 §224 Τροφοδοσία με μορφές ενέργειας πλην της ηλεκτρικής 
1.5.4 §225 Σφάλματα συναρμολόγησης 
1.5.5 §226 Ακραίες θερμοκρασίες 
1.5.6 §227 Πυρκαγιά 
1.5.7 §228 Έκρηξη 
1.5.8 §229 Μείωση των εκπομπών θορύβου 
Σημείο 1.5.8 – 2η 
παράγραφος 

§230 Συγκριτικά δεδομένα εκπομπών 

1.5.9 §231 Κραδασμοί 
1.5.10 §232 Ιονίζουσες και μη ιονίζουσες ακτινοβολίες 
1.5.11 §233 Εξωτερικές ακτινοβολίες 
1.5.12 §234 Ακτινοβολία λέιζερ 
1.5.13 §235 Εκπομπές εγγενώς επικίνδυνων υλικών και ουσιών 
1.5.14 §236 Κίνδυνος εγκλωβισμού 
1.5.15 §237 Γλιστρήματα, σκοντάμματα και πτώσεις 
1.5.16 §238 Κεραυνοί 

1.6  Συντήρηση 

1.6.1 §239 Συντήρηση 
1.6.2 §240 Πρόσβαση στις θέσεις εργασίας ή στα σημεία για τη συντήρηση 
1.6.3 §241 Απομόνωση των πηγών ενέργειας 
1.6.4 §242 Επέμβαση του χειριστή 
1.6.5 §243 Καθαρισμός των εσωτερικών μερών 

1.7  Πληροφορίες §244 Πληροφορίες για τους χρήστες 

1.7.1 §245 Πληροφορίες και προειδοποιήσεις επί των μηχανημάτων 
 §246 Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ 
1.7.1.1 §247 Πληροφορίες και συστήματα πληροφόρησης 
1.7.1.2 §248 Διατάξεις συναγερμού 
1.7.2 §249 Προειδοποίηση για τους εναπομένοντες κινδύνους 
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Σημείο 1.7.3 – 1η και 2η 
παράγραφος 

§250 Σήμανση των μηχανημάτων 

Σημείο 1.7.3 – 3η 
παράγραφος 

§251 Σήμανση συμμόρφωσης για μηχανήματα ATEX 

Σημείο 1.7.3 – 4η 
παράγραφος 

§252 Πληροφορίες απαραίτητες για την ασφαλή χρήση 

Σημείο 1.7.3 – τελευταία 
παράγραφος 

§253 Σήμανση μερών μηχανήματος που πρέπει να μετακινούνται με τη 
χρήση ανυψωτικού εξοπλισμού 

1.7.4 §254 Οδηγίες χρήσης 
 §255 Η μορφή των οδηγιών χρήσης 
 §256 Η γλώσσα των οδηγιών χρήσης 
Σημείο 1.7.4.1 στοιχεία α) 
και β) 

§257 Η σύνταξη και η μετάφραση των οδηγιών χρήσης 

Σημείο 1.7.4.1 στοιχείο γ) §258 Πρόληψη αναμενόμενης κακομεταχείρισης  
Σημείο 1.7.4.1 στοιχείο δ) §259 Οδηγίες για μη επαγγελματίες χρήστες 
Σημείο 1.7.4.2 στοιχεία α) 
& β) 

§260 Περιεχόμενο οδηγιών χρήσης – στοιχεία του κατασκευαστή και του 
μηχανήματος 

Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο γ) §261 Συμπερίληψη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ στις οδηγίες χρήσης 
Σημείο 1.7.4.2 στοιχεία 
δ), ε) και στ) 

§262 Περιγραφές, σχέδια, διαγράμματα και εξηγήσεις 

Σημείο 1.7.4.2 στοιχεία ζ) 
και η) 

§263 Προβλεπόμενη χρήση και προβλέψιμη κακομεταχείριση 

Σημείο 1.7.4.2 στοιχεία θ) 
και ι) 

§264 Συναρμολόγηση, εγκατάσταση και σύνδεση 

Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
ια) 

§265 Έναρξη χρήσης και χρήση 

 §266 Εκπαίδευση χειριστών 
Σημείο 1.7.4.2 στοιχεία 
ιβ) και ιγ) 

§267 Πληροφορίες σχετικά με εναπομένοντες κινδύνους 

Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
ιδ) 

§268 Βασικά χαρακτηριστικά εργαλείων 

Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
ιε) 

§269 Συνθήκες ευστάθειας 

Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
ιστ) 

§270 Μεταφορά, μετακίνηση και αποθήκευση 

Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
ιζ) 

§271 Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και μέθοδοι απεμπλοκής 

Σημείο 1.7.4.2 στοιχεία 
ιη), ιθ) και κ) 

§272 Ρύθμιση, συντήρηση και ανταλλακτικά 

Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
κα) 

§273 Η δήλωση εκπομπών θορύβου 

Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
κβ) 

§274 Εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 

1.7.4.3 §275 Διαφημιστικά έντυπα 

2 Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για ορισμένες κατηγορίες 
μηχανημάτων 

 §276 Συμπληρωματικές απαιτήσεις για ορισμένες κατηγορίες 
μηχανημάτων 

2.1.1 §277 Απαιτήσεις υγιεινής για μηχανήματα που προορίζονται για χρήση με 
τρόφιμα ή με καλλυντικά ή φαρμακευτικά προϊόντα 

2.2.1 §278 Συμπληρωματικές απαιτήσεις για φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα 
μηχανήματα 

2.2.1.1 §279 Δήλωση των κραδασμών που παράγονται από φορητά και 
χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα 

2.2.2 §280 Φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά μηχανήματα 
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2.3 §281 Μηχανήματα για την επεξεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια 
χαρακτηριστικά 

 §282 έως §290 (δεσμευμένα) 

3 Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την αντιστάθμιση των 
κινδύνων που οφείλονται στην κινητικότητα των μηχανημάτων 

 §291 Συμπληρωματικές απαιτήσεις για εγγενείς κινδύνους οφειλόμενους 
στην κινητικότητα μηχανημάτων 

Σημείο 3.1.1 στοιχείο α) §292 Ορισμός των «κινδύνων που οφείλονται στην κινητικότητα» 
Σημείο 3.1.1 στοιχείο β) §293 Ορισμός του «οδηγού» 
3.2.1 §294 Θέση οδήγησης 
3.2.2 §295 Καθίσματα 
3.2.3 §296 Θέσεις για πρόσωπα πέραν του οδηγού 
Σημείο 3.3 – 1η 
παράγραφος 

§297 Χρήση οργάνων χειρισμού χωρίς άδεια 

Σημείο 3.3 – 2η, 3η και 4η 
παράγραφος 

§298 Όργανα τηλεχειρισμού 

Σημείο 3.3.1 – 1η 
παράγραφος 

§299 Θέση και τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού 

Σημείο 3.3.1 – 2η 
παράγραφος 

§300 Ποδωστήρια (πεντάλια) 

Σημείο 3.3.1 – 3η 
παράγραφος 

§301 Επιστροφή στο νεκρό σημείο 

Σημείο 3.3.1 – 4η και 5η 
παράγραφος 

§302 Σύστημα διεύθυνσης 

Σημείο 3.3.1 – τελευταία 
παράγραφος 

§303 Σήματα προειδοποίησης οπισθοπορίας 

Σημείο 3.3.2 – 1η 
παράγραφος 

§304 Χειρισμός μετακινήσεων από φερόμενο οδηγό 

Σημείο 3.3.2 – 2η, 3η και 4η 
παράγραφος 

§305 Όργανα που προεξέχουν του συνήθους χώρου που απαιτείται για 
την κίνηση του μηχανήματος 

Σημείο 3.3.2 – τελευταία 
παράγραφος 

§306 Ακούσια κίνηση 

Σημείο 3.3.3 – 1η, 2η και 3η 
παράγραφος 

§307 Επιβράδυνση, στάση και ακινητοποίηση  

 §308 Κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας 
Σημείο 3.3.3 – 4η 
παράγραφος 

§309 Διακοπή λειτουργίας και έλεγχος δυνάμει επικίνδυνης λειτουργίας 
μέσω τηλεχειρισμού 

Σημείο 3.3.3 – τελευταία 
παράγραφος 

§310 Διακοπή της λειτουργίας μετακίνησης 

3.3.4 §311 Κίνηση μηχανημάτων με πεζό οδηγό 
3.3.5 §312 Βλάβη στην τροφοδότηση του συστήματος διεύθυνσης 
3.4.1 §313 Ανεξέλεγκτες κινήσεις 
3.4.2 §314 Πρόσβαση στο διαμέρισμα του κινητήρα 
3.4.3 §315 Ανατροπή προς τα πλάγια και προς τα εμπρός 
3.4.4 §316 Πτώση αντικειμένων 
3.4.5 §317 Βαθμίδες και χειρολαβές πρόσβασης 
3.4.6 §318 Συστήματα ρυμούλκησης 
3.4.7 §319 Αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης 
3.5.1 §320 Συσσωρευτές 
3.5.2 §321 Πυροσβεστήρες και πυροσβεστικά συστήματα 
3.5.3 §322 Προστασία χειριστών ψεκαστικών μηχανημάτων από τον κίνδυνο 

έκθεσης σε εγγενώς επικίνδυνες ουσίες 
3.6.1 §323 Σήμανση, σήματα και προειδοποιήσεις 
3.6.2 §324 Σήμανση κινητών μηχανημάτων 
3.6.3.1 §325 Δήλωση κραδασμών παραγόμενων από κινητό μηχάνημα 
3.6.3.2 §326 Οδηγίες για πολλαπλές χρήσεις 

4 Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την αντιμετώπιση των 
εγγενών κινδύνων λόγω ανυψωτικών εργασιών 

 §327 Το πεδίο εφαρμογής του μέρους 4 
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Σημείο 4.1.1 στοιχείο α) §328 Ανυψωτική εργασία 
Σημείο 4.1.1 στοιχείο β) §329 Οδηγούμενο φορτίο 
Σημείο 4.1.1 στοιχείο γ) §330 Συντελεστής χρήσης 
Σημείο 4.1.1 στοιχείο δ) §331 Συντελεστής δοκιμής 
Σημείο 4.1.1 στοιχείο ε) §332 Στατική δοκιμή 
Σημείο 4.1.1 στοιχείο στ) §333 Δυναμική δοκιμή 
Σημείο 4.1.1 στοιχείο ζ) §334 Φορέας 
4.1.2.1 §335 Κίνδυνοι οφειλόμενοι στην έλλειψη ευστάθειας 
4.1.2.2 §336 Οδηγοί και τροχιές 
Σημείο 4.1.2.3 – 1η, 2η και 
3η παράγραφος 

§337 Μηχανική αντοχή 

Σημείο 4.1.2.3 – 4η 
παράγραφος 

§338 Μηχανική αντοχή – συντελεστές στατικής δοκιμής 

Σημείο 4.1.2.3 – τελευταία 
παράγραφος 

§339 Μηχανική αντοχή – συντελεστές δυναμικής δοκιμής 

4.1.2.4 §340 Τροχαλίες, τύμπανα, τροχοί, συρματόσχοινα και αλυσίδες 
4.1.2.5 §341 Ανυψωτικά εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία 
4.1.2.6 §342 Έλεγχος των κινήσεων 
4.1.2.7 §343 Πρόληψη των κινδύνων σύγκρουσης 
4.1.2.8 §344 Μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα 
4.1.2.8.1 §345 Κινήσεις του φορέα 
4.1.2.8.2 §346 Πρόσβαση στον φορέα 
4.1.2.8.3 §347 Επαφή με τον κινούμενο φορέα 
4.1.2.8.4 §348 Πτώση φορτίων από το φορέα 
4.1.2.8.5 §349 Ασφάλεια στα πλατύσκαλα 
4.1.3 §350 Έλεγχος καταλληλότητας για τη σκοπούμενη χρήση 
 §351 Στατικές και δυναμικές δοκιμές 
 §352 Έλεγχος καταλληλότητας για τη σκοπούμενη χρήση στον τόπο 

χρήσης 
4.2.1 §353 Έλεγχος των κινήσεων του μηχανήματος και του φορτίου 
4.2.2 §354 Πρόληψη υπερφόρτωσης και ανατροπής 
 §355 Έλεγχος καταπονήσεων σε βιομηχανικά ανυψωτικά οχήματα 
4.2.3 §356 Συρματόσχοινα-οδηγοί 
4.3.1 §357 Πληροφορίες και επισημάνσεις για αλυσίδες, συρματόσχοινα και 

ιμάντες 
4.3.2 §358 Σήμανση ανυψωτικών εξαρτημάτων 
4.3.3 §359 Σήμανση ανυψωτικών μηχανημάτων 
4.4.1 §360 Οδηγίες χρήσης για ανυψωτικά εξαρτήματα 
4.4.2 §361 Οδηγίες χρήσης για ανυψωτικά μηχανήματα 

5 Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για μηχανήματα που 
προορίζονται για υπόγειες εργασίες 

 §362 Συμπληρωματικές απαιτήσεις για μηχανήματα που προορίζονται για 
υπόγειες εργασίες 

5.1 και 5.2 §363 Κινητά συστήματα αντιστήριξης 
5.3 §364 Όργανα ελέγχου 
5.4 §365 Έλεγχος μετακίνησης 
5.5 §366 Ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μηχανήματα για υπόγειες εργασίες 
5.6 §367 Εκπομπές καυσαερίων 

6 Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για μηχανήματα που 
εμφανίζουν ειδικούς εγγενείς κινδύνους οφειλόμενους στην ανύψωση προσώπων 

 §368 Πεδίο εφαρμογής του μέρους 6 
6.1.1 §369 Μηχανική αντοχή 
6.1.2 §370 Έλεγχος των καταπονήσεων 
6.2 §371 Όργανα ελέγχου 
6.3.1 §372 Κίνηση του θαλαμίσκου 
Σημείο 6.3.2 – 1η 
παράγραφος 

§373 Κλίση του θαλαμίσκου 
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Σημείο 6.3.2 – 2η και 3η 
παράγραφος 

§374 Χρήση του θαλαμίσκου ως θέσης εργασίας 

Σημείο 6.3.2 – τελευταία 
παράγραφος 

§375 Θύρες στον θαλαμίσκο 

6.3.3 §376 Προστατευτική στέγη 
6.4 §377 Μηχανήματα ανύψωσης προσώπων που εξυπηρετούν σταθερά 

πλατύσκαλα 
6.4.1 §378 Κίνδυνος για τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα ή πάνω στον 

θαλαμίσκο 
6.4.2 §379 Όργανα ελέγχου στα πλατύσκαλα 
6.4.3 §380 Πρόσβαση στον φορέα 
6.5 §381 Σήμανση στον θαλαμίσκο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
Δηλώσεις 

Παράρτημα II μέρος 1 
τμήμα A 

§382 Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του μηχανήματος 

Παράρτημα II μέρος 1 
τμήμα Α παράγραφοι 1 
έως 10 

§383 Το περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ 

Παράρτημα II μέρος 1 
τμήμα Β 

§384 Η δήλωση ενσωμάτωσης ημιτελών μηχανημάτων 

Παράρτημα II μέρος 1 
τμήμα Β παράγραφοι 1 
έως 8 

§385 Το περιεχόμενο της δήλωσης ενσωμάτωσης 

Παράρτημα ΙΙ μέρος 2 §386 Φύλαξη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ και της δήλωσης 
ενσωμάτωσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
Σήμανση «CE» 

Παράρτημα III §387 Η μορφή της σήμανσης «CE» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 
Κατηγορίες μηχανημάτων για τις οποίες πρέπει να εφαρμόζεται μία από τις διαδικασίες του 

άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4 

Παράρτημα IV §388 Κατηγορίες μηχανημάτων που δύνανται να υπόκεινται σε μια από 
τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης που περιλαμβάνουν 
κοινοποιημένο φορέα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
Ενδεικτικός κατάλογος δομικών στοιχείων ασφάλειας του άρθρου 2 στοιχείο γ) 

Παράρτημα V §389 Ενδεικτικός κατάλογος δομικών στοιχείων ασφαλείας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 
Οδηγίες συναρμολόγησης για ημιτελή μηχανήματα 

Παράρτημα VI §390 Οδηγίες συναρμολόγησης για ημιτελή μηχανήματα 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 
Τεχνικός φάκελος μηχανήματος - Σχετική τεχνική τεκμηρίωση ημιτελούς μηχανήματος 

Παράρτημα VII τμήμα Α §391 Τεχνικός φάκελος μηχανήματος 
Παράρτημα VII τμήμα A 
μέρος 1 στοιχεία α) και 
β) 

§392 Το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου 

Παράρτημα VII τμήμα Α 
μέρη 2 και 3 

§393 Κοινοποίηση του τεχνικού φακέλου 

Παράρτημα VII τμήμα B §394 Σχετική τεχνική τεκμηρίωση ημιτελούς μηχανήματος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 
Αξιολόγηση της συμμόρφωσης μηχανήματος με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής 

Παράρτημα VIII §395 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης μηχανήματος με εσωτερικό έλεγχο 
της κατασκευής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
Εξέταση τύπου ΕΚ 

Παράρτημα ΙΧ σημείο 1 §396 Εξέταση τύπου ΕΚ 
Παράρτημα ΙΧ σημείο 2 §397 Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ 
Παράρτημα ΙΧ σημείο 3 §398 Το περιεχόμενο της εξέτασης τύπου ΕΚ 
Παράρτημα ΙΧ σημεία 4 
έως 8 

§399 Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ 

Παράρτημα ΙΧ σημείο 9 §400 Ισχύς και επανεξέταση του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 
Πλήρης διασφάλιση ποιότητας 

Παράρτημα Χ σημείο 1 §401 Πλήρης διασφάλιση ποιότητας 
Παράρτημα Χ σημείο 2.1 §402 Η αίτηση αξιολόγησης συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας 
Παράρτημα Χ σημείο 2.2 §403 Οι στόχοι και το περιεχόμενο του συστήματος πλήρους διασφάλισης 

ποιότητας 
Παράρτημα Χ σημείο 2.3 §404 Αξιολόγηση του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας 
Παράρτημα Χ σημείο 2.4 §405 Εφαρμογή και τροποποίηση του συστήματος πλήρους διασφάλισης 

ποιότητας 
Παράρτημα Χ σημείο 3 §406 Εποπτεία του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας 
Παράρτημα Χ σημείο 4 §407 Φύλαξη της τεκμηρίωσης, των αποφάσεων και των εκθέσεων όσον 

αφορά το σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 
Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη για την κοινοποίηση 

των φορέων 

Παράρτημα ΧΙ §408 Αξιολόγηση των κοινοποιημένων φορέων 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
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ΟΔΗΓΙΑ 2006/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Μαΐου 2006 σχετικά με τα μηχανήματα και την 

τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ  
(αναδιατύπωση) 

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 

§ 1 Τα σημεία αναφοράς 

Τα σημεία αναφοράς που περιλαμβάνονται στο προοίμιο της οδηγίας για τα 
μηχανήματα υποδεικνύουν τη νομική βάση της οδηγίας, τις γνωμοδοτήσεις που 
διατυπώθηκαν από την αρμόδια συμβουλευτική επιτροπή και τη διαδικασία σύμφωνα 
με την οποία εγκρίθηκε η οδηγία. 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ, 

 Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, 

την πρόταση της Επιτροπής (1), 

τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2), 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης (3), 
(1) ΕΕ C 154 E της 29.5.2001, σ. 164. 
(2) ΕΕ C 311 της 7.11.2001, σ. 1. 
(3) Γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2002 (ΕΕ C 271 E της 12.11.2003, σ. 491), 
κοινή θέση του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005 (ΕΕ C 251 E της 11.10.2005, σ. 1) και θέση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2005 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα). Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2006. 

§ 2 Η νομική βάση της οδηγίας για τα μηχανήματα 

Η νομική βάση της οδηγίας για τα μηχανήματα προβλέπεται στο άρθρο 95 της 
συνθήκης ΕΚ (που έχει πλέον αντικατασταθεί από το άρθρο 114 της συνθήκης για τη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ), σύμφωνα με το οποίο η ΕΕ δύναται να 
θεσπίζει μέτρα για την εναρμόνιση της νομοθεσίας των κρατών μελών ούτως ώστε να 
διασφαλίζεται η εγκαθίδρυση και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τέτοιου είδους 
μέτρα πρέπει να βασίζονται σε υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της 
ασφάλειας των ατόμων και του περιβάλλοντος. 

Ως εκ τούτου, η οδηγία για τα μηχανήματα έχει διττό σκοπό: να επιτρέπει την 
ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανημάτων στην εσωτερική αγορά, διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και της ασφάλειας. 

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής, η οδηγία για τα μηχανήματα εκδόθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, κατόπιν διαβούλευσης με την Οικονομική 
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και Κοινωνική Επιτροπή, σύμφωνα με τη διαδικασία συναπόφασης που περιγράφεται 
στο άρθρο 251 της συνθήκης ΕΚ (που πλέον αναφέρεται ως συνήθης νομοθετική 
διαδικασία στο άρθρο 294 της ΣΛΕΕ). 

Οι υποσημειώσεις στα σημεία αναφοράς παρέχουν τα στοιχεία και τις ημερομηνίες 
των διαδοχικών σταδίων της διαδικασίας. (Η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 
15ης Δεκεμβρίου 2005 δεν δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ). 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 

§ 3 Οι αιτιολογικές σκέψεις 

Οι αιτιολογικές σκέψεις εισάγουν τις κύριες διατάξεις της οδηγίας και παρουσιάζουν 
τους λόγους για τους οποίους αυτές εγκρίθηκαν. Αρκετές αιτιολογικές σκέψεις 
διευκρινίζουν τις αλλαγές που επιφέρονται στη νέα οδηγία για τα μηχανήματα σε 
σχέση με την οδηγία 98/37/ΕΚ. 

Οι αιτιολογικές σκέψεις αυτές καθαυτές δεν έχουν νομική ισχύ και συνήθως δεν 
εμφανίζονται στην εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή της οδηγίας. Ωστόσο, 
συμβάλλουν στην κατανόηση της οδηγίας και, ειδικότερα, διευκρινίζουν την έννοια 
ορισμένων διατάξεων. Κατά την ερμηνεία του κειμένου της οδηγίας, τα δικαστήρια 
μπορούν να λαμβάνουν υπόψη τις αιτιολογικές σκέψεις ώστε να διαβεβαιώνονται για 
την πρόθεση των νομοθετών. 

Στις παρατηρήσεις που ακολουθούν, γίνονται αναφορές στα άρθρα και τα 
παραρτήματα της οδηγίας τα οποία εισάγονται με κάθε αιτιολογική σκέψη. Για 
περαιτέρω διευκρινίσεις, ανατρέξτε στις παρατηρήσεις σχετικά με τα οικεία άρθρα και 
παραρτήματα. 

(1)  Η οδηγία 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας 
Ιουνίου 1998, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τις 
μηχανές (4), αποτελεί κωδικοποίηση της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ (5). Με την ευκαιρία 
νέων ουσιωδών τροποποιήσεων της οδηγίας 98/ 37/ΕΕ, ενδείκνυται, για λόγους 
σαφήνειας, να αναδιατυπωθεί η εν λόγω οδηγία. 

(4) ΕΕ L 207 της 23.7.1998, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/79/ΕΚ (ΕΕ L 331 της 
7.12.1998, σ. 1).  

(5) Οδηγία 89/392/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Ιουνίου 1989, για την προσέγγιση της νομοθεσίας των 
κρατών μελών σχετικά με τις μηχανές (ΕΕL 183 της 29.6.1989, σ. 9). 

§ 4 Το ιστορικό της οδηγίας για τα μηχανήματα 

Η πρώτη αιτιολογική σκέψη υπενθυμίζει το γεγονός ότι η οδηγία 2006/42/ΕΚ δεν 
συνιστά εξ ολοκλήρου νέα οδηγία, αλλά ότι βασίζεται στην οδηγία 98/37/ΕΚ3, η οποία 
αποτελεί κωδικοποίηση της οδηγίας 89/392/ΕΟΚ4 για τα μηχανήματα, όπως αυτή 
τροποποιήθηκε. Η κωδικοποίηση συνεπάγεται τη συνένωση της αρχικής οδηγίας και 
των διαδοχικών τροποποιήσεών της σε ένα νομικό κείμενο: 

                                                 
3 ΕΕ L 207 της 23.7.1998, σ. 1. 
4 ΕΕ L 183 της 27.6.1989, σ. 9. 
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». 

 Η οδηγία 91/368/ΕΟΚ5 διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα 
μηχανήματα συμπεριλαμβάνοντας τον εναλλάξιμο εξοπλισμό, τα κινητά 
μηχανήματα και τα μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση φορτίων. 
Στο παράρτημα I προστέθηκαν τα μέρη 3, 4 και 5.  

 Η οδηγία 93/44/ΕΟΚ6 διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα 
μηχανήματα συμπεριλαμβάνοντας δομικά στοιχεία ασφαλείας και μηχανήματα 
για τη ανύψωση και μετακίνηση προσώπων. Στο παράρτημα Ι προστέθηκε το 
μέρος 6. 

 Η οδηγία 93/68/ΕΟΚ7 εισήγαγε εναρμονισμένες διατάξεις που σχετίζονται με 
τη σήμανση «CE

Η οδηγία 98/37/ΕΚ τροποποιήθηκε ελαφρώς από την οδηγία 98/79/ΕΚ όσον αφορά 
τον αποκλεισμό των ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων. 

Η οδηγία 98/37/ΕΚ παραμένει σε ισχύ έως την 29η Δεκεμβρίου 2009.  

Η οδηγία 2006/42/ΕΚ χαρακτηρίζεται ως αναδιατύπωση της οδηγίας για τα 
μηχανήματα, διότι οι τροποποιήσεις παρουσιάζονται με τη μορφή νέας οδηγίας. 

(2)  Ο τομέας των μηχανημάτων αποτελεί σημαντικό τμήμα της βιομηχανίας 
μηχανικών κατασκευών και είναι ένας από τους βιομηχανικούς πυρήνες της 
οικονομίας της Κοινότητας. Το κοινωνικό κόστος του μεγάλου αριθμού 
ατυχημάτων που προκαλούνται άμεσα από τη χρήση των μηχανημάτων μπορεί να 
μειωθεί από τον εγγενώς ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή των μηχανημάτων, και 
με την ορθή εγκατάσταση και συντήρησή τους. 

§ 5 Η οικονομική και κοινωνική σημασία της οδηγίας για τα μηχανήματα 

Στη δεύτερη αιτιολογική σκέψη υπογραμμίζεται η οικονομική και κοινωνική σημασία 
των δύο στόχων της οδηγίας για τα μηχανήματα. Η θέσπιση ενός εναρμονισμένου 
κανονιστικού πλαισίου για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των μηχανημάτων είναι 
ζωτικής οικονομικής σημασίας για την ευρωπαϊκή βιομηχανία μηχανικών κατασκευών. 
Παράλληλα, τα ασφαλέστερα μηχανήματα συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό του 
κοινωνικού κόστους των ατυχημάτων και των επιβλαβών συνεπειών για την υγεία, τόσο 
στο χώρο εργασίας όσο και στο σπίτι. 

(3)  Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να διασφαλίζουν στο έδαφός τους την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων, ιδίως των εργαζομένων και των καταναλωτών, καθώς 
και, ανάλογα με την περίπτωση, των κατοικίδιων ζώων και των αγαθών, κυρίως 
έναντι των κινδύνων που απορρέουν από τη χρήση μηχανημάτων. 

                                                 
5 ΕΕ L 198 της 22.7.1991, σ. 16. 
6 ΕΕ L 175 της 19.7.1993, σ. 12. 
7 ΕΕ L 220 της 31.8.1993, σ. 1. 
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§ 6 Υγεία και ασφάλεια 

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας αποτελεί εξίσου σημαντική υποχρέωση και 
δικαίωμα των κρατών μελών. Εφόσον η οδηγία για τα μηχανήματα εναρμονίζει τις 
απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια όσον αφορά τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή μηχανημάτων σε επίπεδο ΕΕ, η ευθύνη που φέρουν τα κράτη μέλη να 
προστατεύουν την υγεία και την ασφάλεια των ατόμων από τους κινδύνους που 
σχετίζονται με τα μηχανήματα συνεπάγεται τη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής 
των απαιτήσεων της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

(4)  Προκειμένου να διασφαλισθεί η νομική ασφάλεια για τους χρήστες, είναι αναγκαίο 
να καθορισθούν όσο το δυνατόν ακριβέστερα το πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας καθώς και οι έννοιες που σχετίζονται με την εφαρμογή της. 

§ 7 Ορισμοί 

Η τέταρτη αιτιολογική σκέψη υπογραμμίζει το γεγονός ότι η νέα οδηγία για τα 
μηχανήματα παρέχει μια σαφέστερη παρουσίαση του πεδίου εφαρμογής και 
περιλαμβάνει επεξηγήσεις των βασικών όρων και εννοιών που χρησιμοποιούνται στο 
κείμενο. Οι επεξηγήσεις των όρων που χρησιμοποιούνται στην οδηγία παρέχονται 
στο άρθρο 2, ενώ επιπρόσθετοι ορισμοί εννοιών που σχετίζονται με τις βασικές 
απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια δίνονται στα σημεία 1.1.1, 3.1.1 και 4.1.1 
του παραρτήματος I. 

(5)  Οι αναγκαστικές διατάξεις των κρατών μελών για τους ανελκυστήρες εργοταξίων που 
προορίζονται για την ανύψωση προσώπων ή προσώπων και αγαθών, οι οποίες 
συμπληρώνονται συχνά με εκ των πραγμάτων υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές 
ή/και προαιρετικά πρότυπα, δεν οδηγούν υποχρεωτικά σε διαφορετικά επίπεδα υγείας 
και ασφάλειας, αλλά, λόγω των διαφορών τους, συνιστούν εμπόδια όσον αφορά τις 
συναλλαγές στο εσωτερικό της Κοινότητας. Εξάλλου, τα εθνικά συστήματα εκτίμησης 
της συμμόρφωσης και πιστοποίησης των εν λόγω μηχανημάτων εμφανίζουν 
σημαντικές αποκλίσεις. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να μην αποκλεισθούν από το 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας οι ανελκυστήρες εργοταξίων, οι οποίοι 
προορίζονται για την ανύψωση προσώπων ή προσώπων και αγαθών. 

§ 8 Συμπερίληψη των ανελκυστήρων εργοταξίων 

Οι ανελκυστήρες εργοταξίων, που παλαιότερα αποκλείονταν από το πεδίο εφαρμογής 
τόσο της οδηγίας για τα μηχανήματα 98/37/ΕΚ όσο και της οδηγίας για τους 
ανελκυστήρες 95/16/ΕΚ, είναι συσκευές ανύψωσης που προορίζονται για προσωρινή 
εγκατάσταση για τη μεταφορά προσώπων ή προσώπων και υλικών στα διάφορα 
επίπεδα ενός κτιρίου κατά τη διάρκεια έργων κατασκευής ή επισκευής. Στην πέμπτη 
αιτιολογική σκέψη διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω ανελκυστήρες εργοταξίων δεν 
εξαιρούνται πλέον από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα. 
Ορισμένες καινούργιες απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια σχετικά με τα 
μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα έχουν προστεθεί στο 
παράρτημα I για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων που εγκυμονεί ο συγκεκριμένος 
τύπος μηχανημάτων.  
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Όσον αφορά τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που εφαρμόζεται για τους 
ανελκυστήρες εργοταξίων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι ανελκυστήρες εργοταξίων 
που ενέχουν τον κίνδυνο κατακόρυφης πτώσης από ύψος άνω των τριών μέτρων 
περιλαμβάνονται στα μηχανήματα ανύψωσης προσώπων ή προσώπων και αγαθών 
που αναφέρονται στο παράρτημα IV, στοιχείο 17. 

(6)  Είναι σκόπιμο να αποκλεισθούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τα 
όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων όπλων που εμπίπτουν στις διατάξεις 
της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 1991, σχετικά με τον 
έλεγχο της απόκτησης και της κατοχής όπλων (6). Η εξαίρεση των πυροβόλων όπλων 
δεν θα πρέπει να ισχύει για τα φορητά μηχανήματα στερέωσης που λειτουργούν με 
φυσίγγια και άλλα κρουστικά μηχανήματα, τα οποία προορίζονται μόνο για 
βιομηχανικούς και τεχνικούς σκοπούς. Είναι ανάγκη να προβλεφθούν μεταβατικές 
διατάξεις που θα επιτρέπουν στα κράτη μέλη να διαθέτουν στην αγορά και να θέτουν 
σε υπηρεσία μηχανήματα του είδους αυτού που έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τις 
ισχύουσες εθνικές διατάξεις την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, 
περιλαμβανομένων και εκείνων περί εφαρμογής της σύμβασης της 1ης Ιουλίου 1969 
περί της αμοιβαίας αναγνώρισης των επίσημων σφραγίδων δοκιμής των φορητών 
πυροβόλων όπλων. Οι εν λόγω μεταβατικές διατάξεις παρέχουν τη δυνατότητα στους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης να συντάσσουν πρότυπα που διασφαλίζουν 
επίπεδο ασφάλειας βασιζόμενα στην πρόοδο της επιστήμης. 

 (6) ΕΕ L 256 της 13.9.1991, σ. 51. 

§ 9 Συμπερίληψη των φορητών μηχανημάτων στερέωσης που λειτουργούν 
με φυσίγγια και άλλων κρουστικών μηχανημάτων 

Τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων όπλων, αποκλείονται από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα – βλ. §51: σχόλια επί του άρθρου 1 
παράγραφος 2 στοιχείο δ). Η έκτη αιτιολογική σκέψη εξηγεί ότι η εν λόγω εξαίρεση 
πρέπει γίνει κατανοητή στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής της ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας για τον έλεγχο των όπλων, η οποία δεν ισχύει για τον εξοπλισμό που 
προορίζεται μόνο για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς.  

Τα μηχανήματα στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια και άλλα κρουστικά 
μηχανήματα που λειτουργούν με φυσίγγια και που έχουν σχεδιαστεί μόνο για 
βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς, τα οποία αποκλείονταν από το πεδίο εφαρμογής 
της αρχικής οδηγίας για τα μηχανήματα με την τροποποίηση της οδηγίας 91/368/ΕΚ, 
επανεντάσσονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής της νέας οδηγίας για τα μηχανήματα. 
Επιπλέον, έχουν προστεθεί στο παράρτημα Ι ορισμένες βασικές απαιτήσεις υγείας 
και ασφάλειας σχετικά με συγκεκριμένους κινδύνους που συνδέονται με φορητά 
μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά μηχανήματα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά 
μηχανήματα που λειτουργούν με φυσίγγια, καθώς και για μηχανήματα στερέωσης και 
κρουστικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν άλλες πηγές ενέργειας – βλ. §280: σχόλια 
επί του σημείου 2.2.2 του παραρτήματος Ι. Όσον αφορά την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης του εν λόγω εξοπλισμού, θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι 
μηχανήματα στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια και άλλα κρουστικά 
μηχανήματα που λειτουργούν με φυσίγγια παρατίθενται στο παράρτημα IV, σημείο 18 
– βλ. §388: σχόλια επί του παραρτήματος IV, σημείο 18. 
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Για τις μεταβατικές διατάξεις που αναφέρονται στην τελευταία πρόταση της έκτης 
αιτιολογικής σκέψης – βλ. §154: σχόλια επί του άρθρου 27. 

(7)  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται στην ανύψωση προσώπων με μηχανήματα που 
δεν έχουν σχεδιασθεί προς τον σκοπό αυτόν. Ωστόσο, τούτο δεν θίγει το δικαίωμα 
των κρατών μελών να λαμβάνουν εθνικά μέτρα, συνάδοντα με τη συνθήκη, όσον 
αφορά τα εν λόγω μηχανήματα, προς εφαρμογή της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας 
και ασφάλειας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού από τους εργαζομένους κατά την 
εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 
της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) (7). 

(7)  ΕΕ L 393 της 30.12.1989, σ. 13· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2001/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 195 της 19.7.2001, 
σ. 46). 

§ 10 Εξοπλισμός για την ανύψωση προσώπων με μηχανήματα σχεδιασμένα 
για την ανύψωση προϊόντων 

Η κατ’ εξαίρεση χρήση μηχανημάτων σχεδιασμένων για την ανύψωση προϊόντων για 
το σκοπό της ανύψωσης προσώπων δύναται να υπόκειται σε εθνικούς κανονισμούς 
στο πλαίσιο των διατάξεων για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/104/ΕΚ – βλ. §140: 
σχόλια επί του άρθρου 15. Η έβδομη αιτιολογική σκέψη υποδηλώνει ότι ο εξοπλισμός 
που διατίθεται στην αγορά για να χρησιμοποιηθεί κατ’ εξαίρεση με μηχανήματα που 
έχουν σχεδιαστεί για την ανύψωση προϊόντων δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας για τα μηχανήματα. Η διάθεση στην αγορά του εν λόγω εξοπλισμού δύναται, 
ως εκ τούτου, να υπόκειται σε εθνικούς κανονισμούς. 

Ο εξοπλισμός για την εν λόγω κατ’ εξαίρεση χρήση θα πρέπει να διακρίνεται από τον 
εναλλάξιμο εξοπλισμό, που έχει σχεδιαστεί ώστε να συναρμολογείται πάνω σε 
ανυψωτικό εξοπλισμό για να του προσδίδει τη νέα λειτουργία της ανύψωσης 
προσώπων. Ο εν λόγω εναλλάξιμος εξοπλισμός υπόκειται στην οδηγία για τα 
μηχανήματα8 – βλ. §388: σχόλια επί του παραρτήματος IV, σημείο 17. 

                                                 
8 Βλ. το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με εναλλάξιμο εξοπλισμό για την ανύψωση προσώπων και 
εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο με μηχανήματα σχεδιασμένα για την ανύψωση προϊόντων με σκοπό την 
ανύψωση προσώπων: 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/interchangeable_equipment_lifting_p
ersons_-_lifting_goods_dec_2009_en.pdf  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/interchangeable_equipment_lifting_persons_-_lifting_goods_dec_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/interchangeable_equipment_lifting_persons_-_lifting_goods_dec_2009_en.pdf
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(8)  Όσον αφορά τους γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες, οι διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας οι οποίες αφορούν τους κινδύνους, που επί του παρόντος δεν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2003, σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή 
δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκούμενων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων 
μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και 
χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών (1), θα πρέπει να παύσουν να 
εφαρμόζονται, εφόσον αυτοί οι κίνδυνοι διέπονται από την οδηγία 2003/37/ΕΚ. 

(1)  ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 
2005/67/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 273 της 19.10.2005, σ. 17). 

§ 11 Γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες 

Η όγδοη αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στον αποκλεισμό των γεωργικών και δασικών 
ελκυστήρων από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα για τους 
καλυπτόμενους από την οδηγία 2003/37/ΕΚ για τους κινδύνους – βλ. §53: σχόλια επί 
της πρώτης περίπτωσης του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε). 

(9)  Η εποπτεία της αγοράς αποτελεί βασικό εργαλείο στο μέτρο που διασφαλίζει την 
ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των οδηγιών. Ως εκ τούτου, είναι σκόπιμο να 
θεσπισθεί το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου θα είναι δυνατό να διεξάγεται 
αρμονικά η εποπτεία της αγοράς. 

(10) Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα να εξασφαλίζουν την εφαρμογή στην πράξη της 
παρούσας οδηγίας στην επικράτειά τους και τη μέγιστη δυνατή βελτίωση της 
ασφάλειας των σχετικών μηχανημάτων στην επικράτειά τους και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εξασφαλίζουν την ικανότητά τους για 
διεξαγωγή αποτελεσματικής εποπτείας της αγοράς, λαμβανομένων υπόψη των 
κατευθυντήριων γραμμών που έχει αναπτύξει η Επιτροπή, προκειμένου να επιτευχθεί 
η ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

§ 12 Εποπτεία της αγοράς 

Ο όρος «εποπτεία της αγοράς» ορίζει τη δραστηριότητα των αρχών των κρατών 
μελών για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των προϊόντων που καλύπτονται από την 
οδηγία μετά τη διάθεσή τους στην αγορά ή την έναρξη χρήσης τους και τη λήψη των 
απαιτούμενων μέτρων για την αντιμετώπιση των μη συμμορφούμενων προϊόντων. Με 
την ένατη και τη δέκατη αιτιολογική σκέψη θεσπίζονται διάφορες διατάξεις στη νέα 
οδηγία για τα μηχανήματα που δημιουργούν μια ισχυρότερη νομική βάση για την 
εποπτεία της αγοράς και τις ενέργειες επιβολής και επίσης προβλέπουν την 
απαραίτητη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής στον τομέα 
αυτόν – βλ. §93 έως §102: σχόλια επί του άρθρου 4, §118: σχόλια επί του άρθρου 9, 
§122 έως §126: σχόλια επί του άρθρου 11 και §144: σχόλια επί του άρθρου 19. 
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(11) Στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς, θα πρέπει να θεσπισθεί σαφής διάκριση 
μεταξύ της αμφισβήτησης εναρμονισμένου προτύπου που προσδίδει σε μηχάνημα το 
τεκμήριο της συμμόρφωσης και της ρήτρας διασφάλισης που αφορά ένα μηχάνημα. 

§ 13 Επίσημες αντιρρήσεις κατά προτύπων και ρήτρα διασφάλισης 

Η ενδέκατη αιτιολογική σκέψη αναφέρει ότι η διαδικασία αμφισβήτησης 
εναρμονισμένου προτύπου (γνωστή ως «επίσημες αντιρρήσεις») και η διαδικασία 
διασφάλισης για την αντιμετώπιση μη συμμορφούμενων και επικίνδυνων προϊόντων 
είναι διαφορετικές διαδικασίες που ορίζονται σε ξεχωριστά άρθρα της οδηγίας – βλ. 
§119 έως §121: σχόλια επί του άρθρου 10, §122 έως §126: σχόλια επί του 
άρθρου 11. 

(12) Η έναρξη χρήσης ενός μηχανήματος κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας αφορά 
αποκλειστικά τη χρησιμοποίηση του ίδιου του μηχανήματος σύμφωνα με την 
προβλεπόμενη ή τη λογικά αναμενόμενη χρήση του. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη 
θέσπιση εξωγενών όρων για τη χρήση του μηχανήματος, εφόσον αυτοί δεν 
συνεπάγονται μετατροπές του μηχανήματος κατά τρόπο μη προσδιοριζόμενο από την 
παρούσα οδηγία. 

§ 14 Κανονισμοί για τη χρήση των μηχανημάτων 

Η δωδέκατη αιτιολογική σκέψη διασαφηνίζει την έννοια της έναρξης χρήσης 
μηχανήματος που ορίζεται από την οδηγία για τα μηχανήματα – βλ. §86: σχόλια επί 
του άρθρου 2 στοιχείο ια). Η έναρξη χρήσης πρέπει να διακρίνεται από τη χρήση του 
μηχανήματος η οποία δύναται να ρυθμίζεται από τα κράτη μέλη, ιδίως στο πλαίσιο 
της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας – βλ. §139 και §140: 
σχόλια επί του άρθρου 15. 

(13) Είναι επίσης σκόπιμο να προβλεφθεί κατάλληλος μηχανισμός που να επιτρέπει τη 
θέσπιση συγκεκριμένων μέτρων σε κοινοτικό επίπεδο, με τα οποία να ζητείται από τα 
κράτη μέλη να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά ορισμένων 
ειδών μηχανημάτων, τα οποία παρουσιάζουν τους ίδιους κινδύνους για την υγεία και 
την ασφάλεια των προσώπων είτε λόγω ελλείψεων των οικείων εναρμονισμένων 
προτύπων είτε δυνάμει των τεχνικών τους χαρακτηριστικών, ή να επιβάλλουν 
ειδικούς όρους για τα εν λόγω μηχανήματα. Για να διασφαλισθεί η προσήκουσα 
εκτίμηση της αναγκαιότητας των μέτρων αυτών, τα μέτρα θα πρέπει να θεσπίζονται 
από την Επιτροπή, επικουρούμενη από επιτροπή, υπό το πρίσμα των διαβουλεύσεων 
με τα κράτη μέλη και άλλα ενδιαφερόμενα μέλη. Δεδομένου ότι τα εν λόγω μέτρα δεν 
έχουν άμεση εφαρμογή στους οικονομικούς φορείς, τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή τους. 

§ 15 Μέτρα για την αντιμετώπιση ομάδων επικίνδυνων μηχανημάτων που 
παρουσιάζουν τους ίδιους κινδύνους 

Η διαδικασία διασφάλισης που ορίζεται στο άρθρο 11 απαιτεί τη λήψη απαραίτητων 
μέτρων από τα κράτη μέλη για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων μοντέλων 
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μηχανημάτων που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της οδηγίας και αποτελούν 
απειλή για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων. Η δέκατη τρίτη αιτιολογική 
σκέψη εισάγει μια διάταξη που επιτρέπει τη λήψη μέτρων σε επίπεδο ΕΕ, αν καταστεί 
σαφές ότι μια ολόκληρη ομάδα παρόμοιων μοντέλων μηχανημάτων προκαλεί τον ίδιο 
κίνδυνο – βλ. §118: σχόλια επί του άρθρου 9. 

Τα οικεία μέτρα πρέπει να υποβάλλονται στην επιτροπή μηχανημάτων σύμφωνα με 
την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο - βλ. §147: σχόλια επί του άρθρου 22. 

(14) Θα πρέπει να τηρούνται οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι τα μηχανήματα είναι ασφαλή· οι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να 
εφαρμόζονται με κριτικό πνεύμα συνυπολογίζοντας την πρόοδο της επιστήμης κατά 
τον χρόνο της κατασκευής καθώς και τις τεχνικές και οικονομικές απαιτήσεις. 

§ 16 Η πρόοδος της επιστήμης 

Η δέκατη τέταρτη αιτιολογική σκέψη εισάγει την έννοια της «προόδου της επιστήμης» 
η οποία συνυπολογίζεται κατά την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας που προβλέπονται στο παράρτημα Ι – βλ. §161 και §162: σχόλια επί της 
3ης γενικής αρχής, παράρτημα Ι. 

(15) Όταν το μηχάνημα ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί από καταναλωτή, δηλαδή από μη 
επαγγελματία χειριστή, ο κατασκευαστής θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το γεγονός 
αυτό κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή. Το ίδιο ισχύει εφόσον το μηχάνημα 
πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κανονικά προκειμένου να παράσχει υπηρεσία σε 
καταναλωτή. 

§ 17 Μηχανήματα για καταναλωτική χρήση 

Η οδηγία για τα μηχανήματα εφαρμόζεται τόσο σε μηχανήματα που θα 
χρησιμοποιηθούν από εργαζομένους κατά την εργασία τους όσο και σε μηχανήματα 
που θα χρησιμοποιηθούν από καταναλωτές ή που θα παράσχουν υπηρεσία σε 
καταναλωτές. Γενικά, ο σχεδιασμός και η κατασκευή των μηχανημάτων πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη την προβλεπόμενη χρήση. Η δέκατη πέμπτη αιτιολογική σκέψη 
υπογραμμίζει ότι ο κατασκευαστής ενός μηχανήματος πρέπει να εξετάσει αν το 
μηχάνημα προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί από επαγγελματία ή μη επαγγελματία 
χειριστή ή αν προβλέπεται να παράσχει υπηρεσία σε καταναλωτές. Η οδηγία 
περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη απαίτηση σχετικά με τη σύνταξη των οδηγιών χρήσης 
για μηχανήματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μη επαγγελματίες 
χειριστές – βλ. §259: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.1 στοιχείο δ) του παραρτήματος Ι. 

(16) Μολονότι οι απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας δεν εφαρμόζονται στα ημιτελή 
μηχανήματα στο σύνολό τους, είναι ωστόσο σημαντικό να διασφαλισθεί η ελεύθερη 
κυκλοφορία των εν λόγω μηχανημάτων μέσω ειδικής διαδικασίας. 
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§ 18 Ημιτελή μηχανήματα 

Η δέκατη έκτη αιτιολογική σκέψη εισάγει την έννοια των ημιτελών μηχανημάτων – βλ. 
§46: σχόλια επί του άρθρου 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και επί του άρθρου 2 
στοιχείο ζ). Η διάθεση ημιτελών μηχανημάτων στην αγορά υπόκειται σε μια ειδική 
διαδικασία – βλ. §131: σχόλια επί του άρθρου 13. Τα ημιτελή μηχανήματα δεν 
δύνανται να συμμορφώνονται πλήρως με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 
του παραρτήματος Ι, καθώς κάποιοι κίνδυνοι ενδέχεται να προκύψουν από το 
γεγονός ότι το μηχάνημα δεν είναι ολοκληρωμένο ή από τη διασύνδεση του ημιτελούς 
μηχανήματος με τα υπόλοιπα μηχανήματα ή το σύνολο μηχανημάτων εντός του 
οποίου πρόκειται να ενσωματωθεί. Ωστόσο, ο κατασκευαστής ημιτελών μηχανημάτων 
πρέπει να αναφέρει, σε μια βεβαίωση ενσωμάτωσης, τις βασικές απαιτήσεις υγείας 
και ασφάλειας που έχει εκπληρώσει – βλ. §385: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 1 τμήμα Β και §394: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Β. 

(17) Στις εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις και παρόμοιες εκδηλώσεις, θα πρέπει να υπάρχει η 
δυνατότητα να εκτίθενται μηχανήματα που δεν πληρούν τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Ωστόσο, ενδείκνυται να ενημερώνονται επαρκώς οι ενδιαφερόμενοι για το 
γεγονός ότι τα εν λόγω μηχανήματα δεν έχουν συμμορφωθεί και ότι είναι αδύνατον 
να τα αγοράσουν όπως έχουν. 

§ 19 Εμπορικές εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις 

Η 17η αιτιολογική σκέψη εισάγει τη διάταξη που επιτρέπει σε κατασκευαστές να 
εκθέτουν νέα μοντέλα μηχανημάτων σε εμπορικές εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις 
προτού να έχει αξιολογηθεί η συμμόρφωση των εν λόγω προϊόντων με την οδηγία για 
τα μηχανήματα ή να εκθέτουν μηχανήματα από τα οποία έχουν αφαιρεθεί ορισμένα 
στοιχεία, όπως π.χ. οι προφυλακτήρες, για σκοπούς επίδειξης. Στις εν λόγω 
περιπτώσεις, ο εκθέτης πρέπει να θέσει κατάλληλη σήμανση και να λάβει επαρκή 
μέτρα ασφαλείας για να προστατεύσει το κοινό από τους κινδύνους που προκύπτουν 
από το επιδεικνυόμενο μηχάνημα – βλ. §108: σχόλια επί του άρθρου 6 
παράγραφος 3. 

(18) Στην παρούσα οδηγία καθορίζονται μόνον οι γενικής ισχύος βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και υγείας που συμπληρώνονται με σειρά ειδικών απαιτήσεων για 
ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων. Προκειμένου να διευκολύνονται οι 
κατασκευαστές όσον αφορά την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις εν λόγω βασικές 
απαιτήσεις και για να είναι δυνατός ο έλεγχος της συμμόρφωσης προς τις βασικές 
απαιτήσεις, είναι σκόπιμο να υπάρχουν πρότυπα εναρμονισμένα σε κοινοτικό επίπεδο 
σχετικά με την πρόληψη των κινδύνων που απορρέουν από το σχεδιασμό και την 
κατασκευή των μηχανημάτων. Τα εν λόγω πρότυπα καταρτίζονται από οργανισμούς 
ιδιωτικού δικαίου και θα πρέπει να διατηρούν τον μη δεσμευτικό τους χαρακτήρα. 

§ 20 Η νέα προσέγγιση 

Η αιτιολογική σκέψη 18 υπενθυμίζει ότι η οδηγία για τα μηχανήματα βασίζεται στην 
κανονιστική μέθοδο που είναι γνωστή ως «νέα προσέγγιση στο θέμα της τεχνικής 
εναρμόνισης και τυποποίησης». Η νομοθεσία προβλέπει τις υποχρεωτικές βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα που διατίθενται 
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στην ευρωπαϊκή αγορά και τις διαδικασίες για τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους – 
βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) και §163: σχόλια επί 
της 4ης γενικής αρχής του παραρτήματος Ι. 

Λεπτομερείς τεχνικές λύσεις για την κάλυψη των εν λόγω βασικών απαιτήσεων υγείας 
και ασφάλειας παρέχονται στα ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα. Η εφαρμογή των 
εναρμονισμένων προτύπων παραμένει προαιρετική, αλλά προσδίδει τεκμήριο 
συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που αυτά 
καλύπτουν – βλ. §87: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ιβ) και §110: σχόλια επί του 
άρθρου 7 παράγραφος 2. 

(19) Λόγω της φύσεως των κινδύνων τους οποίους συνεπάγεται η χρήση των 
μηχανημάτων που καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, θα πρέπει να θεσπισθούν 
διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας. Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να καθορισθούν ανάλογα με τη 
σοβαρότητα του εγγενούς κινδύνου των μηχανημάτων αυτών. Συνεπώς, για κάθε 
κατηγορία μηχανημάτων, θα πρέπει να υπάρχει η προσήκουσα διαδικασία σύμφωνα 
με την απόφαση 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 1993, για τις 
ενότητες που αφορούν τις διάφορες φάσεις των διαδικασιών εκτίμησης της 
συμμόρφωσης και τους κανόνες επίθεσης και χρήσης της σήμανσης συμμόρφωσης 
«CE» που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στις οδηγίες τεχνικής εναρμόνισης (2), 
λαμβάνοντας υπόψη τη φύση του ελέγχου που απαιτείται για τα μηχανήματα αυτά. 
(2) ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 23. 

§ 21 Εκτίμηση της συμμόρφωσης 

Η αιτιολογική σκέψη 19 αναφέρεται στις διαδικασίες για την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης των μηχανημάτων με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας – 
βλ. §127 έως §130: σχόλια επί του άρθρου 12 – και τους κανόνες για τη σήμανση 
«CE» – βλ. §141: σχόλια επί του άρθρου 16. 

(20) Οι κατασκευαστές θα πρέπει να φέρουν ακέραιη την ευθύνη πιστοποίησης της 
συμμόρφωσης των μηχανημάτων τους προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 
Ωστόσο, για ορισμένους τύπους μηχανημάτων που ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους, 
είναι επιθυμητή η θέσπιση αυστηρότερης διαδικασίας πιστοποίησης. 

§ 22 Μηχανήματα του παραρτήματος IV 

Η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που εφαρμόζεται για κάθε δεδομένο 
προϊόν εξαρτάται από το αν περιλαμβάνεται ή όχι σε μία από τις κατηγορίες του 
παραρτήματος IV, οι οποίες θεωρούνται ότι ενέχουν μεγαλύτερους κινδύνους ή ότι 
εξυπηρετούν μια κρίσιμη προστατευτική λειτουργία. Οι διάφορες διαδικασίες 
εκτίμησης της συμμόρφωσης ορίζονται στα παραρτήματα VIII, IX και Χ και οι κανόνες 
για την επιλογή τους ορίζονται στο άρθρο 12. 
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(21) Η σήμανση «CE» θα πρέπει να αναγνωρισθεί πλήρως ως η μόνη σήμανση η οποία 
εγγυάται τη συμμόρφωση του μηχανήματος προς τις απαιτήσεις της παρούσας 
οδηγίας. Όλες οι άλλες σημάνσεις που θα μπορούσαν να παραπλανήσουν τρίτους ως 
προς τη σημασία ή τη μορφή, ή και τα δύο μαζί, της σήμανσης «CE», θα πρέπει να 
απαγορευθούν. 

(22) Προκειμένου να διασφαλισθεί η ίδια ποιότητα για τη σήμανση «CE» και τη σήμανση 
του κατασκευαστή, είναι σκόπιμο να επιτίθενται οι σημάνσεις αυτές σύμφωνα με τις 
ίδιες τεχνικές. Για να αποφεύγεται η σύγχυση μεταξύ των σημάνσεων «CE» που 
ενδέχεται να εμφανίζονται επί ορισμένων δομικών στοιχείων και της σήμανσης «CE» 
που αντιστοιχεί στο μηχάνημα, η σήμανση αυτή πρέπει να επιτίθεται δίπλα στο όνομα 
του προσώπου που έχει αναλάβει τη σχετική ευθύνη, δηλαδή του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. 

§ 23 Η σήμανση «CE» 

Οι αιτιολογικές σκέψεις 21 και 22 εισάγουν τις διατάξεις σχετικά με τη σήμανση «CE» 
– βλ. §141: σχόλια επί του άρθρου 16, §250: σχόλια επί του σημείου 1.7.3 του 
παραρτήματος Ι και §387: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙΙ. 

(23) Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του θα πρέπει επίσης να 
μεριμνούν ώστε να διενεργείται εκτίμηση των κινδύνων όσον αφορά το μηχάνημα το 
οποίο επιθυμούν να διαθέσουν στην αγορά. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να 
καθορίζουν τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για το 
μηχάνημά τους και για τις οποίες πρέπει να λαμβάνουν μέτρα. 

§ 24 Εκτίμηση των κινδύνων 

Η 23η αιτιολογική σκέψη αναφέρεται στην προβλεπόμενη στο παράρτημα Ι απαίτηση 
για εκτίμηση των κινδύνων όσον αφορά ένα μηχάνημα, η οποία καθορίζει την 
εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας – βλ. §158 και §159: 
σχόλια επί της 1ης γενικής αρχής του παραρτήματος Ι. 

(24) Είναι απαραίτητο ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, πριν 
συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, να καταρτίζει τεχνικό φάκελο κατασκευής. 
Ωστόσο, καίτοι η τεκμηρίωση δεν είναι απαραίτητο να είναι μονίμως διαθέσιμη υπό 
υλική μορφή, θα πρέπει εντούτοις να μπορεί να διατίθεται κατόπιν αιτήματος. Η εν 
λόγω τεκμηρίωση μπορεί να μην περιλαμβάνει λεπτομερή σχέδια των 
υποσυγκροτημάτων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των μηχανημάτων, 
εκτός εάν η γνώση τους είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. 

§ 25 Ο τεχνικός φάκελος κατασκευής 

Ο αναφερόμενος στην 24η αιτιολογική έκθεση τεχνικός φάκελος κατασκευής του 
κατασκευαστή αποτελεί μέσο που επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
ελέγχουν τη συμμόρφωση του μηχανήματος μετά τη διάθεσή του στην αγορά, καθώς 
και μέσο επίδειξης από μέρους του κατασκευαστή της συμμόρφωσης του προϊόντος 
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του – βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), §383: σχόλια επί 
του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α σημείο 2) και §391 έως §393: σχόλια επί του 
παραρτήματος VII τμήμα Α. 

(25) Οι αποδέκτες οποιασδήποτε απόφασης λαμβάνεται στο πλαίσιο της παρούσας 
οδηγίας θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους λόγους της απόφασης αυτής 
καθώς και με τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους. 

§ 26 Ένδικα μέσα 

Η 25η αιτιολογική σκέψη εισάγει τις διατάξεις σχετικά με τα δικαιώματα των 
κατασκευαστών ή άλλων ενδιαφερόμενων βάσει των αποφάσεων που λαμβάνονται 
στο πλαίσιο της οδηγίας για τα μηχανήματα - βλ. §135: σχόλια επί του άρθρου 14 
παράγραφος 6 και §145: σχόλια επί του άρθρου 20. 

(26) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέπουν κυρώσεις για τις παραβάσεις των διατάξεων 
της παρούσας οδηγίας. Οι κυρώσεις αυτές θα πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. 

§ 27 Επιβολή 

Η 26η αιτιολογική σκέψη υπενθυμίζει ότι οι εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την 
επιβολή των διατάξεων της οδηγίας για τα μηχανήματα (οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς) πρέπει να μπορούν να επιβάλλουν κατάλληλες κυρώσεις στην περίπτωση 
μη ορθής εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων. Οι κυρώσεις πρέπει να προβλέπονται 
στους εθνικούς νόμους και κανονισμούς που ενσωματώνουν τις διατάξεις της οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο – βλ. §153: σχόλια επί του άρθρου 26. 

(27) Η εφαρμογή της παρούσας οδηγίας σε ορισμένα μηχανήματα που προορίζονται για 
την ανύψωση προσώπων επιτρέπει τον καλύτερο καθορισμό των προϊόντων που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας σε σχέση με την οδηγία 
95/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 
1995, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους 
ανελκυστήρες (1). Ο ανακαθορισμός του πεδίου εφαρμογής της τελευταίας αυτής 
οδηγίας κρίνεται, ως εκ τούτου, αναγκαίος. Κατά συνέπεια, η εν λόγω οδηγία θα πρέπει 
να τροποποιηθεί ανάλογα. 
(1) ΕΕ L 213 της 7.9.1995, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 
(ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ. 1). 

§ 28 Τροποποίηση της οδηγίας για τους ανελκυστήρες 

Η 27η αιτιολογική σκέψη εξηγεί ότι η νέα οδηγία για τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ 
περιλαμβάνει τροποποίηση της οδηγίας για τους ανελκυστήρες 95/16/ΕΚ, με στόχο τη 
διασαφήνιση των ορίων μεταξύ των πεδίων εφαρμογής των δύο οδηγιών – βλ. §151: 
σχόλια επί του άρθρου 24. 
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(28) Δεδομένου ότι ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι η θέσπιση των βασικών 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας όσον αφορά το σχεδιασμό και την κατασκευή 
προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια των μηχανημάτων που διατίθενται στην αγορά, 
δεν μπορεί να επιτευχθεί ικανοποιητικά από τα κράτη μέλη και μπορεί, συνεπώς, να 
επιτευχθεί καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο, η Κοινότητα μπορεί να λάβει μέτρα 
σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του άρθρου 5 της συνθήκης. Σύμφωνα με 
την αρχή της αναλογικότητας του ιδίου άρθρου, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα 
αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού. 

§ 29 Επικουρικότητα και αναλογικότητα 

Η 28η αιτιολογική σκέψη αποτελεί αιτιολόγηση της οδηγίας για τα μηχανήματα ως 
προς τις αρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας του άρθρου 5 της 
συνθήκης ΕΚ (πλέον άρθρο 5 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση – ΣΕΕ). 
Σύμφωνα με τις αρχές αυτές, η ΕΕ αναλαμβάνει δράση μόνο αν οι ίδιοι στόχοι δεν 
δύνανται να επιτευχθούν καλύτερα μέσω δράσης των κρατών μελών. Είναι σαφές ότι, 
αν δεν υπήρχε η οδηγία για τα μηχανήματα, οι κατασκευαστές μηχανημάτων θα 
έπρεπε να εφαρμόζουν διαφορετικούς κανόνες και διαδικασίες για την ασφάλεια των 
μηχανημάτων σε κάθε κράτος μέλος, κάτι που θα συνιστούσε σοβαρό εμπόδιο στην 
εσωτερική αγορά και λιγότερο αποτελεσματικό μέσο βελτίωσης της ασφάλειας των 
μηχανημάτων. 

(29) Σύμφωνα με το σημείο 34 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση της 
νομοθεσίας (2), τα κράτη μέλη παροτρύνονται να καταρτίσουν, προς ιδία χρήση και 
προς όφελος της Κοινότητας, τους δικούς τους πίνακες, οι οποίοι θα αποτυπώνουν, 
στο μέτρο του δυνατού, την αντιστοιχία μεταξύ της παρούσας οδηγίας και των μέτρων 
μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, και να τους δημοσιοποιήσουν. 
(2) ΕΕ C 321 της 31.12.2003, σ. 1. 

§ 30 Εθνικοί πίνακες αντιστοιχίας 

Η 29η αιτιολογική σκέψη αναφέρεται σε μια συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη βελτίωση της ποιότητας και 
της διαφάνειας της νομοθεσίας της ΕΕ. Με στόχο την καλύτερη μεταφορά και 
εφαρμογή, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να δημοσιοποιήσουν πίνακες αντιστοιχίας 
που θα δείχνουν τη σχέση μεταξύ των διατάξεων της οδηγίας και των μέτρων 
μεταφοράς τους στο εθνικό δίκαιο. Αυτό είναι σημαντικό καθώς, καίτοι τα εθνικά 
μέτρα μεταφοράς έχουν ισχύ νόμου, στον διάλογο μεταξύ των οικονομικών φορέων 
το κείμενο της οδηγίας για τα μηχανήματα αποτελεί αυτό καθαυτό κοινό σημείο 
αναφοράς. Ένας πίνακας αντιστοιχίας πρέπει επίσης να κοινοποιηθεί από τα κράτη 
μέλη στην Επιτροπή, συνοδευόμενος από το κείμενο των μέτρων που μεταφέρουν 
την οδηγία στο εθνικό δίκαιο – βλ. §153: σχόλια επί του άρθρου 26. 
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(30) Τα μέτρα που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να 
θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης 
Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών 
αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (3), 
(3) ΕΕ L 184 της 17.7.1999, σ. 23. 

§ 31 Η επιτροπή μηχανημάτων 

Η 30ή αιτιολογική σκέψη αναφέρεται σε ορισμένα μέτρα τα οποία δύναται να λάβει η 
Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή μηχανημάτων - βλ. §116: σχόλια 
επί του άρθρου 8 και §147: σχόλια επί του άρθρου 22. 
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ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Άρθρο 1  Πεδίο εφαρμογής 

1. Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στα ακόλουθα προϊόντα: 

α)  μηχανήματα· 

β)  εναλλάξιμος εξοπλισμός· 

γ)  δομικά στοιχεία ασφαλείας· 

δ)  ανυψωτικά εξαρτήματα· 

ε)  αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες· 

στ)  αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης· 

ζ)  ημιτελή μηχανήματα 

2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας εξαιρούνται: 

α)  τα δομικά στοιχεία ασφάλειας που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως 
ανταλλακτικά για την αντικατάσταση πανομοιότυπων δομικών στοιχείων και τα 
οποία παρέχει ο κατασκευαστής της αρχικής μηχανής· 

β)  ο ειδικός εξοπλισμός λούνα παρκ ή/και πάρκων αναψυχής· 

γ)  τα μηχανήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί ειδικά ή λειτουργούν για χρήση σχετική με 
την πυρηνική ενέργεια και η βλάβη των οποίων μπορεί να προκαλέσει εκπομπή 
ραδιενέργειας· 

δ)  τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων όπλων· 

ε)  τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα: 

—  οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες για τους κινδύνους που καλύπτονται από 
την οδηγία 2003/37/ΕΚ, πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται στα οχήματα 
αυτά, 

—  τα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους που καλύπτονται από την 
οδηγία 70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση 
των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους (1), πλην των 
μηχανημάτων που τοποθετούνται στα οχήματα αυτά, 

—  τα οχήματα που καλύπτονται από την οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση 
τύπου δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα (2), πλην των μηχανημάτων 
που τοποθετούνται στα οχήματα αυτά, 

—  τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες, 

και 

—  τα μέσα αεροπορικών μεταφορών, ναυσιπλοΐας και σιδηροδρομικών μεταφορών, 
πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται στα εν λόγω μέσα μεταφορών· 

στ)  τα ποντοπόρα πλοία και οι κινητές μονάδες ανοικτής θαλάσσης καθώς και τα 
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μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα επί των εν λόγω πλοίων ή/και μονάδων· 

ζ)  τα μηχανήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για στρατιωτικούς 
ή αστυνομικούς σκοπούς· 

η)  τα μηχανήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για ερευνητικούς 
σκοπούς για προσωρινή χρήση σε εργαστήρια· 

θ)  οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων· 

ι)  τα μηχανήματα που προορίζονται για τη μετακίνηση ερμηνευτών κατά τη διάρκεια 
καλλιτεχνικών παραστάσεων· 

ια)  τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς, 
στο μέτρο που καλύπτονται από την οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης 
Φεβρουαρίου 1973, σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως (3): 

—  οικιακές συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση, 

—  οπτικοακουστικός εξοπλισμός, 

—  εξοπλισμός πληροφορικής, 

—  συνήθεις μηχανές γραφείου, 

—  συσκευές μεταγωγής και ελέγχου χαμηλής τάσης, 

—  ηλεκτρικοί κινητήρες· 

ιβ)  οι ακόλουθοι ηλεκτρικοί εξοπλισμοί υψηλής τάσεως: 

—  συσκευές μεταγωγής και ελέγχου, 

—  μετασχηματιστές. 
(1) ΕΕ L 42 της 23.2.1970, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2006/28/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 65 της 7.3.2006, σ. 27). 
(2) ΕΕ L 124 της 9.5.2002, σ. 1· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/30/ΕΚ της 
Επιτροπής (ΕΕ L 106 της 27.4.2005, σ. 17). 
(3) ΕΕ L 77 της 26.3.1973, σ. 29· οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 
30.8.1993, σ. 1). 

Άρθρο 2  Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «μηχανήματα» νοούνται τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ). 

Ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α)  «μηχάνημα»: 

 σύνολο εξοπλισμένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί με σύστημα μεταδόσεως 
της κίνησης εκτός από την άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή ζωική δύναμη, 
απαρτιζόμενο από συνδεδεμένα μεταξύ τους τμήματα ή δομικά στοιχεία, από τα 
οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωμένα για 
συγκεκριμένη εφαρμογή, 

 σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη περίπτωση, από το οποίο λείπουν μόνο τα 
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στοιχεία για τη σύνδεσή του στο χώρο χρήσης ή με πηγές ενέργειας και κίνησης, 

 σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, έτοιμο προς 
εγκατάσταση, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως έχει παρά μόνον μετά τη 
συναρμογή του σε μεταφορικό μέσο, ή την εγκατάστασή του σε κτίριο ή σε 
κατασκεύασμα, 

 σύνολα μηχανημάτων που μνημονεύονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη 
περίπτωση ή ημιτελή μηχανήματα που μνημονεύονται στο στοιχείο ζ) τα οποία, 
προς επίτευξη του ίδιου σκοπού, διατάσσονται και ελέγχονται με τρόπο που να 
λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο, 

 σύνολο συνδεόμενων μερών ή δομικών στοιχείων, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων 
κινείται και τα οποία συναρμόζονται, με σκοπό την ανύψωση φορτίων και 
μοναδική πηγή ισχύος του οποίου είναι η άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη 
προσπάθεια· 

β)  «εναλλάξιμος εξοπλισμός»: εξοπλισμός ο οποίος, μετά την έναρξη χρήσης 
μηχανήματος ή ελκυστήρα, συναρμολογείται επ' αυτών από τον ίδιο τον χειριστή 
προκειμένου να τροποποιηθεί η λειτουργία τους ή να προστεθεί νέα λειτουργία, 
εφόσον ο εν λόγω εξοπλισμός δεν αποτελεί εργαλείο· 

γ)  «δομικό στοιχείο ασφαλείας»: δομικό στοιχείο: 

 το οποίο εξυπηρετεί τη λειτουργία ενός χαρακτηριστικού ασφαλείας, και 

 το οποίο διατίθεται χωριστά στην αγορά, και 

 του οποίου η βλάβη ή/και η δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
προσώπων, και 

 το οποίο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του μηχανήματος, ή το οποίο 
μπορεί να αντικαθίσταται από συνηθισμένα δομικά στοιχεία για τη λειτουργία του 
μηχανήματος. 

 Στο παράρτημα V περιέχεται ενδεικτικός κατάλογος των δομικών στοιχείων 
ασφαλείας, ο οποίος μπορεί να ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχείο α)· 

δ)  «ανυψωτικό εξάρτημα»: δομικό στοιχείο ή εξοπλισμός που δεν συνδέεται με το 
μηχάνημα ανύψωσης, επιτρέπει τη συγκράτηση του φορτίου και τοποθετείται είτε 
μεταξύ του μηχανήματος και του φορτίου, είτε επί του ιδίου του φορτίου, είτε 
προορίζεται να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φορτίου και διατίθεται χωριστά 
στην αγορά· ως ανυψωτικά εξαρτήματα θεωρούνται επίσης οι αρτάνες και τα δομικά 
τους στοιχεία. 

ε)  «αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες»: οι αλυσίδες, τα συρματόσχοινα και οι 
ιμάντες που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για σκοπούς ανύψωσης ως τμήμα 
ανυψωτικού μηχανήματος ή ανυψωτικού εξαρτήματος· 

στ)  «αφαιρετό σύστημα μηχανικής μετάδοσης»: κινητό δομικό στοιχείο το οποίο 
προορίζεται για τη μετάδοση ισχύος μεταξύ αυτοκίνητου μηχανήματος ή ελκυστήρα 
και άλλου μηχανήματος, και το οποίο τα συνδέει με το πρώτο σταθερό έδρανο. Όταν 
διατίθεται στην αγορά με τον προφυλακτήρα του, θεωρείται ένα προϊόν· 

ζ)  «ημιτελές μηχάνημα»: σύνολο το οποίο σχεδόν αποτελεί μηχάνημα αλλά δεν μπορεί 
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από μόνο του να εκτελέσει συγκεκριμένη εφαρμογή. Ένα σύστημα μετάδοσης είναι 
ημιτελές μηχάνημα. Το ημιτελές μηχάνημα προορίζεται μόνον για ενσωμάτωση ή 
συναρμολόγηση σε άλλα μηχανήματα ή άλλα ημιτελή μηχανήματα ή εξοπλισμό 
προκειμένου να σχηματιστεί μηχάνημα στο οποίο εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία· 

 ... 

§ 32 Τα καλυπτόμενα από την οδηγία για τα μηχανήματα προϊόντα 

Στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας, ήτοι τα 
προϊόντα για τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της οδηγίας. Καθεμιά εκ των επτά 
κατηγοριών που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ζ) 
υπόκειται στον αντίστοιχο ορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχεία α) έως ζ). Ως 
εκ τούτου, το άρθρο 1 πρέπει να μελετάται από κοινού με το άρθρο 2. Στα ακόλουθα 
σχόλια, καθεμιά από τις επτά κατηγορίες προϊόντων που καλύπτονται από την οδηγία 
για τα μηχανήματα εξετάζεται διαδοχικά, από κοινού με τον ορισμό της. 

Άρθρο 2  Ορισμοί 

Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «μηχανήματα» νοούνται τα προϊόντα που 
απαριθμούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ). 
... 

§ 33 Η χρήση του όρου «μηχάνημα» με την ευρεία έννοια 

Η πρώτη κατηγορία προϊόντων που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο 
α) και ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) είναι τα μηχανήματα. Στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο α) και στο άρθρο 2 στοιχείο α), ο όρος «μηχάνημα» 
χρησιμοποιείται με τη στενή του έννοια. Ωστόσο, πριν από τους ορισμούς των 
κατηγοριών προϊόντων του άρθρου 2 προηγείται μια πρόταση που εξηγεί ότι ο όρος 
«μηχάνημα» πρέπει επίσης να γίνεται κατανοητός με την ευρεία του έννοια για 
σκοπούς αναφοράς στις έξι κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ). 

Πρέπει συνεπώς να είναι κατανοητό ότι οι οριζόμενες στα άρθρα της οδηγίας 
υποχρεώσεις που ισχύουν για τα μηχανήματα ισχύουν και για τα μηχανήματα με τη 
στενή έννοια του όρου, ήτοι τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), 
και επίσης για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία β) 
έως στ): εναλλάξιμος εξοπλισμός, δομικά στοιχεία ασφάλειας, ανυψωτικά εξαρτήματα, 
αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες και αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης. 

Αυτό ισχύει π.χ. για τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 4 παράγραφος 1 για 
την εποπτεία της αγοράς, στο άρθρο 5 παράγραφος 1 για τη διάθεση στην αγορά και 
την έναρξη χρήσης, στο άρθρο 6 παράγραφος 1 για την ελεύθερη κυκλοφορία, στο 
άρθρο 7 παράγραφοι 1 και 2 για το τεκμήριο συμμόρφωσης και τα εναρμονισμένα 
πρότυπα, στο άρθρο 9 για τα ειδικά μέτρα για τα δυνητικώς επικίνδυνα μηχανήματα, 
στο άρθρο 11 για τη ρήτρα διασφάλισης, στο άρθρο 12 για τις διαδικασίες για την 
εκτίμηση της συμμόρφωσης μηχανήματος, στο άρθρο 15 για την εγκατάσταση και τη 
χρήση των μηχανημάτων, στο άρθρο 16 για τη σήμανση «CE», στο άρθρο 17 για τη 
σήμανση που δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και στο άρθρο 20 για τα 
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ένδικα μέσα. Οι οριζόμενες στα άρθρα αυτά υποχρεώσεις δεν ισχύουν για τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) ημιτελή μηχανήματα. 

Στις περιπτώσεις που οι υποχρεώσεις ισχύουν για ημιτελή μηχανήματα, αυτό 
δηλώνεται ρητώς, όπως π.χ. στο άρθρο 4 παράγραφος 2 για την εποπτεία της 
αγοράς, στο άρθρο 5 παράγραφος 2 για τη διάθεση στην αγορά, στο άρθρο 6 
παράγραφος 2 για την ελεύθερη κυκλοφορία και στο άρθρο 13 για τη διαδικασία για 
τα ημιτελή μηχανήματα. 

Στην περίπτωση που οι υποχρεώσεις ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα με την ευρεία 
έννοια του όρου όσο και για τα ημιτελή μηχανήματα, αυτό δηλώνεται επίσης ρητώς, 
όπως π.χ. στο άρθρο 4 παράγραφος 3 για την εποπτεία της αγοράς και στο άρθρο 6 
παράγραφος 3 για την ελεύθερη κυκλοφορία. 

Στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος Ι της οδηγίας για τα 
μηχανήματα, ο όρος «μηχάνημα» γίνεται γενικά αντιληπτός με την ευρεία έννοια για 
σκοπούς προσδιορισμού οποιασδήποτε από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 
παράγραφος στοιχεία α) έως στ) κατηγορίες προϊόντων. Στις περιπτώσεις που 
ορισμένες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ισχύουν μόνο για μία ή για 
περισσότερες από τις κατηγορίες αυτές, αυτό δηλώνεται ρητώς ή συμπεραίνεται από 
τα συμφραζόμενα. Για παράδειγμα, στο μέρος 4 του παραρτήματος Ι, ορισμένες 
απαιτήσεις ισχύουν ρητώς μόνο για τα ανυψωτικά εξαρτήματα. 

§ 34 Μηχανήματα με την στενή έννοια του όρου 

Η αναφερόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) κατηγορία προϊόντων, ήτοι τα 
μηχανήματα με τη στενή τους έννοια, ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο α). Ο ορισμός 
περιλαμβάνει πέντε περιπτώσεις. Στα ακόλουθα σχόλια επεξηγούνται διαδοχικά τα 
διάφορα στοιχεία κάθε περίπτωσης του ορισμού. 

Άρθρο 2 στοιχείο α) – πρώτη περίπτωση 

«μηχάνημα»: 

 σύνολο εξοπλισμένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί με σύστημα μεταδόσεως της 
κίνησης εκτός από την άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή ζωική δύναμη, 
απαρτιζόμενο από συνδεδεμένα μεταξύ τους τμήματα ή δομικά στοιχεία, από τα οποία 
ένα τουλάχιστον είναι κινητό και τα οποία είναι συνενωμένα για συγκεκριμένη 
εφαρμογή, 

... 

§ 35 Ο βασικός ορισμός 

Η πρώτη περίπτωση του ορισμού του «μηχανήματος» περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία: 

... ένα σύνολο... απαρτιζόμενο από συνδεδεμένα μεταξύ τους τμήματα ή δομικά 
στοιχεία... 

Προϊόντα με τμήματα ή δομικά στοιχεία τα οποία δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους 
σε σύνολο δεν θεωρούνται μηχανήματα. 

Ο ορισμός αυτός δεν αποκλείει την προμήθεια μηχανημάτων ορισμένα τμήματα των 
οποίων έχουν αποσυναρμολογηθεί για σκοπούς αποθήκευσης ή μεταφοράς. Στις 
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περιπτώσεις αυτές, το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι 
ώστε να προλαμβάνονται σφάλματα στον εξοπλισμό κατά τη συναρμολόγηση των 
ξεχωριστών τμημάτων. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό αν το μηχάνημα προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί από αρχάριους, μη επαγγελματίες χρήστες. Ο κατασκευαστής 
πρέπει επίσης να παρέχει επαρκείς οδηγίες συναρμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη, 
κατά περίπτωση, το επίπεδο γενικής εκπαίδευσης και τον βαθμό αντίληψης που 
μπορεί λογικά να αναμένεται από μη επαγγελματίες χρήστες – βλ. §225: σχόλια επί 
του σημείου 1.5.4, §259: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.1 στοιχείο δ) και §264: σχόλια 
επί του σημείου 1.7.4.1 στοιχείο θ) του παραρτήματος Ι. 

... από τα οποία ένα τουλάχιστον είναι κινητό... 

Προϊόντα χωρίς κινητά μέρη δεν θεωρούνται μηχανήματα. 

... εξοπλισμένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί με σύστημα μεταδόσεως της 
κίνησης... 

Τα κινητά μέρη του μηχανήματος τροφοδοτούνται μέσω ενός συστήματος μετάδοσης 
που χρησιμοποιεί μία ή περισσότερες πηγές ενέργειας, όπως θερμική, ηλεκτρική, 
πνευματική, υδραυλική ή μηχανική ενέργεια. Το μηχάνημα δύναται να διαθέτει 
κινητήρα που χρησιμοποιεί δική του πηγή ενέργειας, όπως θερμική ενέργεια ή 
ενέργεια παρεχόμενη από μπαταρία. Δύναται να συνδέεται με μία ή περισσότερες 
εξωτερικές πηγές ενέργειας όπως παροχή ηλεκτρικού ρεύματος ή συμπιεσμένου 
αέρα. Το μηχάνημα δύναται να χρησιμοποιεί μηχανική ενέργεια παρεχόμενη από 
άλλο εξοπλισμό, όπως π.χ. ρυμουλκούμενο γεωργικό μηχάνημα που τροφοδοτείται 
από δυναμοδότη άξονα ελκυστήρα ή κλίνες δοκιμών για αυτοκινούμενα οχήματα 
τροφοδοτούμενες από τα υπό δοκιμή οχήματα· το μηχάνημα δύναται επίσης να 
τροφοδοτείται από φυσικές πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ή η υδροηλεκτρική. 

Συνήθως, ο κατασκευαστής ενός ολοκληρωμένου μηχανήματος προμηθεύει το 
μηχάνημα συνδεδεμένο με το σύστημα μετάδοσης κίνησης. Ωστόσο, τα μηχανήματα 
που προορίζονται να συνδεθούν με σύστημα μετάδοσης κίνησης αλλά τα οποία 
παρέχονται χωρίς το σύστημα αυτό δύναται επίσης να θεωρούνται μηχανήματα. Η 
παρούσα διάταξη λαμβάνει υπόψη π.χ. το γεγονός ότι ορισμένοι χρήστες 
μηχανημάτων προτιμούν να έχουν ένα ομογενές απόθεμα κινητήρων για τα 
μηχανήματά τους για να διευκολύνουν τη συντήρηση. 

Στην περίπτωση μηχανημάτων παρεχόμενων χωρίς σύστημα μετάδοσης κίνησης:  

 η εκτίμηση κινδύνου του κατασκευαστή πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους 
κινδύνους που σχετίζονται με το μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένων και όσων 
αφορούν το σύστημα μετάδοσης που θα συνδεθεί στο μηχάνημα – βλ. §158: 
σχόλια επί της 1ης γενικής αρχής του παραρτήματος Ι. 

 ο κατασκευαστής του μηχανήματος πρέπει να ορίζει στις οδηγίες του όλες τις 
απαραίτητες προδιαγραφές για το σύστημα μετάδοσης κίνησης που πρόκειται 
να συνδεθεί, όπως τον τύπο, την ισχύ και τα μέσα σύνδεσης, και να παρέχει 
ακριβείς οδηγίες συναρμολόγησης για το σύστημα μετάδοσης της κίνησης - βλ. 
§264: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο θ) του παραρτήματος Ι· 

 η εκτίμηση της συμμόρφωσης του μηχανήματος πρέπει να καλύπτει τις 
προδιαγραφές του συστήματος μετάδοσης της κίνησης που θα συνδεθεί με το 
μηχάνημα και τις οδηγίες σύνδεσης· 
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 η σήμανση «CE» για το μηχάνημα και η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ που 
συνοδεύει το μηχάνημα πρέπει να καλύπτουν τις προδιαγραφές και τις οδηγίες 
σχετικά με το σύστημα μετάδοσης κίνησης που θα συνδεθεί σε αυτό. 

Αν οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν πληρούνται, τα μηχανήματα που δεν διαθέτουν 
πλήρως προσδιορισμένο σύστημα μετάδοσης της κίνησης πρέπει να θεωρούνται 
ημιτελή μηχανήματα – βλ. §46: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ζ). Στην περίπτωση 
αυτή, ο συνδυασμός του εν λόγω ημιτελούς μηχανήματος και του συστήματος 
μετάδοσης της κίνησης πρέπει να θεωρείται τελικό μηχάνημα και να υπόκειται σε 
ειδική εκτίμηση συμμόρφωσης – βλ. §38: σχόλια επί της τέταρτης περίπτωσης του 
άρθρου 2 στοιχείο α). 

... εκτός από την άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή ζωική δύναμη... 

Τα κινητά μέρη μηχανημάτων που καλύπτονται από την οδηγία για τα μηχανήματα 
πρέπει να κινούνται μέσω μιας πηγής ενέργειας διαφορετικής από την άμεσα 
εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή ζωική δύναμη. Τα μηχανήματα που κινούνται μέσω 
άμεσα εφαρμοζόμενης ανθρώπινης ή ζωικής δύναμης, όπως π.χ. χειροκίνητες 
κουρευτικές μηχανές χόρτου, χειροκίνητα τρυπάνια ή ωθούμενα διά χειρός 
καροτσάκια, τα οποία παύουν να λειτουργούν μόλις παύσει να εφαρμόζεται η 
ανθρώπινη δύναμη, δεν υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα. Τα ανυψωτικά 
μηχανήματα αποτελούν τη μόνη εξαίρεση σε αυτόν το γενικό κανόνα - βλ. §40: σχόλια 
επί της πέμπτης περίπτωσης του άρθρου 2 στοιχείο α). 

Από την άλλη πλευρά, η οδηγία για τα μηχανήματα εφαρμόζεται στην περίπτωση 
μηχανημάτων που κινούνται με ανθρώπινη δύναμη η οποία δεν εφαρμόζεται άμεσα 
αλλά αποθηκεύεται π.χ. σε ελατήρια ή σε υδραυλικούς ή πνευματικούς συσσωρευτές, 
έτσι ώστε το μηχάνημα να μπορεί να λειτουργήσει μετά την παύση της ανθρώπινης 
δύναμης. 

... τα οποία είναι συνενωμένα για συγκεκριμένη εφαρμογή... 

Τα μηχανήματα πρέπει να δύνανται να χρησιμοποιηθούν για συγκεκριμένη εφαρμογή. 
Οι συνήθεις εφαρμογές μηχανημάτων περιλαμβάνουν π.χ. την επεξεργασία, την 
κατεργασία, τη συσκευασία υλικών ή την κίνηση υλικών, αντικειμένων ή προσώπων.  

Η οδηγία για τα μηχανήματα δεν εφαρμόζεται ως έχει σε χωριστά δομικά στοιχεία 
μηχανημάτων, όπως, για παράδειγμα, σφραγίσματα, σφαιρικά έδρανα, τροχαλίες, 
ελαστικές συζεύξεις, σωληνοειδείς βαλβίδες, υδραυλικούς κυλίνδρους, συστήματα 
κίνησης συνδεδεμένα με φλάντζες και άλλα, τα οποία δεν διαθέτουν συγκεκριμένη 
εφαρμογή και προορίζονται να ενσωματωθούν σε μηχανήματα. Τα ολοκληρωμένα 
μηχανήματα που ενσωματώνουν τα εν λόγω δομικά στοιχεία πρέπει να 
συμμορφώνονται με τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Ο 
κατασκευαστής του μηχανήματος πρέπει συνεπώς να επιλέξει δομικά στοιχεία με 
κατάλληλες προδιαγραφές και χαρακτηριστικά. 
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Άρθρο 2 στοιχείο α) – δεύτερη περίπτωση 
... 
«μηχάνημα»: 
... 
- σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη περίπτωση, από το οποίο λείπουν μόνο τα 

στοιχεία για τη σύνδεσή του στο χώρο χρήσης ή με πηγές ενέργειας και κίνησης, 
... 

§ 36 Μηχανήματα παρεχόμενα χωρίς στοιχεία σύνδεσης 

Η δεύτερη περίπτωση του ορισμού των μηχανημάτων αναγνωρίζει ότι τα 
χαρακτηριστικά των στοιχείων που απαιτούνται για τη σύνδεση ενός μηχανήματος 
στο χώρο χρήσης του ή με πηγές ενέργειας και κίνησης δύνανται να εξαρτώνται από 
το χώρο στον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ή να εγκατασταθεί το μηχάνημα. 
Συνεπώς, τα μηχανήματα δύνανται να πωλούνται χωρίς αυτά τα στοιχεία. Στην 
περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής ενός μηχανήματος πρέπει να ορίζει στις οδηγίες 
του όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για τα ασφαλή μέσα σύνδεσης – βλ. §264: 
σχόλια επί του σημείου 1.7.4.1 στοιχείο θ) του παραρτήματος Ι. 

Άρθρο 2 στοιχείο α) – τρίτη περίπτωση 
... 
«μηχάνημα»: 
... 
—  σύνολο που μνημονεύεται στην πρώτη και δεύτερη περίπτωση, έτοιμο προς 

εγκατάσταση, το οποίο δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως έχει παρά μόνον μετά τη 
συναρμογή του σε μεταφορικό μέσο, ή την εγκατάστασή του σε κτίριο ή σε 
κατασκεύασμα, 

... 

§ 37 Μηχάνημα για εγκατάσταση σε ειδική βάση 

Η τρίτη περίπτωση του ορισμού του μηχανήματος αφορά μηχανήματα που 
προορίζονται να εγκατασταθούν σε μεταφορικό μέσο ή σε κτίριο ή σε κατασκεύασμα.  

Τα μεταφορικά μέσα, γενικά, αποκλείονται του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα 
μηχανήματα· εντούτοις, τα μηχανήματα που συναρμόζονται σε μεταφορικά μέσα 
υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα – βλ. §54: σχόλια επί του άρθρου 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ε). Στα παραδείγματα μηχανημάτων συναρμοσμένων σε 
μεταφορικά μέσα περιλαμβάνονται π.χ. γερανοί φόρτωσης, εξέδρες ανύψωσης, 
σώματα ανατρεπόμενης ρυμούλκας, συμπιεστές συναρμοσμένοι πάνω σε οχήματα ή 
ρυμουλκούμενα, συστήματα συμπίεσης συναρμοσμένα πάνω σε οχήματα, αναμείκτες 
σκυροδέματος συναρμοσμένοι σε οχήματα, κουβάδες ανύψωσης, ηλεκτρικά 
βαρούλκα, ανατρεπόμενες ρυμούλκες και ανυψωτικές πλατφόρμες εργασίας 
συναρμοσμένες σε οχήματα. 

Αν τα εν λόγω μηχανήματα συναρμόζονται σε οδικά οχήματα ή ρυμουλκούμενα που 
εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα, οι απαιτήσεις της 
οδηγίας για τα μηχανήματα δεν ισχύουν για το ίδιο το όχημα ή το ρυμουλκούμενο, 
αλλά για το συναρμοσμένο μηχάνημα και για κάθε πτυχή της διασύνδεσης μεταξύ του 
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μηχανήματος και του πλαισίου πάνω στο οποίο είναι συναρμοσμένο, οι οποίες 
δύνανται να επηρεάζουν την ασφαλή μετακίνηση και λειτουργία του μηχανήματος. 
Συνεπώς, τα συναρμοσμένα πάνω σε μεταφορικά μέσα μηχανήματα διακρίνονται 
από τα αυτοκινούμενα κινητά μηχανήματα, όπως π.χ. τα αυτοκινούμενα 
κατασκευαστικά μηχανήματα ή τα αυτοκινούμενα γεωργικά μηχανήματα, τα οποία 
υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα στο σύνολό τους. 

Η τρίτη περίπτωση του ορισμού υποδηλώνει ότι ο κατασκευαστής μηχανήματος που 
προορίζεται να εγκατασταθεί πάνω σε ένα μεταφορικό μέσο ή μέσα σε ένα κτίριο ή 
κατασκεύασμα είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του μηχανήματος με τις σχετικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Πρέπει να επιθέσει τη σήμανση «CE» πάνω στο 
μηχάνημα και να συντάξει και να υπογράψει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Ο 
κατασκευαστής τέτοιων μηχανημάτων πρέπει να λάβει υπόψη του στην εκτίμηση 
κινδύνου όλους τους σχετικούς με το μηχάνημα κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων 
όσων αφορούν την εγκατάσταση του μηχανήματος στο πλαίσιο ενός οχήματος ή 
ρυμουλκούμενου ή πάνω σε ένα υποστηρικτικό κατασκεύασμα – βλ.§158: σχόλια επί 
της 1ης γενικής αρχής του παραρτήματος Ι. Ο κατασκευαστής του μηχανήματος ορίζει 
στις οδηγίες του τις απαραίτητες προδιαγραφές για το υποστηρικτικό κατασκεύασμα 
και παρέχει ακριβείς οδηγίες εγκατάστασης – βλ. §264: σχόλια επί του σημείου 
1.7.4.2 στοιχείο θ) του παραρτήματος Ι. 

Συνεπώς, οι κατασκευαστές μηχανημάτων τα οποία προορίζονται να εγκατασταθούν 
πάνω σε μεταφορικά μέσα πρέπει να προσδιορίζουν τα οχήματα ή τα ρυμουλκούμενα 
επί των οποίων δύναται να εγκατασταθεί με ασφάλεια το μηχάνημα είτε με αναφορά 
στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους ή, κατά περίπτωση, με αναφορά σε συγκεκριμένα 
μοντέλα οχημάτων. 

Αν ένα προϊόν που προορίζεται να εγκατασταθεί πάνω σε ένα μεταφορικό μέσο δεν 
πωλείται έτοιμο προς εγκατάσταση, π.χ. αν λείπουν σημαντικά στοιχεία, όπως το 
υποστηρικτικό πλαίσιο ή οι σταθεροποιητές, θα πρέπει να θεωρείται ημιτελές 
μηχάνημα – βλ. §46: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ζ). Στην περίπτωση αυτή, το 
πρόσωπο που συναρμολογεί το ημιτελές μηχάνημα και τα άλλα στοιχεία πάνω στο 
μεταφορικό μέσο πρέπει να θεωρείται κατασκευαστής του τελικού μηχανήματος. 

Οι κατασκευαστές μηχανημάτων τα οποία προορίζονται να εγκατασταθούν μέσα σε 
κτίριο ή κατασκεύασμα όπως π.χ. γερανογέφυρες, ορισμένοι ανελκυστήρες ή 
κυλιόμενες σκάλες, πρέπει να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά, ιδίως τα 
χαρακτηριστικά ασκούμενου φορτίου, του κατασκευάσματος που απαιτείται να 
στηρίξει το μηχάνημα. Ωστόσο, ο κατασκευαστής του μηχανήματος δεν είναι 
υπεύθυνος για την κατασκευή του κτιρίου ή του κατασκευάσματος - βλ. §264: σχόλια 
επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο θ) και §361: σχόλια επί του σημείου 4.4.2 στοιχείο α) 
του παραρτήματος Ι. 

Το πρόσωπο που εγκαθιστά το εν λόγω μηχάνημα πάνω σε μεταφορικό μέσο ή μέσα 
σε κτίριο ή κατασκεύασμα είναι υπεύθυνο για την εκτέλεση των οδηγιών 
εγκατάστασης του κατασκευαστή του μηχανήματος. 

Η εκτίμηση της συμμόρφωσης ενός μηχανήματος που προορίζεται να εγκατασταθεί 
πάνω σε μεταφορικό μέσο ή εντός κτιρίου ή κατασκευάσματος καλύπτει το ίδιο το 
μηχάνημα, τις προδιαγραφές για το υποστηρικτικό κατασκεύασμα και τις οδηγίες 
εγκατάστασης. Οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι πρέπει να διενεργούνται ενώ το 
μηχάνημα είναι εγκατεστημένο πάνω στη βάση του, ώστε να ελέγχεται η 
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συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Η σήμανση «CE» επί 
του μηχανήματος και η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ που πρέπει να συνοδεύουν το 
μηχάνημα καλύπτουν τη συμμόρφωση του ίδιου του μηχανήματος, καθώς και τις 
προδιαγραφές και τις οδηγίες σχετικά με την εγκατάστασή του. 

Στην περίπτωση μηχανημάτων που προορίζονται για εργασίες ανύψωσης, ο 
κατασκευαστής είναι υπεύθυνος να ελέγξει την καταλληλότητα για τη σκοπούμενη 
χρήση του μηχανήματος που είναι έτοιμο να τεθεί σε λειτουργία – βλ. §350 έως §352: 
σχόλια επί του σημείου 4.1.3 και §361: σχόλια επί του σημείου 4.4.2 στοιχείο ε) του 
παραρτήματος Ι. 

Ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων που πρόκειται να εγκατασταθούν σε κτίρια 
υπόκεινται επίσης στην οδηγία 89/106/ΕΚ για τα προϊόντα του τομέα δομικών 
κατασκευών, όπως π.χ. ηλεκτροκίνητες πύλες, θύρες, παράθυρα, παντζούρια και 
περσίδες – βλ. §92: σχόλια επί του άρθρου 3. 

Άρθρο 2 στοιχείο α) – τέταρτη περίπτωση 
... 
«μηχάνημα»: 
... 
- σύνολα μηχανημάτων που μνημονεύονται στην πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίπτωση ή 

ημιτελή μηχανήματα που μνημονεύονται στο στοιχείο ζ) τα οποία, προς επίτευξη του 
ίδιου σκοπού, διατάσσονται και ελέγχονται με τρόπο που να λειτουργούν ως ενιαίο 
σύνολο, 

... 

§ 38 Σύνολα μηχανημάτων 

Η τέταρτη περίπτωση αφορά σύνολα μηχανημάτων που απαρτίζονται από δύο ή 
περισσότερα μηχανήματα ή ημιτελή μηχανήματα που συναρμολογούνται για μια 
συγκεκριμένη εφαρμογή. Τα σύνολα μηχανημάτων δύνανται να απαρτίζονται από δύο 
μονάδες, όπως π.χ. ένα μηχάνημα συσκευασίας και ένα μηχάνημα σήμανσης, ή από 
διάφορες μονάδες που έχουν συναρμολογηθεί μαζί, για παράδειγμα, σε μια γραμμή 
παραγωγής.  

Ο ορισμός των συνόλων μηχανημάτων αναφέρει ότι τα σύνολα είναι διευθετημένα και 
ελεγχόμενα έτσι ώστε να λειτουργούν ως ενιαίο σύνολο προς επίτευξη του ίδιου 
σκοπού. Για να θεωρηθεί μια ομάδα μονάδων μηχανημάτων ή ημιτελών 
μηχανημάτων ως σύνολο μηχανημάτων, πρέπει να πληροί το σύνολο των 
ακόλουθων κριτηρίων: 

 οι μονάδες που το απαρτίζουν να είναι συναρμολογημένες μαζί για να εκτελούν 
μια κοινή λειτουργία, π.χ. την παραγωγή ενός δεδομένου προϊόντος· 

 οι μονάδες που το απαρτίζουν να είναι συνδεδεμένες λειτουργικά έτσι ώστε η 
λειτουργία κάθε μονάδας να επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία άλλων μονάδων ή 
ολόκληρου του συνόλου, ούτως ώστε να απαιτείται εκτίμηση κινδύνου για 
ολόκληρο το σύνολο· 

 οι μονάδες που το απαρτίζουν να διαθέτουν κοινό σύστημα ελέγχου – βλ. 
§184: σχόλια επί του σημείου 1.2.1 και §203: σχόλια επί του σημείου 1.2.4.4 
του παραρτήματος Ι. 
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Μια ομάδα μηχανημάτων συνδεδεμένων μεταξύ τους στην οποία κάθε μηχάνημα 
λειτουργεί ανεξάρτητα από τα άλλα δεν θεωρείται σύνολο μηχανημάτων υπό την 
ανωτέρω έννοια του όρου. 

Ο ορισμός των συνόλων μηχανημάτων δεν καλύπτει απαραιτήτως μια πλήρη 
βιομηχανική εγκατάσταση που απαρτίζεται από μεγάλο αριθμό μηχανημάτων, 
συνόλων μηχανημάτων και άλλου εξοπλισμού από διαφορετικούς κατασκευαστές. 
Ωστόσο, για την εφαρμογή της οδηγίας για τα μηχανήματα, οι εν λόγω μεγάλες 
εγκαταστάσεις συνήθως διαχωρίζονται σε τμήματα που δύνανται να θεωρηθούν 
σύνολα μηχανημάτων όπως π.χ. εξοπλισμός εκφόρτωσης και παραλαβής πρώτων 
υλών – εξοπλισμός επεξεργασίας – εξοπλισμός συσκευασίας και φόρτωσης. Στην 
περίπτωση αυτή, κάθε κίνδυνος που δημιουργείται από τη διασύνδεση με τα άλλα 
τμήματα των εγκαταστάσεων πρέπει να καλύπτεται από τις οδηγίες για την 
εγκατάσταση - βλ. §264: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο θ) του 
παραρτήματος Ι. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η διάθεση στην αγορά 
εξοπλισμού εγκατεστημένου σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δεν καλύπτεται από 
την οδηγία για τα μηχανήματα δύναται να υπόκειται σε άλλες οδηγίες της ΕΕ για την 
εσωτερική αγορά. 

Το πρόσωπο που δημιουργεί ένα σύνολο μηχανημάτων θεωρείται κατασκευαστής 
του συνόλου μηχανημάτων και είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι ολόκληρο το 
σύνολο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας της οδηγίας για τα 
μηχανήματα βλ. §79: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο θ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ο κατασκευαστής του συνόλου μηχανημάτων είναι επίσης ο κατασκευαστής των 
μονάδων που το απαρτίζουν. Ωστόσο, πιο συχνά, οι μονάδες που το απαρτίζουν 
διατίθενται στην αγορά από άλλους κατασκευαστές είτε ως πλήρη μηχανήματα που 
μπορούν επίσης να λειτουργήσουν ανεξάρτητα σύμφωνα με την πρώτη, τη δεύτερη ή 
την τρίτη περίπτωση του άρθρου 2 στοιχείο α) είτε ως ημιτελή μηχανήματα σύμφωνα 
με το άρθρο 2 στοιχείο ζ). 

Αν οι εν λόγω μονάδες διατίθενται στην αγορά ως πλήρη μηχανήματα που μπορούν 
επίσης να λειτουργήσουν ανεξάρτητα, πρέπει να φέρουν τη σήμανση «CE» και να 
συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ – βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 
παράγραφος 1. Αν διατίθενται στην αγορά ως ημιτελή μηχανήματα, δεν φέρουν τη 
σήμανση «CE» αλλά πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση ενσωμάτωσης και 
οδηγίες συναρμολόγησης – βλ. §104: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 
§131: σχόλια επί του άρθρου 13. 

Τα σύνολα μηχανημάτων υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα, διότι η 
ασφάλειά τους εξαρτάται όχι μόνο από τον ασφαλή σχεδιασμό και την κατασκευή των 
μονάδων που τα απαρτίζουν, αλλά και από την καταλληλότητα των μονάδων και των 
μεταξύ τους διασυνδέσεων. Συνεπώς, η εκτίμηση κινδύνου που θα διενεργηθεί από 
τον κατασκευαστή ενός συνόλου μηχανημάτων πρέπει να καλύπτει τόσο την 
καταλληλότητα των μονάδων που το απαρτίζουν για την ασφάλεια του συνόλου όσο 
και τους κινδύνους που προκύπτουν από τις διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους 
μονάδων. Πρέπει επίσης να καλύπτει κάθε κίνδυνο που απορρέει από το σύνολο και 
δεν καλύπτεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (για μηχανήματα) ή τη βεβαίωση 
ενσωμάτωσης και τις οδηγίες συναρμολόγησης (για ημιτελή μηχανήματα) που 
παρέχουν οι κατασκευαστές των επιμέρους μονάδων. 

Ο κατασκευαστής ενός συνόλου μηχανημάτων πρέπει: 
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 να διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης για το 
σύνολο μηχανημάτων - βλ. §127 έως §130: σχόλια επί του άρθρου 12· 

 να επιθέσει ειδική σήμανση (π.χ. ειδική πινακίδα) στο σύνολο μηχανημάτων με τις 
απαιτούμενες πληροφορίες βάσει του σημείου 1.7.3 και, κατά περίπτωση, των 
σημείων 3.6.2, 4.3.3 και 6.5 του παραρτήματος Ι, συμπεριλαμβανομένης της 
σήμανσης «CE»· 

 να συντάξει και να υπογράψει μια δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για το σύνολο 
μηχανημάτων – βλ. 103: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 1. 

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για πλήρη μηχανήματα και η βεβαίωση ενσωμάτωσης 
και οι οδηγίες συναρμολόγησης για ημιτελή μηχανήματα που ενσωματώνονται στο 
σύνολο μηχανημάτων πρέπει να περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο για το σύνολο 
μηχανημάτων - βλ. §392: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο 
α). Ο τεχνικός φάκελος για το σύνολο μηχανημάτων πρέπει επίσης να τεκμηριώνει 
οποιεσδήποτε τροποποιήσεις που έχουν γίνει στις μονάδες που το απαρτίζουν κατά 
την ενσωμάτωσή τους στο σύνολο. 

§ 39 Σύνολα αποτελούμενα από καινούργια και υφιστάμενα μηχανήματα 

Η οδηγία για τα μηχανήματα εφαρμόζεται σε μηχανήματα που διατίθενται για πρώτη 
φορά στην αγορά και χρησιμοποιούνται στην ΕΕ. Αυτά είναι γενικά καινούργια 
μηχανήματα – βλ. §72: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο η). Κατά συνέπεια, τα 
σύνολα μηχανημάτων της τέταρτης περίπτωσης του άρθρου 2 στοιχείο α) είναι 
συνήθως νέα σύνολα καινούργιων μηχανημάτων. Στην περίπτωση μηχανημάτων σε 
λειτουργία (που χρησιμοποιούνται κατά την εργασία), ο εργοδότης πρέπει να 
διασφαλίσει τη διατήρηση της συμμόρφωσης και της ασφάλειας του μηχανήματος 
καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2009/104/ΕΚ – βλ. §140: σχόλια επί του άρθρου 15. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μία ή περισσότερες από τις μονάδες που απαρτίζουν 
υφιστάμενα σύνολα μηχανημάτων δύνανται να αντικατασταθούν από νέες μονάδες, ή 
νέες μονάδες δύνανται να προστεθούν σε ένα υφιστάμενο σύνολο μηχανημάτων. 
Ανακύπτει το ερώτημα ως προς το αν ένα σύνολο μηχανημάτων που αποτελείται από 
καινούργιες και υφιστάμενες μονάδες υπόκειται, στο σύνολό του, στην οδηγία για τα 
μηχανήματα. Δεν είναι δυνατόν να δοθούν ακριβή κριτήρια για την απάντηση του 
ερωτήματος αυτού σε κάθε επιμέρους περίπτωση. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, είναι 
σκόπιμο το πρόσωπο που δημιουργεί ένα τέτοιο σύνολο μηχανημάτων να 
απευθύνεται στις αρμόδιες εθνικές αρχές. Ωστόσο, μπορούν να δοθούν οι εξής 
γενικές κατευθυντήριες γραμμές: 

1. Αν η αντικατάσταση ή η προσθήκη μιας επιμέρους μονάδας σε ένα υφιστάμενο 
σύνολο μηχανημάτων δεν επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία ή την ασφάλεια του 
υπόλοιπου συνόλου, η νέα μονάδα δύναται να θεωρηθεί μηχάνημα υποκείμενο 
στην οδηγία για τα μηχανήματα και, στην περίπτωση αυτή, δεν απαιτείται δράση 
σύμφωνα με την οδηγία για τα μηχανήματα για τα μέρη του συνόλου που δεν 
επηρεάζονται από την τροποποίηση. Ο εργοδότης παραμένει υπεύθυνος για την 
ασφάλεια ολόκληρου του συνόλου σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2009/104/ΕΚ - βλ. §140: σχόλια επί του άρθρου 15. 

 Αν η νέα μονάδα είναι πλήρες μηχάνημα που θα μπορούσε επίσης να 
λειτουργήσει ανεξάρτητα, το οποίο φέρει σήμανση «CE» και 
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συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, η ενσωμάτωση της νέας 
μονάδας στο υφιστάμενο σύνολο θεωρείται εγκατάσταση του 
μηχανήματος και δεν απαιτεί νέα εκτίμηση της συμμόρφωσης, σήμανση 
«CE» ή δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ.  

 Εάν η νέα μονάδα αποτελείται από ημιτελή μηχανήματα συνοδευόμενα 
από δήλωση ενσωμάτωσης και οδηγίες συναρμολόγησης, το πρόσωπο 
που ενσωματώνει τα ημιτελή μηχανήματα στο σύνολο θεωρείται 
κατασκευαστής της νέας μονάδας. Ως εκ τούτου, πρέπει να αξιολογήσει 
τυχόν κινδύνους που ανακύπτουν από τη διασύνδεση μεταξύ του 
ημιτελούς μηχανήματος, άλλου εξοπλισμού και του συνόλου 
μηχανημάτων, να εκπληρώσει τυχόν συναφείς βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας που δεν έχει εφαρμόσει ο κατασκευαστής του 
ημιτελούς μηχανήματος, να εφαρμόσει τις οδηγίες συναρμολόγησης, να 
συντάξει δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και να επιθέσει τη σήμανση «CE» 
στη νέα μονάδα όπως αυτή θα συναρμολογηθεί. 

2. Αν η αντικατάσταση ή η προσθήκη νέων επιμέρους μονάδων σε ένα υφιστάμενο 
σύνολο μηχανημάτων έχει σημαντικό αντίκτυπο στη λειτουργία ή την ασφάλεια 
ολόκληρου του συνόλου ή περιλαμβάνει σημαντικές τροποποιήσεις του συνόλου, 
δύναται να θεωρηθεί ότι η τροποποίηση ισοδυναμεί με τη δημιουργία ενός νέου 
συνόλου μηχανημάτων για το οποίο πρέπει να εφαρμοστεί η οδηγία για τα 
μηχανήματα. Στην περίπτωση αυτή, το πλήρες σύνολο, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των επιμέρους μονάδων του, πρέπει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 
οδηγίας για τα μηχανήματα. Αυτό δύναται να απαιτείται επίσης αν ένα νέο σύνολο 
μηχανημάτων αποτελείται από καινούργιες και μεταχειρισμένες μονάδες. 

Άρθρο 2 στοιχείο α) – πέμπτη περίπτωση 
... 
«μηχάνημα»: 
... 
—  σύνολο συνδεόμενων μερών ή δομικών στοιχείων, ένα τουλάχιστον εκ των οποίων 

κινείται και τα οποία συναρμόζονται, με σκοπό την ανύψωση φορτίων και μοναδική 
πηγή ισχύος του οποίου είναι η άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη προσπάθεια· 

... 

§ 40 Μηχανήματα με κινητήρια δύναμη τον άνθρωπο για την ανύψωση 
φορτίων 

Η πέμπτη περίπτωση του ορισμού των μηχανημάτων ορίζει μια εξαίρεση στον γενικό 
κανόνα του αποκλεισμού των μηχανημάτων με κινητήρια δύναμη τον άνθρωπο από 
την οδηγία για τα μηχανήματα. Τα μηχανήματα με κινητήρια δύναμη τον άνθρωπο, 
που προορίζονται για την ανύψωση φορτίων (προϊόντων ή προσώπων ή αμφοτέρων) 
υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα – βλ. §328: σχόλια επί του σημείου 4.1.1 
στοιχείο α) του παραρτήματος Ι. Στα παραδείγματα τέτοιων μηχανημάτων 
περιλαμβάνονται ανυψωτήρες και γερανοί, γρύλοι, ανυψωτικές επιφάνειες, 
ανυψωτικά οχήματα και κινητές ανυψωτικές εξέδρες εργασίας με κινητήρια δύναμη 
τον άνθρωπο. Οι διατάξεις που δεν ανυψώνουν φορτία, αλλά απλά τα διατηρούν σε 
ένα δεδομένο ύψος δεν καλύπτονται από τον ορισμό αυτό. 
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Άρθρο 2 
... 
β) «εναλλάξιμος εξοπλισμός»: εξοπλισμός ο οποίος, μετά την έναρξη χρήσης 

μηχανήματος ή ελκυστήρα, συναρμολογείται επ' αυτών από τον ίδιο τον χειριστή 
προκειμένου να τροποποιηθεί η λειτουργία τους ή να προστεθεί νέα λειτουργία, 
εφόσον ο εν λόγω εξοπλισμός δεν αποτελεί εργαλείο· 

§ 41 Εναλλάξιμος εξοπλισμός 

Ο αναφερόμενος στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) εναλλάξιμος εξοπλισμός 
ορίζεται στο άρθρο 2 στοιχείο β). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εναλλάξιμος 
εξοπλισμός ορίζεται επίσης με τον όρο «μηχάνημα» χρησιμοποιούμενο με την ευρεία 
του έννοια – βλ. §33: σχόλια επί του άρθρου 2 παράγραφος 1.  

Στα ακόλουθα σχόλια εξετάζονται διαδοχικά τα διάφορα στοιχεία του ορισμού του 
εναλλάξιμου εξοπλισμού. 

... μετά την έναρξη χρήσης μηχανήματος ή ελκυστήρα... 

Ο εναλλάξιμος εξοπλισμός είναι εξοπλισμός σχεδιασμένος και κατασκευασμένος για 
να συναρμολογηθεί με ένα μηχάνημα μετά την έναρξη χρήσης του βασικού 
μηχανήματος. Εξοπλισμός που συναρμολογείται με το μηχάνημα από τον 
κατασκευαστή όταν το μηχάνημα διατίθεται στην αγορά και που δεν προορίζεται να 
αλλαχθεί από τον χρήστη δεν θεωρείται εναλλάξιμος εξοπλισμός αλλά τμήμα του 
μηχανήματος. 

Ένα ή περισσότερα στοιχεία εναλλάξιμου εξοπλισμού δύνανται να πωλούνται από 
τον κατασκευαστή του μηχανήματος από κοινού με το βασικό μηχάνημα ή από άλλο 
κατασκευαστή. Και στις δύο περιπτώσεις, κάθε στοιχείο εναλλάξιμου εξοπλισμού 
θεωρείται ξεχωριστό προϊόν και πρέπει να συνοδεύεται από ξεχωριστή δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ, να φέρει σήμανση «CE» και να παρέχεται με τις δικές του οδηγίες. 

... συναρμολογείται επί του μηχανήματος ή του ελκυστήρα από τον ίδιο τον χειριστή. .. 

Το γεγονός ότι ο εναλλάξιμος εξοπλισμός προορίζεται να συναρμολογηθεί με το 
μηχάνημα υποδηλώνει ότι ο συνδυασμός του βασικού μηχανήματος και του 
εναλλάξιμου εξοπλισμού λειτουργεί ως ενιαίο σύνολο. Εξοπλισμός που 
χρησιμοποιείται με το μηχάνημα αλλά δεν συναρμολογείται επί αυτού δεν θεωρείται 
εναλλάξιμος εξοπλισμός. 

... προκειμένου να τροποποιηθεί η λειτουργία τους ή να προστεθεί νέα λειτουργία, 
εφόσον ο εν λόγω εξοπλισμός δεν αποτελεί εργαλείο... 

Ο εναλλάξιμος εξοπλισμός δεν θα πρέπει να συγχέεται με ανταλλακτικά που δεν 
αλλάζουν τη λειτουργία του μηχανήματος ούτε προσθέτουν νέα λειτουργία σε αυτό, 
αλλά που προορίζονται απλά για την αντικατάσταση φθαρμένων ή χαλασμένων 
μερών. 

Ο εναλλάξιμος εξοπλισμός διακρίνεται επίσης από εργαλεία, όπως π.χ. λεπίδες, 
ακίδες, απλοί κουβάδες κίνησης γαιών, κ.λπ., που δεν αλλάζουν τη λειτουργία του 
βασικού μηχανήματος, ούτε του προσθέτουν νέα λειτουργία. Τέτοιου είδους εργαλεία 
δεν υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα (παρόλο που ο κατασκευαστής του 
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μηχανήματος πρέπει να προσδιορίζει τα βασικά χαρακτηριστικά εργαλείων που 
δύνανται να συναρμοστούν στο μηχάνημα - βλ. §268: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 
στοιχείο ιδ) του παραρτήματος Ι. 

Στα παραδείγματα εναλλάξιμου εξοπλισμού περιλαμβάνεται εξοπλισμός 
συναρμολογούμενος επί γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων για λειτουργίες όπως 
άροση, συγκομιδή, ανύψωση ή φόρτωση και εξοπλισμός συναρμολογούμενος επί 
εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών για λειτουργίες όπως γεώτρηση ή κατεδάφιση. 
Οι εξέδρες εργασίας που προορίζονται να συναρμολογηθούν επί ανυψωτικού 
μηχανήματος για την αλλαγή της λειτουργίας του για το σκοπό της ανύψωσης 
προσώπων αποτελούν εναλλάξιμο εξοπλισμό – βλ. §388: σχόλια επί του 
παραρτήματος IV σημείο 17. Άλλα παραδείγματα εναλλάξιμου εξοπλισμού αποτελούν 
οι βάσεις που προορίζονται να συναρμοστούν με φορητά χειροκίνητα μηχανήματα για 
τη μετατροπή τους σε σταθερά μηχανήματα και οι εναλλάξιμες ηλεκτρικές μονάδες για 
μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου. 

Ο εναλλάξιμος εξοπλισμός δύναται να διατίθεται στην αγορά από τον κατασκευαστή 
του βασικού μηχανήματος ή από άλλο κατασκευαστή. Σε κάθε περίπτωση, ο 
κατασκευαστής του εναλλάξιμου εξοπλισμού πρέπει να προσδιορίζει στις οδηγίες του 
το μηχάνημα στο οποίο δύναται ο εν λόγω εξοπλισμός να συναρμολογηθεί και να 
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια είτε με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
μηχανήματος είτε, κατά περίπτωση, με αναφορά σε συγκεκριμένα μοντέλα 
μηχανημάτων. Πρέπει επίσης να παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες για την ασφαλή 
συναρμολόγηση και χρήση του εναλλάξιμου εξοπλισμού – βλ §264: σχόλια επί του 
σημείου 1.7.4.2 στοιχείο θ) του παραρτήματος Ι. 

Ο κατασκευαστής εναλλάξιμου εξοπλισμού πρέπει να διασφαλίσει ότι ο συνδυασμός 
εναλλάξιμου εξοπλισμού και βασικού μηχανήματος στο οποίο αυτός προορίζεται να 
συναρμολογηθεί εκπληρώνει όλες τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας του παραρτήματος Ι και πρέπει να διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία 
εκτίμησης της συμμόρφωσης. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συναρμολόγηση εναλλάξιμου εξοπλισμού με ένα 
βασικό μηχάνημα δύναται να έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός συνδυασμού 
που ανήκει σε μία από τις κατηγορίες μηχανημάτων του παραρτήματος IV. Αυτή 
δύναται να είναι η περίπτωση π.χ. της συναρμολόγησης ενός υποστηρίγματος σε 
χειροκίνητο μηχάνημα επεξεργασίας ξύλου για τη μετατροπή του σε σταθερό 
μηχάνημα, όπως ένας κυκλικός πάγκος πριονιού ή μια σβούρα με κάθετο άξονα ή 
όταν μια εξέδρα εργασίας συναρμολογείται με ένα ανυψωτικό μηχάνημα για την 
αλλαγή της λειτουργίας της με σκοπό την ανύψωση προσώπων.9 Στις περιπτώσεις 
αυτές, ο κατασκευαστής του εναλλάξιμου εξοπλισμού πρέπει να διενεργήσει εκτίμηση 
του κινδύνου για το συνδυασμό του εναλλάξιμου εξοπλισμού και του βασικού 
μηχανήματος και να εφαρμόσει μία από τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης 
που προβλέπονται για τα μηχανήματα του παραρτήματος IV - βλ. §129 και §130: 
σχόλια επί του άρθρου 12. Η εκτίμηση της συμμόρφωσης πρέπει να διασφαλίζει ότι ο 
συνδυασμός του εναλλάξιμου εξοπλισμού και του είδους ή των ειδών των βασικών 

                                                 
9 Βλ. το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με εναλλάξιμο εξοπλισμό για την ανύψωση προσώπων και 
εξοπλισμό χρησιμοποιούμενο με μηχανήματα σχεδιασμένα για την ανύψωση προϊόντων με σκοπό την 
ανύψωση προσώπων: 
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μηχανημάτων στα οποία ο εξοπλισμός προορίζεται να συναρμολογηθεί 
συμμορφώνεται με όλες τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του 
παραρτήματος Ι. Οι απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με την εκτίμηση της 
συμμόρφωσης του συνδυασμού εναλλάξιμου εξοπλισμού και βασικού μηχανήματος 
αναφέρονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για τον εναλλάξιμο εξοπλισμό. Οι 
οδηγίες για τον εναλλάξιμο εξοπλισμό πρέπει επίσης να προσδιορίζουν το είδος ή τα 
είδη του βασικού μηχανήματος στα οποία προορίζεται να συναρμολογηθεί ο 
εξοπλισμός και να περιλαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες συναρμολόγησης – βλ. 
§264: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο θ). 

Άρθρο 2 
... 
γ) «δομικό στοιχείο ασφαλείας»: δομικό στοιχείο: 

 το οποίο εξυπηρετεί τη λειτουργία ενός χαρακτηριστικού ασφαλείας, και 

 το οποίο διατίθεται χωριστά στην αγορά, και 

 του οποίου η βλάβη ή/και η δυσλειτουργία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια 
προσώπων, και 

 το οποίο δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του μηχανήματος, ή το οποίο 
μπορεί να αντικαθίσταται από συνηθισμένα δομικά στοιχεία για τη λειτουργία του 
μηχανήματος. 

Στο παράρτημα V περιέχεται ενδεικτικός κατάλογος των δομικών στοιχείων ασφαλείας, ο 
οποίος μπορεί να ενημερώνεται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α)· 

§ 42 Δομικά στοιχεία ασφαλείας 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) δομικά στοιχεία ασφαλείας 
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο γ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δομικά στοιχεία 
ασφαλείας ορίζονται επίσης με τον όρο «μηχάνημα» χρησιμοποιούμενο με την ευρεία 
του έννοια – βλ. §33: σχόλια επί του άρθρου 2 παράγραφος 1.  

Πολλά δομικά στοιχεία μηχανημάτων είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για την υγεία και την 
ασφάλεια των προσώπων. Ωστόσο, τα αμιγώς λειτουργικά δομικά στοιχεία δεν 
θεωρούνται δομικά στοιχεία ασφαλείας. Τα δομικά στοιχεία ασφαλείας είναι δομικά 
στοιχεία που προορίζονται από τον κατασκευαστή τους να συναρμοστούν σε 
μηχανήματα για να εκτελέσουν συγκεκριμένα μια προστατευτική λειτουργία. Τα 
δομικά στοιχεία που διατίθενται χωριστά στην αγορά και τα οποία προορίζονται από 
τον κατασκευαστή τους να εκτελέσουν ρόλους ταυτόχρονα ασφάλειας και λειτουργίας 
ή τα οποία προορίζονται από τον κατασκευαστή τους να χρησιμοποιηθούν είτε για 
ασφάλεια είτε για συγκεκριμένη λειτουργία θεωρούνται δομικά στοιχεία ασφαλείας. 

Η οριζόμενη στην πέμπτη περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) 
εξαίρεση των συστημάτων μεταγωγής και ελέγχου χαμηλής τάσης δεν εφαρμόζεται 
στα ηλεκτρικά δομικά στοιχεία ασφαλείας - βλ. §68: σχόλια επί του άρθρου 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ια). 

Η τελευταία πρόταση του ορισμού αναφέρεται στον κατάλογο δομικών στοιχείων 
ασφαλείας του παραρτήματος V. Το παράρτημα V αναφέρει κατηγορίες δομικών 
στοιχείων ασφαλείας που συναρμόζονται συνήθως σε μηχανήματα. Η εξέταση του 
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καταλόγου αυτού μας βοηθά να κατανοήσουμε τον ορισμό του «δομικού στοιχείου 
ασφαλείας». Ωστόσο, ο κατάλογος είναι ενδεικτικός και όχι περιοριστικός. Με άλλα 
λόγια, κάθε δομικό στοιχείο που συμμορφώνεται με τον ορισμό του άρθρου 2 στοιχείο 
γ) θεωρείται δομικό στοιχείο ασφαλείας καλυπτόμενο από την οδηγία για τα 
μηχανήματα, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο του παραρτήματος V. 

Αν, στο μέλλον, προσδιοριστούν δομικά στοιχεία ασφαλείας που δεν 
περιλαμβάνονται στο κατάλογο του παραρτήματος 5, όπως για παράδειγμα 
καινοτόμα δομικά στοιχεία ασφαλείας, η Επιτροπή μπορεί να λάβει απόφαση για την 
επικαιροποίηση του καταλόγου, κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή 
μηχανημάτων σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – βλ. §116: σχόλια 
επί του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) και §147: σχόλια επί του άρθρου 22 
παράγραφος 3. 

Η δεύτερη περίπτωση του οριζόμενου στο άρθρο 2 στοιχείο γ) ορισμού υποδηλώνει 
ότι μόνο τα δομικά στοιχεία ασφαλείας που διατίθενται χωριστά στην αγορά 
υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα ως δομικά στοιχεία ασφαλείας. Τα δομικά 
στοιχεία ασφαλείας που έχουν κατασκευαστεί από έναν κατασκευαστή μηχανήματος 
για να ενσωματωθούν στο μηχάνημά του δεν υπόκεινται στην οδηγία ως δομικά 
στοιχεία ασφαλείας, παρόλο που πρέπει να επιτρέπουν στο μηχάνημα να 
συμμορφώνεται με τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Θα πρέπει 
να σημειωθεί ότι, όταν ένας τέτοιος κατασκευαστής πωλεί δομικά στοιχεία ασφαλείας 
ως ανταλλακτικά προς αντικατάσταση αυθεντικών δομικών στοιχείων ασφαλείας σε 
ένα μηχάνημα το οποίο έχει διαθέσει στην αγορά, αυτά δεν υπόκεινται στην οδηγία 
για τα μηχανήματα – βλ. §48: σχόλια επί του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α). 

Όσον αφορά τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που εφαρμόζεται στα δομικά 
στοιχεία ασφαλείας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα δομικά στοιχεία ασφαλείας 
παρατίθενται στο παράρτημα IV – βλ. §129 και §130: σχόλια επί του άρθρου 12 και 
§388: σχόλια επί των σημείων 19 έως 23 του παραρτήματος IV. 

Άρθρο 2 
... 
δ) «ανυψωτικό εξάρτημα»: δομικό στοιχείο ή εξοπλισμός που δεν συνδέεται με το 

μηχάνημα ανύψωσης, επιτρέπει τη συγκράτηση του φορτίου και τοποθετείται είτε 
μεταξύ του μηχανήματος και του φορτίου, είτε επί του ιδίου του φορτίου, είτε 
προορίζεται να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του φορτίου και διατίθεται χωριστά 
στην αγορά· ως ανυψωτικά εξαρτήματα θεωρούνται επίσης οι αρτάνες και τα δομικά 
τους στοιχεία. 

§ 43 Ανυψωτικά εξαρτήματα 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) ανυψωτικά εξαρτήματα 
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο δ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ανυψωτικά 
εξαρτήματα ορίζονται επίσης με τον όρο «μηχάνημα» χρησιμοποιούμενο με την 
ευρεία του έννοια – βλ. §33: σχόλια επί του άρθρου 2 παράγραφος 1.  

Τα μηχανήματα ανύψωσης διαθέτουν συνήθως μια διάταξη για τη συγκράτηση του 
φορτίου, όπως π.χ. έναν γάντζο. Οι εν λόγω διατάξεις συγκράτησης φορτίου που 
είναι ενσωματωμένες σε μηχανήματα ανύψωσης δεν θεωρούνται ανυψωτικά 
εξαρτήματα. Ωστόσο, δεδομένου του διαφορετικού μεγέθους, σχήματος και φύσης 
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των φορτίων που πρέπει να ανυψωθούν, συχνά τοποθετείται εξοπλισμός ανάμεσα 
στη διάταξη συγκράτησης του μηχανήματος ανύψωσης και του φορτίου ή επί του 
ίδιου του φορτίου για τη συγκράτηση του φορτίου κατά τη διαδικασία ανύψωσης. Ο εν 
λόγω εξοπλισμός ονομάζεται ανυψωτικό εξάρτημα. Τα προϊόντα που διατίθενται 
χωριστά στην αγορά με σκοπό να ενσωματωθούν σε φορτία για το σκοπό αυτό 
θεωρούνται επίσης ανυψωτικά εξαρτήματα. 

Ο εξοπλισμός που τοποθετείται μεταξύ της διάταξης συγκράτησης του μηχανήματος 
ανύψωσης και του φορτίου θεωρείται ανυψωτικό εξάρτημα, ακόμη και αν παρέχεται 
μαζί με το μηχάνημα ανύψωσης ή το φορτίο. 

Το τελευταίο μέρος του ορισμού των «ανυψωτικών μηχανημάτων» αναφέρει: 

... ως ανυψωτικά εξαρτήματα θεωρούνται επίσης οι αρτάνες και τα δομικά τους 
στοιχεία. 

Αυτό υποδηλώνει ότι ο εξοπλισμός που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως 
ανεξάρτητη αρτάνη ή σε διάφορους συνδυασμούς που θα πραγματοποιήσει ο 
χρήστης, π.χ. για τη δημιουργία μιας αρτάνης με πολλά σκέλη, θεωρείται ανυψωτικό 
εξάρτημα. Από την άλλη πλευρά, δομικά στοιχεία που προορίζονται να 
ενσωματωθούν σε αρτάνες και που δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν χωριστά 
δεν θεωρούνται ανυψωτικά εξαρτήματα – βλ. §358: σχόλια επί του σημείου 4.3.2 του 
παραρτήματος Ι. 

Η επιτροπή μηχανημάτων έχει καταρτίσει έναν κατάλογο διαφόρων κατηγοριών 
εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για εργασίες ανύψωσης, με αναφορά στις 
κατηγορίες που θεωρούνται ανυψωτικά εξαρτήματα. Ο κατάλογος δεν είναι 
εξαντλητικός αλλά στοχεύει στο να διευκολύνει την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της 
οδηγίας για τα μηχανήματα σχετικά με τα ανυψωτικά εξαρτήματα10. Τα ανυψωτικά 
εξαρτήματα υπόκεινται σε ορισμένες συγκεκριμένες βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας αναφερόμενες στο μέρος 4 του παραρτήματος Ι – βλ.§337 έως §341: 
σχόλια επί των σημείων 4.1.2.3, 4.1.2.4 και 4.1.2.5, §358: σχόλια επί του σημείου 
4.3.2 και §360: σχόλια επί του σημείου 4.4.1 του παραρτήματος Ι. 

Άρθρο 2 
... 
ε) «αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες»: οι αλυσίδες, τα συρματόσχοινα και οι 

ιμάντες που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για σκοπούς ανύψωσης ως τμήμα 
ανυψωτικού μηχανήματος ή ανυψωτικού εξαρτήματος· 

§ 44 Αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες 

Οι αλυσίδες, τα συρματόσχοινα και οι ιμάντες που αναφέρονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο ε) αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες ορίζονται στο άρθρο 
2 στοιχείο ε). 

                                                 
10 Βλέπε το έγγραφο καθοδήγησης: Ταξινόμηση εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την ανύψωση 
φορτίων με μηχανήματα ανύψωσης: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/classification_of_equipment_lifting_
machinery_dec_2009_en.pdf  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/classification_of_equipment_lifting_machinery_dec_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/classification_of_equipment_lifting_machinery_dec_2009_en.pdf
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Τα προϊόντα που ορίζονται με τους όρους «αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες» 
είναι αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για 
να ενσωματωθούν σε ανυψωτικά μηχανήματα ή ανυψωτικά εξαρτήματα για σκοπούς 
ανύψωσης – βλ. §328: σχόλια επί του σημείου 4.1.1 στοιχείο α) του παραρτήματος Ι. 
Οι αλυσίδες, τα συρματόσχοινα και οι ιμάντες που σχεδιάζονται για άλλους σκοπούς 
πέραν της ανύψωσης δεν υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα. Ωστόσο, οι 
αλυσίδες, τα συρματόσχοινα και οι ιμάντες που σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και 
προσδιορίζονται από τον κατασκευαστή για διπλούς ή πολλαπλούς σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένων των ανυψωτικών σκοπών, υπόκεινται στην οδηγία. 

Δεδομένου ότι οι αλυσίδες, τα συρματόσχοινα και οι ιμάντες για ανυψωτικούς 
σκοπούς συγκαταλέγονται μεταξύ των προϊόντων που ορίζονται με τον όρο 
«μηχανήματα» υπό την ευρεία του έννοια – βλ. §33: σχόλια επί του άρθρου 2 
παράγραφος 1 - οι κατασκευαστές αλυσίδων, συρματόσχοινων και ιμάντων για 
ανυψωτικούς σκοπούς πρέπει να πληρούν όλες τις οριζόμενες στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 υποχρεώσεις – βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 1. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα οριζόμενα με τον όρο «αλυσίδες, συρματόσχοινα και 
ιμάντες» προϊόντα είναι τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από τον 
κατασκευαστή αλυσίδων, συρματόσχοινων ή ιμάντων με τη μορφή χύδην μπομπίνων, 
τυμπάνων, ρολών, κυλίνδρων ή δεσμίδων αλυσίδων, συρματόσχοινων ή ιμάντων. 
Δύναται να πωλούνται από τον κατασκευαστή τους σε διανομείς, σε κατασκευαστές 
ανυψωτικών μηχανημάτων ή ανυψωτικών εξαρτημάτων ή σε χρήστες. 

Οι αναφερόμενες στο άρθρο 5 παράγραφος 1 υποχρεώσεις εφαρμόζονται όταν οι 
αλυσίδες, τα συρματόσχοινα ή οι ιμάντες διατίθενται για πρώτη φορά στην αγορά. Ο 
διανομέας ή ο χρήστης δεν καθίσταται κατασκευαστής υπό την έννοια της οδηγίας 
μέσω της κοπής επιμέρους τμημάτων με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε ανυψωτικά 
μηχανήματα ή ανυψωτικά εξαρτήματα. Συνεπώς, οι οριζόμενες στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 υποχρεώσεις δεν εφαρμόζονται ξανά σε τμήματα αλυσίδων, 
συρματόσχοινων ή ιμάντων που κόβονται από τα προϊόντα που έχει ήδη διαθέσει 
στην αγορά ο κατασκευαστής αλυσίδων, συρματόσχοινων ή ιμάντων. Τα εν λόγω 
τμήματα θεωρούνται δομικά στοιχεία του ανυψωτικού μηχανήματος ή του ανυψωτικού 
εξαρτήματος εντός του οποίου ενσωματώνονται. 

Ωστόσο, οι διανομείς αλυσίδων, συρματόσχοινων και ιμάντων πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η σχετική δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, τα στοιχεία του 
πιστοποιητικού που ορίζει τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας, του συρματόσχοινου ή 
του ιμάντα και οι οδηγίες του κατασκευαστή παρέχονται μαζί με το κομμένο τμήμα της 
αλυσίδας, του συρματόσχοινου ή του ιμάντα στους κατασκευαστές ανυψωτικών 
μηχανημάτων ή ανυψωτικών εξαρτημάτων ή στους χρήστες – βλ. §83: σχόλια επί του 
άρθρου 2 στοιχείο θ) και §357: σχόλια επί του σημείου 4.3.1 του παραρτήματος Ι. 

Άρθρο 2 
... 
στ) «αφαιρετό σύστημα μηχανικής μετάδοσης»: κινητό δομικό στοιχείο το οποίο 

προορίζεται για τη μετάδοση ισχύος μεταξύ αυτοκίνητου μηχανήματος ή ελκυστήρα 
και άλλου μηχανήματος, και το οποίο τα συνδέει με το πρώτο σταθερό έδρανο. Όταν 
διατίθεται στην αγορά με τον προφυλακτήρα του, θεωρείται ένα προϊόν· 
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§ 45 Αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) αφαιρετά συστήματα 
μηχανικής μετάδοσης ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο στ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 
τα αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης ορίζονται επίσης με τον όρο 
«μηχάνημα» χρησιμοποιούμενο με την ευρεία του έννοια – βλ. §33: σχόλια επί του 
άρθρου 2 παράγραφος 1.  

Τα αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης υπόκεινται σε συγκεκριμένες βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας σύμφωνα με το μέρος 3 του παραρτήματος Ι – βλ. 
§319: σχόλια επί του σημείου 3.4.7 του παραρτήματος Ι. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προφυλακτήρες για τα αφαιρετά συστήματα μηχανικής 
μετάδοσης περιλαμβάνονται στο σημείο 1 του ενδεικτικού καταλόγου δομικών 
στοιχείων ασφαλείας του παραρτήματος V. Όταν διατίθενται στην αγορά χωριστά, οι 
προφυλακτήρες αυτοί υπόκεινται, συνεπώς, στην οδηγία για τα μηχανήματα ως 
δομικά στοιχεία ασφαλείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τη δεύτερη πρόταση του ανωτέρω 
ορισμού, όταν ένα αφαιρετό σύστημα μηχανικής μετάδοσης διατίθεται στην αγορά 
μαζί με τον προφυλακτήρα του, υπόκειται στην οδηγία για τα μηχανήματα ως ενιαίο 
προϊόν. 

Όσον αφορά τη διαδικασία για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης, θα πρέπει να 
σημειωθεί επίσης ότι τα αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης, 
συμπεριλαμβανομένων των προφυλακτήρων τους, αναφέρονται στο παράρτημα IV 
σημείο 14, ενώ οι προφυλακτήρες για αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης 
αναφέρονται στο παράρτημα IV σημείο 15. 

Άρθρο 2 
... 
ζ)  «ημιτελές μηχάνημα»: σύνολο το οποίο σχεδόν αποτελεί μηχάνημα αλλά δεν μπορεί 

από μόνο του να εκτελέσει συγκεκριμένη εφαρμογή. Ένα σύστημα μετάδοσης είναι 
ημιτελές μηχάνημα. Το ημιτελές μηχάνημα προορίζεται μόνον για ενσωμάτωση ή 
συναρμολόγηση σε άλλα μηχανήματα ή άλλα ημιτελή μηχανήματα ή εξοπλισμό 
προκειμένου να σχηματιστεί μηχάνημα στο οποίο εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία· 

§ 46 Ημιτελή μηχανήματα 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) ημιτελή μηχανήματα 
ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ημιτελή μηχανήματα 
δεν περιλαμβάνονται στα προϊόντα που ορίζονται με τον όρο «μηχάνημα» 
χρησιμοποιούμενο με την ευρεία του έννοια – βλ. §33: σχόλια επί του άρθρου 2 
παράγραφος 1.  

Το ημιτελές μηχάνημα που καλύπτεται από την οδηγία για τα μηχανήματα είναι ένα 
προϊόν που προορίζεται να σχηματίσει ένα μηχάνημα το οποίο εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα μετά την ενσωμάτωσή του. 

«Σύνολο το οποίο σχεδόν αποτελεί μηχάνημα» σημαίνει ότι το ημιτελές μηχάνημα 
είναι ένα προϊόν παρόμοιο με μηχάνημα με την αυστηρή έννοια του όρου που 
αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α), ήτοι ένα σύνολο αποτελούμενο 
από συνδεδεμένα μέρη ή δομικά στοιχεία, εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα είναι 
κινητό, αλλά το οποίο δεν διαθέτει κάποια στοιχεία που είναι απαραίτητα για να 
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εκτελέσει τη συγκεκριμένη εφαρμογή για την οποία προορίζεται. Το ημιτελές 
μηχάνημα πρέπει ως εκ τούτου να υποστεί περαιτέρω κατασκευή για να γίνει τελικό 
μηχάνημα το οποίο μπορεί να εκτελέσει τη σκοπούμενη συγκεκριμένη εφαρμογή του. 

Αυτή η περαιτέρω κατασκευή δεν είναι η συναρμολόγηση ενός συστήματος 
μετάδοσης σε μηχάνημα πωλούμενο χωρίς σύστημα μετάδοσης, στην περίπτωση 
που το σύστημα μετάδοσης που θα συναρμολογηθεί καλύπτεται από την εκτίμηση 
συμμόρφωσης του κατασκευαστή – βλ. §35: σχόλια επί της πρώτης περίπτωσης του 
άρθρου 2 στοιχείο α) - ή η σύνδεση στο χώρο χρήσης ή με πηγές ενέργειας ή κίνησης 
- βλ. §36: σχόλια επί της δεύτερης περίπτωσης του άρθρου 2 στοιχείο α). Το ημιτελές 
μηχάνημα θα πρέπει επίσης να διακρίνεται από μηχάνημα που είναι έτοιμο να 
εγκατασταθεί πάνω σε ένα μεταφορικό μέσο ή εντός κτιρίου ή κατασκευάσματος – βλ. 
§37: σχόλια επί της τρίτης περίπτωσης του άρθρου 2 στοιχείο α). 

Μηχανήματα τα οποία μπορούν να εκτελέσουν τα ίδια συγκεκριμένη λειτουργία αλλά 
δεν διαθέτουν μόνο τα απαραίτητα προστατευτικά μέσα ή τα δομικά στοιχεία 
ασφαλείας δεν θεωρούνται ημιτελή μηχανήματα. 

Δεδομένου ότι ένα ημιτελές μηχάνημα είναι «σχεδόν μηχάνημα», πρέπει να 
διακρίνεται από τα δομικά στοιχεία μηχανήματος που δεν καλύπτονται από την 
οδηγία για τα μηχανήματα ως δομικά στοιχεία – βλ. §35: σχόλια επί της πρώτης 
περίπτωσης του άρθρου 2 στοιχείο α). Τα δομικά στοιχεία μηχανημάτων μπορούν 
συνήθως να ενσωματώνονται σε ένα μεγάλο εύρος κατηγοριών μηχανημάτων με 
διαφορετικές εφαρμογές. Η δεύτερη πρόταση του ορισμού του ημιτελούς 
μηχανήματος ορίζει: 

... Ένα σύστημα μετάδοσης είναι ημιτελές μηχάνημα. 

Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται επίσης σε συστήματα μετάδοσης που είναι έτοιμα να 
συναρμολογηθούν σε μηχανήματα και όχι στα επιμέρους δομικά στοιχεία των εν λόγω 
συστημάτων. 

Για παράδειγμα, ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης ή ένας ηλεκτροκινητήρας υψηλής 
τάσης που διατίθεται στην αγορά έτοιμος προς συναρμολόγηση σε ένα μηχάνημα 
που υπόκειται στην οδηγία για τα μηχανήματα θεωρείται ημιτελές μηχάνημα.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ηλεκτροκινητήρες χαμηλής τάσης 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα και υπόκεινται 
στην οδηγία 2006/95/ΕΚ για τη χαμηλή τάση – βλ. §69: σχόλια επί του άρθρου 1, 
παράγραφος 2, στοιχείο ια). 

Η διάθεση στην αγορά ημιτελών μηχανημάτων υπόκειται σε μια ειδική διαδικασία – 
βλ. §104: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 2, §131: σχόλια επί του άρθρου 13, 
§384 και §385: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ Μέρος 1 Τμήμα Β και σχόλια επί των 
παραρτημάτων VI και VII. 

§ 47 Προϊόντα εξαιρούμενα από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα 
μηχανήματα 

Το οριζόμενο στο άρθρο 1 παράγραφος 1 πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα 
μηχανήματα περιορίζεται με δύο τρόπους:  

 Ορισμένα προϊόντα που αντιστοιχούν στους ορισμούς του άρθρου 2 στοιχεία 
α) έως ζ) εξαιρούνται ρητώς από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα 
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μηχανήματα. Ο κατάλογος των ρητώς εξαιρούμενων προϊόντων ορίζεται στο 
άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως ιβ). 

 Σύμφωνα με το άρθρο 3 – Ειδικές οδηγίες, η οδηγία για τα μηχανήματα δεν 
εφαρμόζεται στα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παράγραφος 1 προϊόντα όσον 
αφορά τους κινδύνους που καλύπτονται πιο συγκεκριμένα από άλλες 
ευρωπαϊκές οδηγίες. Όταν αυτές οι ειδικές οδηγίες καλύπτουν όλους τους 
κινδύνους που σχετίζονται με τα εν λόγω προϊόντα, τα εν λόγω προϊόντα 
εξαιρούνται στο σύνολό τους από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα 
μηχανήματα. Όταν οι ειδικές οδηγίες καλύπτουν μόνο ορισμένους από τους 
κινδύνους που συνδέονται με τα εν λόγω προϊόντα, τα εν λόγω προϊόντα 
παραμένουν εντός του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα όσον 
αφορά άλλους κινδύνους - βλ. §89 έως §91: σχόλια επί του άρθρου 3. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 

α)  τα δομικά στοιχεία ασφάλειας που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως 
ανταλλακτικά για την αντικατάσταση πανομοιότυπων δομικών στοιχείων και τα 
οποία παρέχει ο κατασκευαστής της αρχικής μηχανής· 

§ 48 Δομικά στοιχεία ασφάλειας που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως 
ανταλλακτικά για την αντικατάσταση πανομοιότυπων δομικών στοιχείων 
και τα οποία παρέχει ο κατασκευαστής της αρχικής μηχανής 

Η εξαίρεση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) αφορά μόνο δομικά στοιχεία 
πανομοιότυπα με δομικά στοιχεία κατασκευασμένα από τον κατασκευαστή του 
μηχανήματος και συναρμολογημένα στο μηχάνημά του. Τα εν λόγω δομικά στοιχεία 
δεν υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα ως δομικά στοιχεία, διότι δεν 
διατίθενται στην αγορά χωριστά – βλ. §42: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο γ). 

Όταν ένας εν λόγω κατασκευαστής μηχανήματος παρέχει πανομοιότυπα δομικά 
στοιχεία ως ανταλλακτικά για την αντικατάσταση των αρχικών δομικών στοιχείων, τα 
ανταλλακτικά αυτά δεν καλύπτονται από την οδηγία για τα μηχανήματα. Η εξαίρεση 
αυτή εφαρμόζεται επίσης στις περιπτώσεις που πανομοιότυπα δομικά στοιχεία δεν 
είναι πλέον διαθέσιμα και ο κατασκευαστής του μηχανήματος παρέχει ανταλλακτικά 
με την ίδια λειτουργία ασφάλειας και με τις ίδιες επιδόσεις ασφάλειας όπως τα δομικά 
στοιχεία που είχαν συναρμολογηθεί αρχικά στο μηχάνημα. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 
... 
β)  ο ειδικός εξοπλισμός λούνα παρκ ή/και πάρκων αναψυχής· 

§ 49 Εξοπλισμός λούνα παρκ ή/και πάρκων αναψυχής 

Ο εξοπλισμός που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται ειδικά για να χρησιμοποιηθεί σε 
λούνα παρκ ή πάρκα αναψυχής εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για 
τα μηχανήματα βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο β). Ο σχεδιασμός και η 
κατασκευή του εν λόγω εξοπλισμού δεν υπόκειται σε καμία νομοθεσία της ΕΕ και ως 
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εκ τούτου δύναται να καλύπτεται από την εθνική νομοθεσία. Αναφέρουμε ότι 
υπάρχουν δύο ευρωπαϊκά πρότυπα για τον εν λόγω εξοπλισμό.11 
Η χρήση τέτοιου είδους εξοπλισμού από εργαζόμενους (π.χ. κατά τη διάρκεια 
εργασιών ανέγερσης, διάλυσης ή συντήρησης) υπόκειται στις εθνικές διατάξεις για 
την εφαρμογή της οδηγίας 2009/204/ΕΚ για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας από 
εργαζομένους κατά την εργασία - βλ. §140: σχόλια επί του άρθρου 15. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 

... 
γ)  τα μηχανήματα τα οποία έχουν σχεδιασθεί ειδικά ή λειτουργούν για χρήση σχετική με 

την πυρηνική ενέργεια και η βλάβη των οποίων μπορεί να προκαλέσει εκπομπή 
ραδιενέργειας· 

§ 50 Μηχανήματα για χρήση σχετική με την πυρηνική ενέργεια 

Η εξαίρεση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) αφορά μηχανήματα ειδικά 
σχεδιασμένα για σκοπούς που εξυπηρετούν τον κλάδο της πυρηνικής ενέργειας ή για 
την παραγωγή ή επεξεργασία ραδιενεργών υλικών, η βλάβη των οποίων μπορεί να 
προκαλέσει εκπομπή ραδιενέργειας. 

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στον κλάδο της πυρηνικής ενέργειας και τα 
οποία δεν ενέχουν κίνδυνο εκπομπής ραδιενέργειας δεν εξαιρούνται από το πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

Τα μηχανήματα που αφορά η εξαίρεση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
πρέπει επίσης να διακρίνονται από μηχανήματα που περιλαμβάνουν πηγές 
ραδιενέργειας π.χ. για σκοπούς μέτρησης, μη καταστροφικών δοκιμών ή πρόληψης 
της συσσώρευσης στατικού ηλεκτρικού φορτίου, αλλά τα οποία δεν σχεδιάζονται ούτε 
χρησιμοποιούνται για πυρηνικούς σκοπούς και τα οποία, συνεπώς, δεν εξαιρούνται 
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα – βλ. §232: σχόλια επί του 
σημείου 1.5.10 του παραρτήματος Ι. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση πηγών ραδιενέργειας δύναται να υπόκειται σε 
έγκριση και έλεγχο σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 
96/29/Ευρατόμ και την οδηγία 2003/122/Ευρατόμ.12 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 
... 
δ)  τα όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων όπλων· 

                                                 
11 EN 13814: 2004 - Μηχανήματα και κατασκευές για περιοδεύοντα θεάματα και πάρκα αναψυχής – 
Ασφάλεια. 
EN 13782: 2005 - Προσωρινές κατασκευές - Σκηνές - Ασφάλεια. 
12 Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των βασικών 
κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους 
κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες - ΕΕ L 159 της 29.06.1996, σ. 1. 
Οδηγία 2003/122/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τον έλεγχο των κλειστών 
πηγών ραδιενέργειας και των ένθετων πηγών - ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 57. 
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§ 51 Όπλα, συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων όπλων 

Όπως έχει αναφερθεί και στην αιτιολογική σκέψη 6, ο αποκλεισμός των όπλων, 
συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων όπλων, που ορίζεται στο άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο δ), πρέπει να γίνεται κατανοητός στο πλαίσιο του πεδίου 
εφαρμογής της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τον έλεγχο της απόκτησης και της 
κατοχής όπλων που ορίζεται στο παράρτημα Ι της οδηγίας 91/477/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου13. Η παράγραφος ΙΙΙ στοιχείο β) του παραρτήματος αυτού αποκλείει τις 
διατάξεις που έχουν σχεδιαστεί για βιομηχανικούς ή τεχνικούς σκοπούς, εφόσον 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους δηλωμένους σκοπούς μόνο. 

Κατά συνέπεια, η εξαίρεση των όπλων, συμπεριλαμβανομένων των πυροβόλων, από 
το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα δεν καλύπτει μηχανήματα 
στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια και άλλα κρουστικά μηχανήματα που 
λειτουργούν με φυσίγγια, τα οποία προορίζονται μόνο για βιομηχανικούς και 
τεχνικούς σκοπούς – βλ. §9: σχόλια επί της αιτιολογικής σκέψης 6. 

§ 52 Μεταφορικά μέσα 

Οι εξαιρέσεις που αφορούν τα διάφορα μεταφορικά μέσα ορίζονται στις πέντε 
περιπτώσεις του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε). Στα ακόλουθα σχόλια 
εξετάζονται διαδοχικά οι περιπτώσεις αυτές. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – πρώτη περίπτωση 

τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα: 
...  
—  οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες για τους κινδύνους που καλύπτονται από την 

οδηγία 2003/37/ΕΚ, πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται στα οχήματα αυτά, 
... 

§ 53 Γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες 

Η εξαίρεση που ορίζεται στην πρώτη περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ε) αφορά γεωργικούς και δασικούς ελκυστήρες που καλύπτονται από την 
οδηγία 2003/37/ΕΚ σχετικά με την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, 
των ρυμουλκουμένων και των εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, 
καθώς και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών 
ενοτήτων των οχημάτων αυτών (οδηγία για τους ελκυστήρες).14 Κατά το χρόνο 
θέσπισης της νέας οδηγίας για τα μηχανήματα, η οδηγία για τους ελκυστήρες δεν 
κάλυπτε όλους τους κινδύνους που σχετίζονταν με τη χρήση των ελκυστήρων. Για να 
διασφαλιστεί ότι η νομοθεσία της ΕΕ καλύπτει όλους τους συναφείς κινδύνους, οι 
γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για 
τα μηχανήματα μόνο για τους κινδύνους που καλύπτονται από την οδηγία για τους 
ελκυστήρες. Η οδηγία για τα μηχανήματα εφαρμόζεται για τους κινδύνους που δεν 
καλύπτονται από την οδηγία για τους ελκυστήρες. 

                                                 
13 ΕΕ L 256 της 13.9.1991, σ. 51: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0477:EN:HTML  
14 ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ. 1: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0037:EN:HTML  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0477:EN:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0037:EN:HTML
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Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής ενός ελκυστήρα αξιολογεί τη συμμόρφωση του 
ελκυστήρα με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας για τα μηχανήματα που καλύπτουν τους σχετικούς κινδύνους, επιθέτει τη 
σήμανση «CE» στον ελκυστήρα και καταρτίζει μια δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ με τις 
απαιτήσεις αυτές. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ περιλαμβάνεται στην τεκμηρίωση 
που παρέχει ο κατασκευαστής μαζί με την αίτηση έγκρισης τύπου ΕΚ σύμφωνα με 
την οδηγία 2003/37/ΕΚ. 

Όταν θεσπίσθηκε η οδηγία για τα μηχανήματα 2006/42/ΕΚ, πραγματοποιήθηκε η 
ακόλουθη κοινή δήλωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την 
Επιτροπή: 

Το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι, προκειμένου να καλυφθεί 
το σύνολο των πτυχών σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια για τους γεωργικούς και 
τους δασικούς ελκυστήρες σε μία οδηγία εναρμόνισης, η οδηγία 2003/37/EΚ σχετικά με 
την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυμουλκουμένων και των 
εναλλάξιμων ρυμουλκούμενων μηχανημάτων τους, καθώς και των συστημάτων, 
κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχημάτων αυτών 
πρέπει να τροποποιηθεί, έτσι ώστε να αντιμετωπισθούν όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι που 
προβλέπονται στην οδηγία για τα μηχανήματα. 

Σε αυτή την τροποποίηση της οδηγίας 2003/37/EΚ πρέπει να περιλαμβάνεται και 
τροποποίηση της οδηγίας για τα μηχανήματα, έτσι ώστε να απαλειφθεί η φράση «για τους 
κινδύνους» από το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) πρώτη περίπτωση. 

Η Επιτροπή αναγνωρίζει την ανάγκη να συμπεριληφθούν στις οδηγίες για τους γεωργικούς 
και τους δασικούς ελκυστήρες περαιτέρω απαιτήσεις για τους κινδύνους που δεν 
καλύπτονται από τις εν λόγω οδηγίες. Για το σκοπό αυτό, η Επιτροπή εξετάζει τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων τα οποία περιλαμβάνουν αναφορές σε κανονισμούς των Ηνωμένων 
Εθνών, σε πρότυπα CEN και ISO και σε κωδικούς του ΟΟΣΑ. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει εντοπίσει ορισμένες βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας της οδηγίας για τα μηχανήματα που δεν καλύπτονται πλήρως από την 
οδηγία 2003/37/ΕΚ και προτείνει τροποποίηση της οδηγίας για τους ελκυστήρες για 
να περιλαμβάνει τις απαιτήσεις αυτές. Μετά τη θέσπιση και έναρξη ισχύος της 
τροποποίησης αυτής, οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες θα αποκλείονται πλήρως 
του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εξαίρεση που αφορά τους γεωργικούς και δασικούς 
ελκυστήρες εφαρμόζεται μόνο στους ίδιους τους ελκυστήρες και όχι στα 
ρυμουλκούμενα ή ωθούμενα μηχανήματά τους ή σε προσαρτημένα ή ημι-
προσαρτημένα μηχανήματα.  

Τα ρυμουλκούμενα και τα εναλλάξιμα ρυμουλκούμενα μηχανήματα εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2003/37/ΕΚ για τους ελκυστήρες και της οδηγίας για τα 
μηχανήματα, παρόλο που δεν έχουν αναπτυχθεί ακόμη συγκεκριμένες τεχνικές 
απαιτήσεις ώστε να επιτρέπουν έγκριση τύπου ΕΚ για τα εν λόγω ρυμουλκούμενα 
μηχανήματα. Αν αναπτυχθούν στο μέλλον τέτοιες απαιτήσεις, οι απαιτήσεις για την 
ασφαλή οδική κυκλοφορία των εν λόγω ρυμουλκούμενων θα εναρμονιστεί με την 
οδηγία 2003/37/ΕΚ, ενώ οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας σχετικά με τη χρήση 
εκτός δρόμου των εν λόγω μηχανημάτων θα εξακολουθήσουν να καλύπτονται από 
την οδηγία για τα μηχανήματα. 
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Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – δεύτερη περίπτωση 
... 
τα ακόλουθα μεταφορικά μέσα: 
... 
—  τα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους που καλύπτονται από την οδηγία 

70/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 6ης Φεβρουαρίου 1970, περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν στην έγκριση των οχημάτων με 
κινητήρα και των ρυμουλκουμένων τους, πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται 
στα οχήματα αυτά, 

... 

§ 54 Οχήματα με τέσσερις ή περισσότερους τροχούς και τα ρυμουλκούμενά 
τους 

Η οριζόμενη στη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) 
εξαίρεση αφορά τα οχήματα με κινητήρα και τα ρυμουλκούμενά τους. Όταν 
θεσπίστηκε η οδηγία 2006/42/ΕΚ, η έγκριση τύπου των εν λόγω οχημάτων 
καλυπτόταν από την οδηγία 70/156/ΕΚ του Συμβουλίου. Από την 29η Απριλίου 2006, 
η οδηγία 70/156/ΕΚ αντικαταστάθηκε από την οδηγία 2007/46/ΕΚ.15 Η οδηγία αυτή 
εφαρμόζεται σε αυτοκίνητα οχήματα που διαθέτουν τουλάχιστον τέσσερις τροχούς, με 
μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού που υπερβαίνει τα 25 km/h, τα οποία έχουν σχεδιαστεί 
και κατασκευαστεί σε ένα ή περισσότερα στάδια για να χρησιμοποιηθούν στο δρόμο, 
και συστήματα, κατασκευαστικά στοιχεία και χωριστές τεχνικές μονάδες που έχουν 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για τα εν λόγω οχήματα, καθώς και μη αυτοκινούμενα 
οχήματα επί τροχών που έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί για να ρυμουλκούνται 
από οχήματα με κινητήρα. 

Το άρθρο 2 παράγραφος 3 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ προβλέπει τη δυνατότητα 
προαιρετικής έγκρισης τύπου ή επιμέρους έγκρισης κινητών μηχανημάτων, ενώ 
αναφέρει ότι οι εν λόγω προαιρετικές εγκρίσεις γίνονται με την επιφύλαξη της 
εφαρμογής της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα. Κατά συνέπεια, κάθε κινητό 
μηχάνημα υποκείμενο σε έγκριση τύπου ή επιμέρους έγκριση για οδική κυκλοφορία 
εξακολουθεί να υπόκειται στην οδηγία για τα μηχανήματα για κάθε κίνδυνο πέραν 
όσων συνδέονται με την οδική κυκλοφορία. 

Τα οχήματα που δεν προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στο δρόμο, όπως π.χ. 
τετράτροχες μοτοσικλέτες για χρήση εκτός δρόμου, οχήματα παντός εδάφους, 
κάρτινγκ, αυτοκίνητα του γκολφ και χιονοέλκηθρα, υπόκεινται στην οδηγία για τα 
μηχανήματα, εκτός αν προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες – βλ. §56: σχόλια επί 
του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – τέταρτη περίπτωση. 

Το ίδιο ισχύει για οχήματα με μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού κατώτερη των 25 km/h, 
όπως π.χ. ορισμένες μικρές μηχανικές σκούπες δρόμου. 

                                                 
15 Οδηγία 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, 
για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και 
των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για 
τα οχήματα αυτά - ΕΕ L 263 της 9.10.2007, σ. 1–160: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:263:0001:01:EN:HTML  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:263:0001:01:EN:HTML
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Τα μηχανήματα που είναι συναρμοσμένα πάνω σε οχήματα ή ρυμουλκούμενα, όπως 
π.χ. γερανοί φόρτωσης, εξέδρες ανύψωσης, συμπιεστές συναρμοσμένοι πάνω σε 
οχήματα ή ρυμουλκούμενα, συστήματα συμπίεσης συναρμοσμένα πάνω σε οχήματα, 
αναμείκτες σκυροδέματος συναρμοσμένοι σε οχήματα, κουβάδες ανύψωσης, 
ηλεκτρικά βαρούλκα, ανατρεπόμενες ρυμούλκες και ανυψωτικές εξέδρες εργασίας 
συναρμοσμένες σε οχήματα, υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα – βλ. §37: 
σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο α) – τρίτη περίπτωση 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – τρίτη περίπτωση 
... 
—  τα οχήματα που καλύπτονται από την οδηγία 2002/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 2002, για την έγκριση τύπου 
δικύκλων ή τρικύκλων οχημάτων με κινητήρα, πλην των μηχανημάτων που 
τοποθετούνται στα οχήματα αυτά, 

... 

§ 55 Δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα 

Η οριζόμενη στην τρίτη περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) εξαίρεση 
αφορά οχήματα που καλύπτονται από την οδηγία 2002/24/ΕΚ16 η οποία εφαρμόζεται 
για δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα, με δίδυμους τροχούς ή μη, που προορίζονται για 
οδική κυκλοφορία. Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για μηχανήματα που δεν προορίζονται 
για οδική κυκλοφορία, όπως π.χ. μοτοσικλέτες για χρήση εκτός δρόμου, οι οποίες 
υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα, εκτός αν προορίζονται αποκλειστικά για 
αγώνες – βλ. §56: σχόλια επί του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – τέταρτη 
περίπτωση. 

Η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για οχήματα με μέγιστη ταχύτητα σχεδιασμού κατώτερη 
των 6 km/h, οχήματα ελεγχόμενα από πεζούς, οχήματα για χρήση από άτομα με 
αναπηρία, οχήματα για χρήση εκτός δρόμου ή ποδήλατα με υποβοηθούμενη 
ποδηλάτηση, που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2002/24/ΕΚ. Ως 
εκ τούτου, αυτές οι κατηγορίες δίκυκλων ή τρίκυκλων οχημάτων υπόκεινται στην 
οδηγία για τα μηχανήματα. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – τέταρτη περίπτωση 
... 
—  τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες, 
... 

 

§ 56 Οχήματα με κινητήρα που προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες 

Η οριζόμενη στην τέταρτη περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) 
εξαίρεση αφορά τα οχήματα με κινητήρα που προορίζονται για αγώνες. Τα εν λόγω 
οχήματα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα 
ανεξαρτήτως του αν προορίζονται για χρήση εντός ή εκτός δρόμου.  

                                                 
16 ΕΕ L 124 της 09.05.2002, σ. 1-44: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0024:EN:HTML  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0024:EN:HTML
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Η εξαίρεση αφορά οχήματα που προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες, συνεπώς, 
οχήματα που προορίζονται π.χ. για αναψυχή και τα οποία δύναται επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για ανεπίσημους αγώνες δεν εξαιρούνται. Το κύριο κριτήριο που 
χρησιμοποιείται για να αποφασιστεί αν κάποια οχήματα πρέπει να θεωρείται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά για αγώνες είναι το αν έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει κάποια από τις επισήμως αναγνωρισμένες ενώσεις 
διοργάνωσης αγώνων. 

Στην περίπτωση των αγωνιστικών μοτοσικλετών, των αγωνιστικών τετράτροχων 
μοτοσικλετών ή των οχημάτων παντός εδάφους (ATV) και των αγωνιστικών 
χιονοελκήθρων, οι τεχνικές προδιαγραφές ορίζονται από την FIM (Fédération 
Internationale de Motocyclisme) και τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη της. Για να 
βοηθήσει τις αρχές εποπτείας της αγοράς στο έργο της διάκρισης των αγωνιστικών 
μοντέλων από τα υπόλοιπα, η FIM δημοσιεύει στον δικτυακό της τόπο έναν κατάλογο 
των αγωνιστικών μοτοσικλετών, τετράτροχων μοτοσικλετών και χιονοελκήθρων που 
συμμορφώνονται με τις τεχνικές της προδιαγραφές και που συμμετέχουν σε εθνικούς 
και διεθνείς αγώνες που διοργανώνονται υπό την αιγίδα της διεθνούς ομοσπονδίας 
και των εθνικών μελών της ομοσπονδίας.17 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – πέμπτη περίπτωση 
... 
—  τα μέσα αεροπορικών μεταφορών, ναυσιπλοΐας και σιδηροδρομικών μεταφορών, 

πλην των μηχανημάτων που τοποθετούνται στα εν λόγω μέσα μεταφορών· 

§ 57 Μέσα αεροπορικών μεταφορών, ναυσιπλοΐας και σιδηροδρομικών 
μεταφορών 

Σύμφωνα με την εξαίρεση της πέμπτης περίπτωσης του άρθρου 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ε), η οδηγία για τα μηχανήματα δεν καλύπτει κανενός είδους αεροσκάφος ή 
σκάφος ναυσιπλοΐας.  

Τα σκάφη που υπόκεινται στην οδηγία 94/25/ΕΚ για τα σκάφη αναψυχής, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2003/44/ΕΚ, εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας για τα μηχανήματα. Η οδηγία για τα μηχανήματα δεν ισχύει ως εκ τούτου για 
τους εσωλέμβιους κινητήρες και τους εσω-εξωλέμβιους κινητήρες που θεωρούνται 
μέρος του σκάφους. 

Ωστόσο, η οδηγία για τα μηχανήματα ισχύει για τους εξωλέμβιους κινητήρες, με την 
εξαίρεση των απαιτήσεων που ορίζονται συγκεκριμένα στην οδηγία για τα σκάφη 
αναψυχής σχετικά με το εγχειρίδιο του ιδιοκτήτη, τα χαρακτηριστικά χειρισμού του 
σκάφους, την εκκίνηση των εξωλέμβιων κινητήρων και τις εκπομπές καυσαερίων και 
θορύβου. 

Τα μηχανήματα που είναι συναρμολογημένα πάνω σε σκάφη ναυσιπλοΐας, όπως 
πλωτοί γερανοί, τρυπάνια, εκσκαφείς και δράγες, δεν εξαιρούνται του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

Η εξαίρεση των μέσων σιδηροδρομικών μεταφορών αφορά μηχανήματα που 
προορίζονται για την μεταφορά προσώπων ή/και προϊόντων σε διεθνή, εθνικά, 

                                                 
17 http://www.fim-live.com/fr/fim/homologations-fim/motocycles/  

http://www.fim-live.com/fr/fim/homologations-fim/motocycles/
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περιφερειακά, προαστιακά και αστικά σιδηροδρομικά δίκτυα ή σε σιδηροδρομικά 
συστήματα συνδεδεμένα με τα εν λόγω δίκτυα. 

Από την άλλη πλευρά, τα μηχανήματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πάνω 
σε σιδηροδρομικά συστήματα μη συνδεδεμένα με τέτοιου είδους δίκτυα, όπως π.χ. 
αυτοκινούμενα μηχανήματα που κινούνται πάνω σε τροχιά για υπόγειες εργασίες, 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

Τα μηχανήματα που σχεδιάζονται για να χρησιμοποιηθούν σε σιδηροδρομικά δίκτυα 
που δεν προορίζονται για τη μεταφορά προσώπων ή/και προϊόντων, όπως π.χ. 
μηχανήματα κινούμενα σε τροχιά για την κατασκευή, συντήρηση και επιθεώρηση 
σιδηροδρομικών τροχιών και κατασκευασμάτων, εμπίπτουν επίσης στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα. Το ίδιο ισχύει για μηχανήματα 
συναρμοσμένα πάνω σε οχήματα κινούμενα σε τροχιά, όπως π.χ. γερανογέφυρες και 
κινητές ανυψωτικές πλατφόρμες εργασίας. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 

στ) τα ποντοπόρα πλοία και οι κινητές μονάδες ανοικτής θαλάσσης καθώς και τα 
μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα επί των εν λόγω πλοίων ή/και μονάδων· 

§ 58 Ποντοπόρα πλοία και κινητές μονάδες ανοικτής θαλάσσης καθώς και 
μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα επί των εν λόγω πλοίων ή/και 
μονάδων 

Τα ποντοπόρα πλοία και οι κινητές μονάδες ανοικτής θαλάσσης, όπως π.χ. κινητές 
εξέδρες γεωτρήσεων και τα μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα επ' αυτών, 
εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα βάσει του άρθρου 
1 παράγραφος 2 στοιχείο στ), καθώς υπόκεινται στις Συμβάσεις του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού. 

Κάποια από τα μηχανήματα που αφορά η εν λόγω εξαίρεση δύναται επίσης να 
υπόκεινται στην οδηγία 96/98/EΚ18 σχετικά με τον εξοπλισμό πλοίων, όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2002/75/ΕΚ19  

Μια κινητή μονάδα ανοικτής θαλάσσης είναι μια μονάδα ανοικτής θαλάσσης που δεν 
προορίζεται να βρίσκεται στην πετρελαιοπηγή μόνιμα ή για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αλλά είναι σχεδιασμένη να μετακινείται από τη μία θέση στην άλλη, ανεξαρτήτως του 
αν διαθέτει μέσα προώθησης ή μέσα καθόδου των σκελών της έως τον πυθμένα. 

Ωστόσο, οι πλωτές μονάδες που προορίζονται για παραγωγή, όπως π.χ. οι πλωτές 
εγκαταστάσεις παραγωγής, αποθήκευσης και εκφόρτωσης που συνήθως εδρεύουν 
σε δεξαμενόπλοια και οι πλωτές εξέδρες παραγωγής που εδρεύουν σε ημι-
υποβρύχια οχήματα, και τα μηχανήματα που εγκαθίστανται επί των εν λόγω μονάδων 
δεν εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

Τα μηχανήματα που προορίζονται να εγκατασταθούν σε σταθερές εξέδρες ανοικτής 
θαλάσσης, όπως π.χ. εξέδρες σε πετρελαιοπηγές, και τα μηχανήματα που δύναται να 

                                                 
18 ΕΕ L 46 της 17/2/1997, σ. 25. 
19 ΕΕ L 254 της 23.9.2002, σ. 1. 
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χρησιμοποιηθούν σε σταθερές και κινητές μονάδες ανοικτής θαλάσσης υπόκεινται 
επίσης στην οδηγία για τα μηχανήματα. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 

ζ) τα μηχανήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για στρατιωτικούς 
ή αστυνομικούς σκοπούς· 

§ 59 Μηχανήματα για στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς 

Η οριζόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) εξαίρεση ισχύει για μηχανήματα 
ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για αμυντικούς σκοπούς ή για το σκοπό της 
διατήρησης της τάξης. Τα συνηθισμένα μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι ένοπλες 
δυνάμεις ή η αστυνομία αλλά τα οποία δεν έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αμυντικούς 
σκοπούς ή για το σκοπό της διατήρησης της τάξης υπόκεινται στην οδηγία για τα 
μηχανήματα. 

Σε ορισμένες χώρες, ορισμένες πυροσβεστικές υπηρεσίες ανήκουν στο στρατό. 
Ωστόσο, τα μηχανήματα που σχεδιάζονται για να χρησιμοποιηθούν από 
πυροσβέστες δεν θεωρείται ότι σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για στρατιωτικούς 
σκοπούς και, συνεπώς, καλύπτονται από την οδηγία για τα μηχανήματα. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 

η) τα μηχανήματα που είναι ειδικά σχεδιασμένα και κατασκευασμένα για ερευνητικούς 
σκοπούς για προσωρινή χρήση σε εργαστήρια· 

§ 60 Μηχανήματα για ερευνητικούς σκοπούς 

Η εξαίρεση που ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η) θεσπίστηκε διότι δεν 
θεωρείτο εύλογο να υπόκειται στις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα ο 
εργαστηριακός εξοπλισμός που είναι ειδικά σχεδιασμένος και κατασκευασμένος για 
τις ανάγκες ειδικών ερευνητικών έργων. Ως εκ τούτου, η εξαίρεση δεν ισχύει για 
μηχανήματα που είναι μονίμως εγκατεστημένα σε εργαστήρια και τα οποία δύναται να 
χρησιμοποιούνται για γενικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για μηχανήματα που είναι 
εγκατεστημένα σε εργαστήρια για σκοπούς άλλους που δεν αφορούν έρευνα, όπως 
για σκοπούς δοκιμών. 

Η εξαίρεση εφαρμόζεται μόνο σε εξοπλισμό που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται για 
προσωρινή χρήση σε εργαστήρια, ήτοι εξοπλισμό που θα παύσει να χρησιμοποιείται 
όταν ολοκληρωθούν τα ερευνητικά έργα για τα οποία σχεδιάστηκε και 
κατασκευάστηκε ο εξοπλισμός αυτός. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 

θ) οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων· 
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§ 61 Ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων 

Η οριζόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) εξαίρεση αφορά ανελκυστήρες 
για τον εξοπλισμό των φρεάτων ορυχείων. Οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων 
εξαιρούνται επίσης από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 95/16/ΕΚ για τους 
ανελκυστήρες. Θεωρείται ότι οι εν λόγω ανελκυστήρες είναι ειδικές εγκαταστάσεις με 
ποικίλα χαρακτηριστικά ανάλογα με την τοποθεσία, τα οποία δημιουργούν κάποια 
εμπόδια στην εμπορία τους. Ως εκ τούτου, οι ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων 
εξακολουθούν να υπόκεινται σε εθνικούς κανονισμούς. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εξαίρεση αυτή αφορά εγκαταστάσεις στα φρεάτια 
ορυχείων. Ανελκυστήρες εγκατεστημένοι σε άλλα μέρη ενός ορυχείου δεν 
καλύπτονται από την εξαίρεση και, ως εκ τούτου, δύναται να υπόκεινται είτε στην 
οδηγία για τους ανελκυστήρες είτε στην οδηγία για τα μηχανήματα, κατά περίπτωση – 
βλ. §90: σχόλια επί του άρθρου 3 και §151: σχόλια επί του άρθρου 24. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 

ι) τα μηχανήματα που προορίζονται για τη μετακίνηση ερμηνευτών κατά τη διάρκεια 
καλλιτεχνικών παραστάσεων· 

§ 62 Μηχανήματα που προορίζονται για τη μετακίνηση ερμηνευτών κατά τη 
διάρκεια καλλιτεχνικών παραστάσεων 

Η οριζόμενη στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) εξαίρεση αφορά μηχανήματα που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη μετακίνηση ερμηνευτών κατά τη διάρκεια 
καλλιτεχνικών παραστάσεων. Ο εν λόγω εξοπλισμός εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας για τα μηχανήματα και της οδηγίας 96/15/ΕΚ για τους ανελκυστήρες, 
καθώς η εφαρμογή των απαιτήσεων των οδηγιών αυτών δύναται να είναι 
ασυμβίβαστη με την καλλιτεχνική λειτουργία του οικείου εξοπλισμού – βλ. §151: 
σχόλια επί του άρθρου 24. 

Η εξαίρεση δεν ισχύει για μηχανήματα που προορίζονται μόνο για τη μετακίνηση 
αντικειμένων, όπως π.χ. σκηνικών ή φωτισμού, ή για μηχανήματα που προορίζονται 
για τη μετακίνηση άλλων προσώπων, εκτός των ερμηνευτών, όπως τεχνικών. 

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η εξαίρεση δεν αφορά άλλο εξοπλισμό, όπως 
κυλιόμενες σκάλες και ανελκυστήρες που σχεδιάζονται για τη μετακίνηση προσώπων 
σε θέατρα και άλλες εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας για σκοπούς που δεν συνδέονται 
άμεσα με την εκτέλεση της καλλιτεχνικής παράστασης. Ο εν λόγω εξοπλισμός 
υπόκειται είτε στην οδηγία για τους ανελκυστήρες είτε στην οδηγία για τα μηχανήματα, 
κατά περίπτωση – βλ. §90: σχόλια επί του άρθρου 3 και §151: σχόλια επί του 
άρθρου 4. 
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Άρθρο 1 παράγραφος 2 

ια) τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα που σχετίζονται με τους ακόλουθους τομείς, 
στο μέτρο που καλύπτονται από την οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 19ης 
Φεβρουαρίου 1973, σχετικά με το ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσεως : 

— οικιακές συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση, 

— οπτικοακουστικός εξοπλισμός, 

— εξοπλισμός πληροφορικής, 

— συνήθεις μηχανές γραφείου, 

— συσκευές μεταγωγής και ελέγχου χαμηλής τάσης, 

— ηλεκτρικοί κινητήρες. 

§ 63 Μηχανήματα καλυπτόμενα από την οδηγία για τη χαμηλή τάση 

Ένας από τους στόχους της αναθεώρησης της οδηγίας για τα μηχανήματα ήταν να 
διασαφηνιστεί το όριο μεταξύ του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα 
και της οδηγίας 2006/95/EΚ20 για τη χαμηλή τάση (πρώην οδηγία 73/23/ΕΟΚ, όπως 
τροποποιήθηκε) ώστε να παρέχεται μεγαλύτερη νομική ασφάλεια. 

Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) παρατίθενται οι κατηγορίες ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών μηχανημάτων χαμηλής τάσης που εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

Τα ηλεκτρικά μηχανήματα που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) (και που δεν καλύπτονται από κάποια από τις 
άλλες εξαιρέσεις) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα. 
Όταν τα εν λόγω μηχανήματα διαθέτουν παροχή ισχύος εντός των ορίων τάσης της 
οδηγίας για τη χαμηλή τάση (μεταξύ 50 και 1000 V για εναλλασσόμενο ρεύμα ή 
μεταξύ 75 και 1500 V για συνεχές ρεύμα) πρέπει να πληρούν τους στόχους 
ασφαλείας της οδηγίας για τη χαμηλή τάση – βλ. §222: σχόλια επί του σημείου 1.5.1 
του παραρτήματος Ι. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
του κατασκευαστή δεν θα πρέπει να παραπέμπει στην οδηγία για τη χαμηλή τάση. 

Από την άλλη πλευρά, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης που διατίθεται στην 
αγορά ανεξάρτητα για να ενσωματωθεί σε ένα μηχάνημα υπόκειται στην οδηγία για τη 
χαμηλή τάση ως ηλεκτρικός εξοπλισμός χαμηλής τάσης.21 

                                                 
20 ΕΕ L 374 της 27.12.2006, σ. 10. 
21 βλ. Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/95/EΚ: 
http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/lv/guides/index.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/lv/guides/index.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/lv/guides/index.htm
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Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – πρώτη περίπτωση 
... 
 οικιακές συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση, 
... 

§ 64  Οικιακές συσκευές που προορίζονται για οικιακή χρήση 

Όσον αφορά την εξαίρεση της πρώτης περίπτωσης του άρθρου 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ια), απαιτούνται πολλές διασαφηνίσεις: 

 ως «οικιακές συσκευές» νοείται ο εξοπλισμός που προορίζεται για οικιακές 
λειτουργίες όπως πλύσιμο, καθάρισμα, θέρμανση, ψύξη, μαγείρεμα κ.λπ. Στα 
παραδείγματα οικιακών συσκευών περιλαμβάνονται τα πλυντήρια ρούχων, τα 
πλυντήρια πιάτων, οι ηλεκτρικές σκούπες και τα μηχανήματα για την 
προετοιμασία και το μαγείρεμα φαγητού. Από την άλλη πλευρά, τα ηλεκτρικά 
μηχανήματα κηπουρικής ή τα ηλεκτρικά εργαλεία που προορίζονται για 
εργασίες κατασκευής και επισκευών στο σπίτι δεν καλύπτονται από την 
εξαίρεση αυτή και υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα· 

 η εξαίρεση αφορά συσκευές «που προορίζονται για οικιακή χρήση», με άλλα 
λόγια, συσκευές που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από ιδιώτες 
(καταναλωτές) στο οικιακό περιβάλλον. Ως εκ τούτου, συσκευές για τις οικιακές 
λειτουργίες που αναφέρθηκαν ανωτέρω οι οποίες προορίζονται για εμπορική ή 
βιομηχανική χρήση δεν εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα 
μηχανήματα.  

Αν και οι καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν μια συσκευή που προορίζεται για 
εμπορική χρήση ή οι έμποροι μπορούν να αποκτήσουν μια συσκευή που προορίζεται 
για οικιακή χρήση, το κριτήριο που πρέπει να ληφθεί υπόψη για να προσδιοριστεί η 
προοριζόμενη χρήση είναι η προοριζόμενη και δηλούμενη από τον κατασκευαστή του 
μηχανήματος χρήση στις πληροφορίες για το προϊόν ή τη δήλωση συμμόρφωσής του. 
Προφανώς, η δήλωση αυτή πρέπει να αντανακλά με ακρίβεια την προβλεπόμενη 
χρήση του προϊόντος. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – δεύτερη περίπτωση 
... 
- οπτικοακουστικός εξοπλισμός, 
... 

§ 65 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός 

Η εξαίρεση που αναφέρεται στη δεύτερη περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 2 
στοιχείο ια) αφορά εξοπλισμό όπως, για παράδειγμα, δέκτες ραδιοφωνικού και 
τηλεοπτικού σήματος, συσκευές αναπαραγωγής και εγγραφής κασετών και βίντεο, 
συσκευές αναπαραγωγής και εγγραφής CD και DVD, ενισχυτές και μεγάφωνα, 
κάμερες και προβολείς. 
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Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – τρίτη περίπτωση 
... 
- εξοπλισμός πληροφορικής, 
... 

§ 66 Εξοπλισμός πληροφορικής 

Η αναφερόμενη στην τρίτη περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) 
εξαίρεση αφορά εξοπλισμό για την επεξεργασία, μετατροπή, μετάδοση, αποθήκευση, 
προστασία και ανάκτηση δεδομένων ή πληροφοριών. Ο εν λόγω εξοπλισμός 
περιλαμβάνει π.χ. υλικό υπολογιστών, εξοπλισμό δικτύου επικοινωνιών, τηλεφωνικό 
εξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. 

Η εξαίρεση δεν καλύπτει ηλεκτρονικό εξοπλισμό ενσωματωμένο σε μηχανήματα, 
όπως π.χ. προγραμματιζόμενα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, που θεωρείται 
αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος και υπόκειται στην οδηγία για τα μηχανήματα 
και πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο μηχάνημα να πληροί τις συναφείς βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος Ι της οδηγίας. Ορισμένες 
συσκευές που έχουν ενσωματωμένο εξοπλισμό πληροφορικής δύναται επίσης να 
υπόκεινται στην οδηγία για τα εξαρτήματα ως δομικά στοιχεία ασφαλείας. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – τέταρτη περίπτωση 
... 
- συνήθεις μηχανές γραφείου, 
... 

§ 67 Συνήθεις μηχανές γραφείου 

Η οριζόμενη στην τέταρτη περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) 
εξαίρεση ισχύει για ηλεκτρικό εξοπλισμό όπως εκτυπωτές, αντιγραφικά, μηχανήματα 
φαξ, ταξινομητές, μηχανήματα συγκόλλησης και συρραπτικά. 

Η εξαίρεση αυτή δεν αφορά μηχανήματα με παρόμοιες λειτουργίες που προορίζονται 
για βιομηχανίες, όπως π.χ. για τυπογραφεία ή χαρτοβιομηχανίες. 

Η εξαίρεση των συνηθισμένων μηχανών γραφείου δεν καλύπτει ηλεκτρικά έπιπλα 
γραφείου τα οποία υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα. 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – πέμπτη περίπτωση 
... 
- συσκευές μεταγωγής και ελέγχου χαμηλής τάσης, 
... 

§ 68 Συσκευές μεταγωγής και ελέγχου χαμηλής τάσης 

Οι συσκευές μεταγωγής και ελέγχου χαμηλής τάσης που αναφέρονται στην πέμπτη 
περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) είναι συσκευές για την 
κυκλοφορία και τη διακοπή του ρεύματος σε ηλεκτρικά κυκλώματα και ο σχετικός 
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εξοπλισμός ελέγχου, μέτρησης και ρύθμισης για τον έλεγχο ηλεκτρικής ενέργειας με 
τη χρήση εξοπλισμού. 

Ο εν λόγω εξοπλισμός δεν υπόκειται στην οδηγία για τα μηχανήματα ως έχει. Στις 
περιπτώσεις που ο εν λόγω εξοπλισμός είναι ενσωματωμένος σε μηχάνημα, πρέπει 
να επιτρέπει στο μηχάνημα να πληροί τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας του παραρτήματος Ι της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι η εξαίρεση αυτή δεν ισχύει για ηλεκτρικά δομικά 
στοιχεία ασφαλείας χαμηλής τάσης – βλ. §42: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο γ). 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – έκτη περίπτωση 
... 
- ηλεκτρικοί κινητήρες· 

§ 69 Ηλεκτρικοί κινητήρες 

Η οριζόμενη στην έκτη περίπτωση του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) εξαίρεση 
υποδηλώνει ότι οι ηλεκτρικοί κινητήρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
οδηγίας 2006/95/ΕΚ για τη χαμηλή τάση (ήτοι οι ηλεκτρικοί κινητήρες με παροχή 
ισχύος εντός των ορίων τάσης, οι οποίοι δεν παρατίθενται στο παράρτημα ΙΙ της 
οδηγίας εκείνης) υπόκεινται μόνο στην οδηγία για τη χαμηλή τάση.  

Ηλεκτρικός κινητήρας είναι μια συσκευή για τη μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε 
μηχανική. Η εξαίρεση αφορά τον ίδιο τον κινητήρα χωρίς συγκεκριμένη εφαρμογή και 
χωρίς τα πρόσθετα μηχανικά στοιχεία ενός συστήματος μετάδοσης κίνησης.  

Η εξαίρεση αφορά επίσης ηλεκτρικούς κινητήρες-γεννήτριες χαμηλής τάσης που είναι 
παρόμοιες συσκευές για τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Από 
την άλλη πλευρά, τα σύνολα γεννητριών που περιλαμβάνουν μια πηγή μηχανικής 
ενέργειας όπως π.χ. μια μηχανή εσωτερικής καύσης και μια γεννήτρια, υπόκεινται 
στην οδηγία για τα μηχανήματα.  

Άρθρο 1 παράγραφος 2 

ιβ)  οι ακόλουθοι ηλεκτρικοί εξοπλισμοί υψηλής τάσεως: 

- συσκευές μεταγωγής και ελέγχου, 

- μετασχηματιστές. 

§ 70 Ηλεκτρικός εξοπλισμός υψηλής τάσης 

Ο εξαιρούμενος βάσει του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) ηλεκτρικός 
εξοπλισμός υψηλής τάσης περιλαμβάνει συσκευές μεταγωγής και ελέγχου και 
μετασχηματιστές που αποτελούν μέρος ή είναι συνδεδεμένοι με παροχή ισχύος 
υψηλής τάσης (άνω των 100 V για εναλλασσόμενο ρεύμα ή άνω των 1500 V για 
συνεχές ρεύμα).  

Ο εν λόγω ηλεκτρικός εξοπλισμός υψηλής τάσης δεν υπόκειται στην οδηγία για τα 
μηχανήματα ως τέτοιος. Στις περιπτώσεις που ο εν λόγω εξοπλισμός είναι 
ενσωματωμένος σε μηχάνημα, πρέπει να επιτρέπει στο μηχάνημα να πληροί τις 
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συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
για τα μηχανήματα – βλ. §222: σχόλια επί του σημείου 1.5.1 του παραρτήματος Ι. 

Άρθρο 2 

η)  «διάθεση στην αγορά»: διάθεση για πρώτη φορά, μέσα στην Κοινότητα, επ' 
ανταλλάγματι ή δωρεάν, μηχανήματος ή ημιτελούς μηχανήματος για διανομή ή 
χρήση· 

§ 71 Ο ορισμός της «διάθεσης στην αγορά» 

Ο όρος «μηχάνημα» στον ορισμό της «διάθεσης στην αγορά» χρησιμοποιείται με την 
ευρεία του έννοια, ήτοι ο ορισμός ισχύει για τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε εκ 
των προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) έως στ) – βλ. §33: σχόλια 
επί της πρώτης παραγράφου του άρθρου 2 – καθώς και για ημιτελή μηχανήματα. 

Η οδηγία για τα μηχανήματα ισχύει για μηχανήματα και ημιτελή μηχανήματα που 
διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά. Δεν ισχύει για μηχανήματα κατασκευασμένα εντός 
της ΕΕ με στόχο τη διάθεσή τους στην αγορά ή την έναρξη χρήσης τους σε χώρες 
εκτός της ΕΕ, αν και ορισμένες από τις χώρες αυτές δύναται να διαθέτουν εθνικούς 
κανονισμούς βάσει της οδηγίας για τα μηχανήματα ή να αποδέχονται στην αγορά 
τους μηχανήματα που συμμορφώνονται με την οδηγία. 

§ 72 Καινούργια και μεταχειρισμένα μηχανήματα 

Τα μηχανήματα θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά όταν καθίστανται διαθέσιμα στην 
ΕΕ για πρώτη φορά. Ως εκ τούτου, η οδηγία για τα μηχανήματα ισχύει για όλα τα 
καινούργια μηχανήματα που διατίθενται στην αγορά ή αρχίζουν να χρησιμοποιούνται 
στην ΕΕ, είτε έχουν κατασκευαστεί στην ΕΕ είτε εκτός ΕΕ. 

Γενικά, η οδηγία για τα μηχανήματα δεν εφαρμόζεται στη διάθεση χρησιμοποιημένων 
ή μεταχειρισμένων μηχανημάτων στην αγορά. Σε ορισμένα κράτη μέλη, η διάθεση 
στην αγορά χρησιμοποιημένων ή μεταχειρισμένων μηχανημάτων υπόκειται σε 
ειδικούς εθνικούς κανονισμούς. Σε αντίθετη περίπτωση, η διάθεση στην αγορά και 
χρήση μεταχειρισμένων μηχανημάτων για επαγγελματική χρήση υπόκειται στους 
εθνικούς κανονισμούς για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας για την εφαρμογή των 
διατάξεων της οδηγίας 2009/104/ΕΚ - βλ. §140: σχόλια επί του άρθρου 15. 

Υπάρχει μία εξαίρεση σε αυτόν το γενικό κανόνα. Η οδηγία για τα μηχανήματα ισχύει 
για χρησιμοποιημένα ή μεταχειρισμένα μηχανήματα τα οποία διατέθηκαν για πρώτη 
φορά με στόχο τη διανομή ή τη χρήση τους εκτός της ΕΕ, στην περίπτωση που εν 
συνεχεία διατίθενται στην αγορά ή αρχίζουν να χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά 
στην ΕΕ.22 Το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση στην αγορά ή την έναρξη 
χρήσης τέτοιου είδους μεταχειρισμένων μηχανημάτων για πρώτη φορά στην ΕΕ, 
ανεξαρτήτως του αν είναι ο κατασκευαστής του μηχανήματος, εισαγωγέας, διανομέας 
ή ο ίδιος ο χρήστης, πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 5 της οδηγίας. 

                                                 
22 Μηχανήματα που διατέθηκαν για πρώτη φορά στην αγορά σε χώρες οι οποίες στη συνέχεια έγιναν 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρείται ότι έχουν διατεθεί στην αγορά της ΕΕ. 
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Η οδηγία για τα μηχανήματα εφαρμόζεται επίσης στα μηχανήματα που βασίζονται σε 
μεταχειρισμένα μηχανήματα τα οποία έχουν μετατραπεί ή ανακατασκευαστεί τόσο 
ουσιαστικά ώστε να μπορούν να θεωρηθούν νέα μηχανήματα. Ανακύπτει ερώτημα ως 
προς το πότε η μετατροπή ενός μηχανήματος θεωρείται κατασκευή νέου 
μηχανήματος βάσει της οδηγίας για τα μηχανήματα. Δεν είναι δυνατόν να δοθούν 
ακριβή κριτήρια για την απάντηση του ερωτήματος αυτού σε κάθε επιμέρους 
περίπτωση. Αν υπάρχουν αμφιβολίες, το πρόσωπο που διαθέτει το εν λόγω 
ανακατασκευασμένο μηχάνημα στην αγορά ή το θέτει σε λειτουργία στην αγορά 
συνιστάται να απευθυνθεί στις συναφείς εθνικές αρχές. 

§73 Το στάδιο κατά το οποίο η οδηγία για τα μηχανήματα εφαρμόζεται για 
μηχανήματα 

Ο ορισμός της «διάθεσης στην αγορά», καθώς και ο ορισμός της «έναρξης χρήσης» 
που παρέχονται στο άρθρο 2 στοιχείο ια), προσδιορίζουν το στάδιο κατά το οποίο ένα 
μηχάνημα πρέπει να συμμορφώνεται με τις συναφείς διατάξεις της οδηγίας. Ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να έχουν 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις σχετικά με τη συμμόρφωση του μηχανήματος κατά 
τη διάθεσή του στην αγορά ή την έναρξη χρήσης του – βλ. §103: σχόλια επί του 
άρθρου 5. 

Η διάθεση στην αγορά αφορά κάθε επιμέρους τεμάχιο μηχανήματος ή ημιτελούς 
μηχανήματος και όχι ένα μοντέλο ή έναν τύπο. Οι σχετικές διατάξεις της οδηγίας 
2006/42/ΕΚ ισχύουν, ως εκ τούτου, για όλα τα τεμάχια μηχανημάτων ή ημιτελών 
μηχανημάτων που διατίθενται στην αγορά από την 29η Δεκεμβρίου 2009 – βλ. §153: 
σχόλια επί του άρθρου 26. 

Η οδηγία για τα μηχανήματα δεν ισχύει για μηχανήματα πριν από τη διάθεσή τους 
στην αγορά ή την έναρξη χρήσης τους. Συγκεκριμένα, τα μηχανήματα που 
μεταφέρονται από τον κατασκευαστή τους στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του 
στην ΕΕ για την πλήρωση του συνόλου ή ενός μέρους των οριζόμενων στο άρθρο 5 
υποχρεώσεων δεν θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά έως ότου καταστούν 
διαθέσιμα για διανομή ή χρήση – βλ. §84 και §85: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο 
θ). Το ίδιο ισχύει για μηχανήματα υπό κατασκευή τα οποία μεταφέρονται από έναν 
κατασκευαστή από κατασκευαστικές εγκαταστάσεις εκτός της ΕΕ με σκοπό την 
ολοκλήρωσή τους σε κατασκευαστικές εγκαταστάσεις στην ΕΕ. 

Ο κατασκευαστής δύναται να χρειαστεί να λειτουργήσει ή να δοκιμάσει το μηχάνημα ή 
τα μέρη αυτού κατά τη διάρκεια της κατασκευής, της συναρμολόγησης, της 
εγκατάστασης ή της προσαρμογής πριν από τη διάθεσή του στην αγορά ή την έναρξη 
χρήσης του. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να λάβει όλες τις απαραίτητες 
προφυλάξεις για να προστατεύσει την υγεία και την ασφάλεια των χειριστών και 
άλλων εκτεθειμένων προσώπων κατά τη διενέργεια τέτοιων εργασιών (σύμφωνα με 
τους εθνικούς κανόνες για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και για τη χρήση 
εξοπλισμού εργασίας για την εφαρμογή των διατάξεων των οδηγιών 89/391/ΕΟΚ και 
2009/104/ΕΚ – βλ. §140: σχόλια επί του άρθρου 15. Ωστόσο, το οικείο μηχάνημα δεν 
απαιτείται να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της οδηγίας για τα μηχανήματα έως 
ότου διατεθεί στην αγορά ή αρχίσει να χρησιμοποιείται. 

Στα μηχανήματα που εκτίθενται σε εμποροπανηγύρεις, εμπορικές εκθέσεις και 
επιδείξεις εφαρμόζονται ειδικοί κανόνες - βλ. §108: σχόλια επί του άρθρου 6 
παράγραφος 3. 
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§ 74 Η νομική και συμβατική μορφή της διάθεσης στην αγορά 

Η διάθεση στην αγορά ορίζεται ως η έναρξη της διαθεσιμότητας του μηχανήματος για 
διανομή ή χρήση. Η έναρξη της διαθεσιμότητας του μηχανήματος υποδηλώνει ότι το 
μηχάνημα μεταβιβάζεται από τον κατασκευαστή σε άλλο πρόσωπο, όπως διανομέα ή 
χρήστη. Ωστόσο, δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τη νομική ή τη συμβατική μορφή 
της μεταβίβασης αυτής. 

Σε πολλές περιπτώσεις, η διάθεση στην αγορά περιλαμβάνει μεταβίβαση της 
κυριότητας του μηχανήματος από τον κατασκευαστή στο διανομέα ή το χρήστη επί 
πληρωμή (π.χ. πώληση ή χρηματοδοτική μίσθωση).  

Σε άλλες περιπτώσεις, η διάθεση στην αγορά δύναται να λάβει άλλες συμβατικές 
μορφές (όπως π.χ. μίσθωση ή ενοικίαση). Στις εν λόγω περιπτώσεις, το δικαίωμα 
χρήσης του μηχανήματος εκχωρείται επί πληρωμή, χωρίς μεταβίβαση της κυριότητας. 
Η οδηγία για τα μηχανήματα ισχύει για τα εν λόγω μηχανήματα κατά την πρώτη φορά 
που υπόκεινται σε σύμβαση μίσθωσης ή ενοικίασης στην ΕΕ. Η οδηγία για τα 
μηχανήματα δεν ισχύει όταν μεταχειρισμένα μηχανήματα που έχουν διατεθεί πρώτη 
φορά στην αγορά σύμφωνα με την οδηγία για τα μηχανήματα υπόκεινται σε επόμενη 
σύμβαση μίσθωσης ή ενοικίασης στην ΕΕ. Η μίσθωση ή ενοικίαση μεταχειρισμένων 
μηχανημάτων δύναται να υπόκειται σε εθνικούς κανονισμούς – βλ. §140: σχόλια επί 
του άρθρου 15. 

Τα μηχανήματα θεωρείται επίσης ότι διατίθενται στην αγορά αν καθίστανται διαθέσιμα 
προς διανομή ή χρήση δωρεάν (για παράδειγμα, ως δώρο ή δάνειο) 

§ 75 Δημοπρασίες 

Δημοπρασίες διενεργούμενες σε ελεύθερες ζώνες 

Ένας από τους τρόπους με τους οποίους διατίθενται στην αγορά μηχανήματα είναι 
μέσω δημοπρασιών. Οι εν λόγω δημοπρασίες δύναται να λάβουν χώρα σε μια 
ελεύθερη ζώνη23. Ο κύριος σκοπός της διενέργειας δημοπρασιών σε μια ελεύθερη 
ζώνη είναι η πώληση καινούργιων και μεταχειρισμένων μηχανημάτων από περιοχές 
εκτός της ΕΕ για χρήση σε χώρες εκτός της ΕΕ. Τα μηχανήματα που πωλούνται για 
το σκοπό αυτό δεν θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά της ΕΕ.  

Από την άλλη πλευρά, τα προσφερόμενα προς πώληση μηχανήματα σε μια τέτοια 
δημοπρασία θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά ή αρχίζουν να χρησιμοποιούνται 
στην ΕΕ αν και όταν αφήνουν την ελεύθερη ζώνη για να διανεμηθούν ή να 
χρησιμοποιηθούν στην ΕΕ. Αν τα οικεία μηχανήματα είναι καινούργια ή 
μεταχειρισμένα μηχανήματα που διατίθενται στην αγορά ή αρχίζουν να 
χρησιμοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά για πρώτη φορά και αν ο κατασκευαστής 
των οικείων μηχανημάτων ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του δεν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την οδηγία για τα μηχανήματα, το 
πρόσωπο που αγοράζει το μηχάνημα στη δημοπρασία και το φέρνει από την 

                                                 
23 Η ΕΕ διαθέτει ελεύθερες ζώνες στις οποίες επιτρέπεται η προσωρινή αποθήκευση αγαθών πριν από 
την εξαγωγή τους ή την εκ νέου εξαγωγή τους από την τελωνειακή επικράτεια της ΕΕ ή την εισαγωγή 
τους σε άλλο τμήμα της τελωνειακής επικράτειας της ΕΕ - βλ. άρθρα 155 έως 161 του κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 450/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τη 
θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) – ΕΕ L 145 της 
4.56.2008, σ. 1. 
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ελεύθερη ζώνη στην ΕΕ με σκοπό τη διανομή ή τη χρήση του πρέπει να θεωρείται ως 
το πρόσωπο που διαθέτει το μηχάνημα στην αγορά ή το θέτει σε χρήση στην ΕΕ και 
πρέπει να εκπληρώσει το σύνολο των οριζόμενων στο άρθρο 5 υποχρεώσεων. 

Δημοπρασίες διενεργούμενες εκτός ελεύθερων ζωνών 

Εάν μια δημοπρασία λάβει χώρα στην ΕΕ εκτός ελεύθερης ζώνης, δύναται να 
υποτεθεί ότι το μηχάνημα προσφέρεται προς πώληση με σκοπό τη διανομή του ή τη 
χρήση του στην ΕΕ και, ως εκ τούτου, θεωρείται ότι διατίθεται στην αγορά της ΕΕ.  

Εάν το μηχάνημα που προσφέρεται προς πώληση σε μια δημοπρασία στην ΕΕ εκτός 
ελεύθερης ζώνης είναι καινούριο, ανεξαρτήτως του αν έχει κατασκευαστεί εντός ή 
εκτός της ΕΕ, πρέπει να συμμορφώνεται με τις συναφείς διατάξεις της οδηγίας για τα 
μηχανήματα. Το ίδιο ισχύει για μεταχειρισμένα μηχανήματα προσφερόμενα προς 
πώληση σε μια τέτοια δημοπρασία, αν διατίθενται στην αγορά της ΕΕ για πρώτη 
φορά – βλ. §72 ανωτέρω. 

Εάν ο κατασκευαστής του οικείου μηχανήματος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός 
του δεν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την οδηγία για τα 
μηχανήματα, το πρόσωπο που προσφέρει το μηχάνημα προς πώληση σε μια τέτοια 
δημοπρασία (ο αποστολέας) θεωρείται ως το πρόσωπο που διαθέτει το μηχάνημα 
στην αγορά της ΕΕ και πρέπει συνεπώς να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του 
κατασκευαστή, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 5. Οι υποχρεώσεις αυτές 
περιλαμβάνουν τη διασφάλιση ότι το μηχάνημα πληροί τις συναφείς βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του τεχνικού 
φακέλου, την παροχή οδηγιών, τη διενέργεια της κατάλληλης διαδικασίας εκτίμησης 
της συμμόρφωσης, τη σύνταξη και την υπογραφή της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ και 
την επίθεση της σήμανσης «CE» - βλ. §81: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο θ). 

Ο δημοπράτης που οργανώνει την πώληση μέσω δημοπρασίας του εν λόγω 
μηχανήματος που προσφέρεται προς πώληση από τους αποστολείς θεωρείται 
διανομέας και πρέπει συνεπώς να διασφαλίσει ότι το μηχάνημα φέρει τη σήμανση 
«CE», συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ καταρτισμένη και υπογεγραμμένη 
από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και συνοδεύεται 
από οδηγίες - βλ. §83: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο θ). 

§ 76 Διάθεση συνόλων μηχανημάτων στην αγορά 

Σύνολα μηχανημάτων που συναρμολογούνται στις εγκαταστάσεις του χρήστη από 
άλλο πρόσωπο πέραν του χρήστη θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά κατά την 
ολοκλήρωση των εργασιών συναρμολόγησης και την παράδοση του συνόλου στο 
χρήστη για να το χρησιμοποιήσει – βλ. §38: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο α) 
τέταρτη περίπτωση και §79: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο θ). 

§ 77 Διάθεση ημιτελών μηχανημάτων στην αγορά 

Τα ημιτελή μηχανήματα θεωρείται ότι διατίθενται στην αγορά όταν καθίστανται 
διαθέσιμα στον κατασκευαστή ενός ολοκληρωμένου μηχανήματος ή ενός συνόλου 
μηχανημάτων εντός του οποίου πρέπει ενσωματωθούν - βλ. §46: σχόλια επί του 
άρθρου 2 στοιχείο ζ). 
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Άρθρο 2 

θ)  «κατασκευαστής»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο σχεδιάζει ή/και κατασκευάζει 
μηχανήματα ή ημιτελή μηχανήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας και το οποίο είναι υπεύθυνο για την συμμόρφωση του 
μηχανήματος ή του ημιτελούς μηχανήματος προς την παρούσα οδηγία προκειμένου να 
τα διαθέσει στην αγορά, με το όνομα ή το εμπορικό του σήμα ή για δική του χρήση. 
Εάν δεν υπάρχει κατασκευαστής σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, ως 
κατασκευαστής θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει στην αγορά ή 
αρχίζει να χρησιμοποιεί μηχανήματα ή ημιτελή μηχανήματα που καλύπτονται από την 
παρούσα οδηγία· 

§ 78 Ο ορισμός του «κατασκευαστή» 

Οι υποχρεώσεις που γεννά η οδηγία για τα μηχανήματα όσον αφορά τη συμμόρφωση 
μηχανημάτων και ημιτελών μηχανημάτων βαρύνουν τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Οι υποχρεώσεις αυτές συνοψίζονται στο άρθρο 
5. Ο ορισμός του «κατασκευαστή», καθώς και ο ακόλουθος ορισμός του 
«εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου», προσδιορίζουν το πρόσωπο που θα 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές. 

Ο όρος «μηχάνημα» στον ορισμό του «κατασκευαστή» χρησιμοποιείται με την ευρεία 
του έννοια, ήτοι ο ορισμός ισχύει για τον κατασκευαστή οποιουδήποτε εκ των 
προϊόντων που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχεία α) έως στ) – βλ. §33: σχόλια επί 
της πρώτης παραγράφου του άρθρου 2. Ο ορισμός ισχύει επίσης για τον 
κατασκευαστή ημιτελών μηχανημάτων. 

§ 79 Ποιος είναι ο κατασκευαστής; 

Ο κατασκευαστής δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ήτοι ένα άτομο ή μια 
νομική οντότητα, όπως εταιρεία ή ένωση. Η διαδικασία του σχεδιασμού και της 
κατασκευής μηχανημάτων ή ημιτελών μηχανημάτων δύναται να περιλαμβάνει 
διάφορα άτομα ή εταιρείες, αλλά ένας εξ αυτών πρέπει να αναλάβει την ευθύνη ως 
κατασκευαστής για τη συμμόρφωση του μηχανήματος ή του ημιτελούς μηχανήματος 
με την οδηγία. 

Εφόσον οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας αφορούν κυρίως τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή ενός μηχανήματος, το πρόσωπο που είναι σε καλύτερη 
θέση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις αυτές είναι σαφώς το πρόσωπο που 
πραγματικά σχεδιάζει και κατασκευάζει το μηχάνημα ή που τουλάχιστον ελέγχει τη 
διαδικασία σχεδιασμού και κατασκευής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κατασκευαστής 
δύναται να σχεδιάζει και να κατασκευάζει το μηχάνημα ο ίδιος. Σε άλλες περιπτώσεις, 
το σύνολο ή ένα μέρος του σχεδιασμού ή της κατασκευής του μηχανήματος δύναται 
να εκτελεστεί από άλλα πρόσωπα (προμηθευτές ή υπεργολάβους). Ωστόσο, το 
πρόσωπο που αναλαμβάνει τη νομική ευθύνη για τη συμμόρφωση του μηχανήματος 
ή του ημιτελούς μηχανήματος με σκοπό τη διάθεσή του στην αγορά υπό την 
επωνυμία ή το εμπορικό του σήμα πρέπει να διασφαλίζει επαρκή έλεγχο επί του 
έργου των προμηθευτών ή των υπεργολάβων του και να διαθέτει επαρκείς 
πληροφορίες για να διασφαλίσει ότι είναι σε θέση να εκπληρώσει όλες τις 
υποχρεώσεις του βάσει της οδηγίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 5 – βλ. §105: σχόλια 
επί του άρθρου 5 παράγραφος 3. 
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Ένα πρόσωπο που δημιουργεί ένα σύνολο μηχανημάτων θεωρείται κατασκευαστής 
του συνόλου – βλ. §38: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο α). Συνήθως, τα στοιχεία 
που απαρτίζουν ένα σύνολο μηχανημάτων παρέχονται από διαφορετικούς 
κατασκευαστές. Ωστόσο, ένα πρόσωπο πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για τη 
συμμόρφωση ολόκληρου του συνόλου. Την ευθύνη αυτή δύναται να αναλάβει ο 
κατασκευαστής μίας ή περισσότερων επιμέρους μονάδων, ένας εργολάβος ή ο 
χρήστης. Αν ένας χρήστης δημιουργήσει ένα σύνολο μηχανημάτων για ιδία χρήση, 
θεωρείται ότι είναι ο κατασκευαστής του συνόλου - βλ. §80 ακολούθως. 

§ 80 Πρόσωπο που κατασκευάζει μηχάνημα για ιδία χρήση 

Ένα πρόσωπο που κατασκευάζει ένα μηχάνημα για ιδία χρήση θεωρείται 
κατασκευαστής και πρέπει να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 5. Στην 
περίπτωση αυτή, το μηχάνημα δεν διατίθεται στην αγορά, καθώς δεν διατίθεται από 
τον κατασκευαστή σε άλλο πρόσωπο, αλλά χρησιμοποιείται από τον ίδιο τον 
κατασκευαστή. Ωστόσο, το εν λόγω μηχάνημα πρέπει να συμμορφώνεται με την 
οδηγία για τα μηχανήματα πριν να αρχίσει να χρησιμοποιείται - βλ. §86: σχόλια επί 
του άρθρου 2 στοιχείο ια). Το ίδιο ισχύει για έναν χρήστη που συναρμολογεί ένα 
σύνολο μηχανημάτων για ιδία χρήση – βλ. §79 ανωτέρω. 

§ 81 Άλλα πρόσωπα που δύνανται να θεωρούνται κατασκευαστές 

Η διάταξη της δεύτερης πρότασης του ορισμού του «κατασκευαστή» έχει σκοπό να 
καλύπτει την κατάσταση που δημιουργείται για ορισμένα μηχανήματα που εισάγονται 
στην ΕΕ. Αν ένας κατασκευαστής μηχανήματος που εδρεύει εκτός της ΕΕ πάρει την 
απόφαση να διαθέσει τα προϊόντα του στην αγορά της ΕΕ, μπορεί να εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του βάσει της οδηγίας για τα μηχανήματα ο ίδιος ή να αναθέσει σε έναν 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο την εκπλήρωση του συνόλου ή ενός μέρους των 
υποχρεώσεών του εκ μέρους του - βλ. §84 και §85: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο 
θ). Από την άλλη πλευρά, η απόφαση εισαγωγής μηχανημάτων στην ΕΕ δύναται να 
ληφθεί από έναν εισαγωγέα, διανομέα ή χρήστη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το 
μηχάνημα δύναται να παραγγελθεί από έναν ενδιάμεσο, όπως μια εξαγωγική 
εταιρεία. Σε άλλες περιπτώσεις, ένα πρόσωπο δύναται να αγοράσει το μηχάνημα 
εκτός της ΕΕ και να το φέρει προσωπικά στην ΕΕ, να παραγγείλει μηχάνημα μέσω 
διαδικτύου ή να αγοράσει μηχάνημα σε μια ελεύθερη ζώνη με σκοπό τη διανομή ή τη 
χρήση του στην ΕΕ. 

Το πρόσωπο που διαθέτει τέτοιου είδους μηχάνημα στην αγορά της ΕΕ ενδέχεται να 
είναι σε θέση να διασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την οδηγία. Ωστόσο, αν αυτό δεν διασφαλίζεται, το πρόσωπο που 
διαθέτει το μηχάνημα στην αγορά της ΕΕ πρέπει να εκπληρώσει το ίδιο τις 
υποχρεώσεις αυτές. Το ίδιο ισχύει για κάποιον που εισάγει ένα μηχάνημα στην ΕΕ για 
ιδία χρήση. Στις περιπτώσεις αυτές, το πρόσωπο που διαθέτει το μηχάνημα ή το 
ημιτελές μηχάνημα στην ευρωπαϊκή αγορά ή που αρχίζει να χρησιμοποιεί το 
μηχάνημα στην ΕΕ θεωρείται κατασκευαστής και πρέπει συνεπώς να εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή που προβλέπονται στο άρθρο 5. 

Το γεγονός αυτό συνεπάγεται ότι το πρόσωπο που διαθέτει το μηχάνημα στην αγορά 
πρέπει να έχει τα μέσα να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις αυτές, ήτοι να διασφαλίσει 
ότι το μηχάνημα πληροί τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, να 
διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα του τεχνικού φακέλου, να παράσχει οδηγίες, να 
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εκτελέσει την κατάλληλη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης, να καταρτίσει και 
να υπογράψει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και να επιθέσει τη σήμανση «CE» – βλ. 
§103 έως §105: σχόλια επί του άρθρου 5. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας κατασκευαστής στην ΕΕ ή ένας κατασκευαστής 
εκτός της ΕΕ που παίρνει την πρωτοβουλία να διαθέσει μηχάνημα στην ευρωπαϊκή 
αγορά δεν δύναται να επικαλεστεί τη διάταξη που προβλέπεται στη δεύτερη πρόταση 
του ορισμού του άρθρου 2 στοιχείο θ) για να αποφύγει τις υποχρεώσεις του βάσει της 
οδηγίας για τα μηχανήματα. 

§ 82 Μηχανήματα τροποποιημένα πριν από την πρώτη έναρξη χρήσης τους 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένα μηχάνημα πωλείται σε κάποιον εισαγωγέα ή διανομέα 
ο οποίος το τροποποιεί κατόπιν αίτησης ενός πελάτη προτού το μηχάνημα να αρχίσει 
να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Αν οι τροποποιήσεις έχουν προβλεφθεί από τον 
κατασκευαστή ή έχουν συμφωνηθεί με αυτόν και καλύπτονται από την εκτίμηση 
κινδύνου του κατασκευαστή, την τεχνική τεκμηρίωση και τη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΚ, η αρχική σήμανση «CE» του κατασκευαστή εξακολουθεί να ισχύει. Από την άλλη, 
αν η τροποποίηση είναι ουσιαστική (π.χ. αλλαγή στη λειτουργία ή/και την απόδοση 
του μηχανήματος) και δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή ούτε έχει συμφωνηθεί 
με αυτόν, η αρχική σήμανση «CE» του κατασκευαστή καθίσταται άκυρη και πρέπει να 
ανανεωθεί – βλ. §72: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο η). Το πρόσωπο που 
πραγματοποιεί την τροποποίηση θεωρείται πλέον κατασκευαστής και πρέπει να 
εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του άρθρου 5 παράγραφος 1. 

§ 83  Διανομείς 

Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία προϊόντων ορίζει το «διανομέα» 
ως «κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, άλλο από τον 
κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, το οποίο καθιστά διαθέσιμο ένα προϊόν στην 
αγορά».24 Η οδηγία για τα μηχανήματα δεν περιλαμβάνει σαφείς υποχρεώσεις για 
τους διανομείς μηχανημάτων, εκτός αν ο διανομέας είναι ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπος του κατασκευαστή ή το πρόσωπο που διαθέτει το μηχάνημα στην 
αγορά – βλ. §81 ανωτέρω. Ο ρόλος των διανομέων μηχανημάτων διασαφηνίστηκε με 
απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.25  
Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι εθνικές διατάξεις δύναται να απαιτούν από τους διανομείς 
να διασφαλίζουν ότι το μηχάνημα πριν από την παράδοσή του στο χρήστη: 

 φέρει σήμανση «CE», 

 συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ καταρτισμένη και 
υπογεγραμμένη από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό 

                                                 
24 Άρθρο 2 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της 
αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
339/93 του Συμβουλίου. 
25 Απόφαση του ΔΕΚ της 8ης Δεκεμβρίου 2005, Υπόθεση C-40/04: 
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-
bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&do
cjo=docjo&numaff=C-40/04%20&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100  

http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-40/04%20&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-40/04%20&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&Submit=Rechercher&alldocs=alldocs&docj=docj&docop=docop&docor=docor&docjo=docjo&numaff=C-40/04%20&datefs=&datefe=&nomusuel=&domaine=&mots=&resmax=100
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του, μεταφρασμένη σε μια από τις επίσημες γλώσσες του κράτους μέλους στο 
οποίο διατίθεται στην αγορά το μηχάνημα, 

 συνοδεύεται από οδηγίες στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες του οικείου 
κράτους μέλους. 

Αν ο κατασκευαστής δεν έχει παράσχει αρχικές οδηγίες στη γλώσσα ή στις γλώσσες 
αυτές, ο διανομέας που φέρνει το μηχάνημα στην εν λόγω γλωσσική περιοχή πρέπει 
να παράσχει μετάφραση – βλ. §257: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.1 του 
παραρτήματος Ι. 

Ο διανομέας αναμένεται γενικά να επιδεικνύει δέουσα μέριμνα όσον αφορά το 
μηχάνημα που προμηθεύει, να γνωρίζει τους κανονισμούς στους οποίους υπόκειται 
και να αποφεύγει να προμηθεύει οποιοδήποτε μηχάνημα που εμφανώς δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα. Ωστόσο, δεν 
απαιτείται από το διανομέα να επιβεβαιώνει ο ίδιος τη συμμόρφωση του μηχανήματος 
με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

Σε περίπτωση αμφιβολιών για τη συμμόρφωση του μηχανήματος, ο διανομέας θα 
πρέπει να συνεργαστεί με τις αρχές εποπτείας της αγοράς, π.χ. βοηθώντας τες να 
έρθουν σε επαφή με τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του και 
να λάβουν από αυτόν τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως τα σχετικά στοιχεία του 
τεχνικού φακέλου – βλ. §98: σχόλια επί του άρθρου 4. 

Όσον αφορά τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις των διανομέων αλυσίδων, 
συρματόσχοινων και ιμάντων – βλ. §44: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ε) και 
§357: σχόλια επί του σημείου 4.3.1 του παραρτήματος Ι. 

Άρθρο 2 
ι) «εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εγκατεστημένο 

στην Κοινότητα, το οποίο έχει λάβει γραπτή εντολή από τον κατασκευαστή να 
διεκπεραιώνει, εξ ονόματός του, όλες ή ορισμένες από τις υποχρεώσεις και 
διατυπώσεις που συνδέονται με την παρούσα οδηγία· 

§ 84 Η δυνατότητα διορισμού εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 

Οι υποχρεώσεις σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και την έναρξη χρήσης 
μηχανημάτων και τη διάθεση στην αγορά ημιτελών μηχανημάτων βαρύνουν τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Ο διορισμός 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στην ΕΕ αποτελεί μια διαθέσιμη λύση για 
κατασκευαστές μηχανημάτων ή ημιτελών μηχανημάτων είτε αυτοί εδρεύουν εντός είτε 
εκτός της ΕΕ, με σκοπό τη διευκόλυνση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους 
βάσει της οδηγίας. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος πρέπει να διαθέτει γραπτή 
εντολή από τον κατασκευαστή που προσδιορίζει ακριβώς ποιες από τις οριζόμενες 
στο άρθρο 5 υποχρεώσεις ανατίθενται σε αυτόν. Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος 
διαφέρει συνεπώς από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο ή διανομέα. 

Ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δύναται να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ήτοι 
ένα άτομο ή μια νομική οντότητα, όπως εταιρεία ή ένωση. Πρέπει να εδρεύει στην ΕΕ. 
Με άλλα λόγια, πρέπει να έχει διεύθυνση στην επικράτεια ενός κράτους μέλους.  
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Ο κατασκευαστής πρέπει να διασφαλίσει ότι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
έχει στη διάθεσή του τα μέσα που απαιτούνται για την εκπλήρωση του συνόλου των 
υποχρεώσεων που του ανατίθενται. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό αν ανατεθεί στον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο η υποχρέωση εκτέλεσης της εκτίμησης 
συμμόρφωσης του μηχανήματος – βλ. §105: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 3 

Δεν αποτελεί υποχρέωση ενός κατασκευαστή που εδρεύει εκτός της ΕΕ να διορίσει 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο: ο εν λόγω κατασκευαστής δύναται να εκπληρώσει το 
σύνολο των υποχρεώσεών του απευθείας. Ωστόσο, ανεξαρτήτως του αν ένας 
κατασκευαστής διορίσει έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή όχι, πρέπει πάντα να 
δηλώνει στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ ή τη βεβαίωση ενσωμάτωσης, το όνομα και 
τη διεύθυνση του προσώπου που εδρεύει στην ΕΕ και που είναι εξουσιοδοτημένο να 
καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο ή τη σχετική τεχνική τεκμηρίωση – βλ. §383: σχόλια επί 
του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α παράγραφος 2, και §385: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Β παράγραφος 2: 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν ο κατασκευαστής έχει διορίσει εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο για οποιαδήποτε από τις οριζόμενες στο άρθρο 5 υποχρεώσεις, η 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του μηχανήματος ή η βεβαίωση ενσωμάτωσης του 
ημιτελούς μηχανήματος πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα και τη διεύθυνση και του 
κατασκευαστή και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του – βλ. §383: σχόλια επί 
του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α παράγραφος 1 και §385: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Β παράγραφος 1: 

§ 85 Τα καθήκοντα ενός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 

Ένας κατασκευαστής μπορεί να δώσει εντολή σε έναν εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο για την εκπλήρωση του συνόλου ή ενός μέρους των αναφερόμενων 
στο άρθρο 5 υποχρεώσεων. 

Στην περίπτωση μηχανημάτων, τα ανατιθέμενα από τον κατασκευαστή στον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο καθήκοντα δύναται, συνεπώς, να περιλαμβάνουν τη 
διασφάλιση της εκπλήρωσης από το μηχάνημα των συναφών βασικών απαιτήσεων 
υγείας και ασφάλειας, τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας του τεχνικού φακέλου, την 
παροχή των οδηγιών, την εκτέλεση της κατάλληλης διαδικασίας εκτίμησης της 
συμμόρφωσης, τη σύνταξη και την υπογραφή της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ και την 
επίθεση της σήμανσης «CE» – βλ. §103 έως §105: σχόλια επί του άρθρου 5. 

Στην περίπτωση ημιτελών μηχανημάτων, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του 
κατασκευαστή δύναται να λάβει εντολή να καταρτίσει τη σχετική τεχνική τεκμηρίωση, 
να εκπονήσει και να παράσχει τις οδηγίες συναρμολόγησης και να συντάξει και να 
υπογράψει τη βεβαίωση ενσωμάτωσης ημιτελούς μηχανήματος - §131: σχόλια επί 
του άρθρου 13. 

Άρθρο 2 

ια)  «έναρξη χρήσης»: χρησιμοποίηση, εντός της Κοινότητας, για πρώτη φορά, σύμφωνα 
με τον προορισμό του μηχανήματος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας· 
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§ 86 Ο ορισμός της «έναρξης χρήσης» 

Η οδηγία για τα μηχανήματα ισχύει για μηχανήματα από τη διάθεσή τους στην αγορά 
ή την έναρξη χρήσης τους. Τα μηχανήματα που διατίθενται στην αγορά στην ΕΕ 
αρχίζουν να χρησιμοποιούνται όταν χρησιμοποιούνται στην ΕΕ για πρώτη φορά. Στις 
περιπτώσεις αυτές, οι υποχρεώσεις του κατασκευαστή όσον αφορά τη διάθεση στην 
αγορά και την έναρξη χρήσης του μηχανήματος είναι οι ίδιες. 

Στην περίπτωση μηχανημάτων που κατασκευάζονται από κάποιο πρόσωπο για δική 
του χρήση ή συνόλων μηχανημάτων που συναρμολογούνται από το χρήστη (τα 
οποία δεν διατίθενται στην αγορά), η οδηγία για τα μηχανήματα εφαρμόζεται όταν το 
μηχάνημα ή το σύνολο μηχανημάτων αρχίζει να χρησιμοποιείται για πρώτη φορά. Με 
άλλα λόγια, το εν λόγω μηχάνημα πρέπει να συμμορφώνεται με το σύνολο των 
διατάξεων της οδηγίας πριν να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά σύμφωνα με τον 
προορισμό του στην ΕΕ. 

Άρθρο 2 

ιβ)  «εναρμονισμένο πρότυπο»: μη δεσμευτική τεχνική προδιαγραφή, εγκεκριμένη από 
οργανισμό τυποποίησης, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (Cenelec) ή το Ευρωπαϊκό 
Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI), βάσει εντολής της Επιτροπής, η 
οποία χορηγείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται με την οδηγία 
98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 
1998, για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και κανονισμών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας 
των πληροφοριών(1). 
(1) ΕΕ L 204 της 21.7.1998, σ. 37· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την πράξη προσχώρησης 

 ου 2003. 

§ 87 Ο ορισμός του «εναρμονισμένου προτύπου» 

Τα εναρμονισμένα πρότυπα είναι βασικά εργαλεία για την εφαρμογή της οδηγίας για 
τα μηχανήματα. Η εφαρμογή τους δεν είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, όταν 
δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία 
εναρμονισμένων προτύπων, η εφαρμογή των προδιαγραφών τους προσδίδει 
τεκμήριο συμμόρφωσης με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που 
καλύπτουν - βλ. §110: σχόλια επί του άρθρου 7 παράγραφος 2. 

Επιπροσθέτως, τα εναρμονισμένα πρότυπα παρέχουν ικανοποιητική ένδειξη της 
προόδου της επιστήμης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή των 
βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα Ι - βλ. 
§162: σχόλια επί της 3ης γενικής αρχής του παραρτήματος Ι. 

Παρόλο που ο ορισμός των «εναρμονισμένων προτύπων» αναφέρεται στους τρεις 
Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης (ΕΟΤ), στην πράξη, μόνο δύο ΕΟΤ, η CEN 
και η CENELEC συμμετέχουν στην ανάπτυξη προτύπων για την υποστήριξη της 
οδηγίας για τα μηχανήματα – βλ. §112: σχόλια επί του άρθρου 7 παράγραφος 2. 
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Η αναφερόμενη στον οδηγό εντολή που εκδόθηκε από την Επιτροπή αναφέρεται 
γενικά ως «εντολή». Στις 19 Δεκεμβρίου 2006, η Επιτροπή εξέδωσε την εντολή M/396 
προς τη CEN και τη CENELEC ζητώντας από τους ΕΟΤ να αναθεωρήσουν το 
υφιστάμενο σώμα εναρμονισμένων προτύπων ενόψει της οδηγίας 2006/42/ΕΚ και να 
αναπτύξουν τα απαραίτητα νέα πρότυπα.26 

(§ 88 (Δεσμευμένο) 

Άρθρο 3 

Ειδικές οδηγίες 

Εφόσον, σε σχέση με μηχάνημα, οι κίνδυνοι που αριθμούνται στο παράρτημα Ι 
καλύπτονται εν όλω ή εν μέρει από άλλες κοινοτικές οδηγίες, η παρούσα οδηγία δεν 
εφαρμόζεται, ή παύει να εφαρμόζεται στο μηχάνημα αυτό όσον αφορά τους κινδύνους 
αυτούς, από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής των άλλων αυτών οδηγιών. 

§ 89 Η οδηγία για τα μηχανήματα και άλλες οδηγίες για την εσωτερική αγορά 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, στην περίπτωση προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα, οι διατάξεις της οδηγίας για τα 
μηχανήματα δύναται να αντικαθίστανται πλήρως ή εν μέρει από άλλες ευρωπαϊκές 
οδηγίες που καλύπτουν το σύνολο ή ορισμένους από τους οικείους κινδύνους κατά 
τρόπο πιο συγκεκριμένο.  

Αυτές οι ειδικές οδηγίες δύναται να είναι ολοκληρωμένες οδηγίες υγείας και ασφάλειας 
που καλύπτουν το σύνολο των κινδύνων από μηχανήματα για τα προϊόντα στο πεδίο 
εφαρμογής τους. Σύμφωνα με το άρθρο 3, οι οδηγίες αυτές πρέπει να εφαρμόζονται 
αντί της οδηγίας για τα μηχανήματα για τα προϊόντα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής τους - βλ. §90 ακολούθως. 

Σε άλλες περιπτώσεις, η αλληλεπικάλυψη μεταξύ των ειδικών οδηγιών και της 
οδηγίας για τα μηχανήματα περιορίζεται σε έναν ή λίγους κινδύνους. Σύμφωνα με το 
άρθρο 3, στις περιπτώσεις αυτές, οι συναφείς απαιτήσεις της ειδικής οδηγίας πρέπει 
να εφαρμόζονται αντί των αντίστοιχων βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας της 
οδηγίας για τα μηχανήματα – βλ. §91 ακολούθως. 

Πέραν των αναφερόμενων στο άρθρο 3 ειδικών οδηγιών, άλλες ευρωπαϊκές οδηγίες 
δύναται να εφαρμόζονται κατά τρόπο συμπληρωματικό για μηχανήματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα όσον αφορά πτυχές 
που δεν καλύπτονται από την οδηγία για τα μηχανήματα, όπως η ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα ή η προστασία του περιβάλλοντος – βλ. §92 ακολούθως. 

Οι άλλες ευρωπαϊκές οδηγίες που αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους είναι 
οδηγίες που διασφαλίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων μέσω τεχνικής 
εναρμόνισης βάσει του άρθρου 95 της συνθήκης ΕΚ (πλέον άρθρο 114 της ΣΛΕΕ). 
Δεν περιλαμβάνουν οδηγίες που βασίζονται στο άρθρο 175 ΕΚ (πλέον άρθρο 192 
ΣΛΕΕ) όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος ή οδηγίες βάσει του άρθρου 
137 ΣΕΚ (πλέον άρθρο 153 ΣΛΕΕ) όσον αφορά την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων. Για τη σχέση μεταξύ της οδηγίας για τα μηχανήματα και 
                                                 
26 http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/machinery/mandates/m-396_en.pdf  

http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/machinery/mandates/m-396_en.pdf
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των οδηγιών βάσει του άρθρου 137 ΣΕΚ (άρθρο 153 ΣΛΕΕ) – βλ. §140: σχόλια επί 
του άρθρου 15. 

Οι αναφερόμενες στις παραγράφους §90 έως §92 οδηγίες δύναται επίσης να 
εφαρμόζονται στα ημιτελή μηχανήματα που αναφέρονται στο άρθρο 1 στοιχείο ζ). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν περισσότερες της μίας οδηγίες εφαρμόζονται σε ένα 
μηχάνημα, η απαιτούμενη από κάθε οδηγία διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης 
δύναται να είναι διαφορετική. Στην περίπτωση αυτή, η εκτίμηση της συμμόρφωσης 
που θα διενεργηθεί σύμφωνα με κάθε οδηγία αφορά μόνο τις πτυχές που 
καλύπτονται ειδικότερα από την οδηγία αυτή. 

Η σήμανση «CE» που επιτίθεται σε ένα μηχάνημα δηλώνει ότι το μηχάνημα 
συμμορφώνεται με το σύνολο της ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας που απαιτεί 
σήμανση «CE» - βλ. §106: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 4 και §141: σχόλια 
επί του άρθρου 16. 

Στην περίπτωση που, εκτός της οδηγίας για τα μηχανήματα, εφαρμόζεται για ένα 
μηχάνημα επίσης μία ή περισσότερες άλλες οδηγίες που απαιτούν δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ, ο κατασκευαστής δύναται να καταρτίσει μια ενιαία δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ για το σύνολο των οικείων οδηγιών, εφόσον η δήλωση αυτή 
περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από κάθε οδηγία. Αυτό δύναται 
να μην είναι δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς ορισμένες οδηγίες 
προσδιορίζουν συγκεκριμένη μορφή για τη δήλωση συμμόρφωσης. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του μηχανήματος πρέπει να περιλαμβάνει 
δήλωση ότι το μηχάνημα συμμορφώνεται με όλες τις άλλες ισχύουσες οδηγίες – βλ. 
§383: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α παράγραφος 4. 

§90 Ειδικές οδηγίες εφαρμοζόμενες αντί της οδηγίας για τα μηχανήματα για 
 μηχανήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής τους 

Οδηγία 2009/48/ΕΚ 

σχετικά με την 
ασφάλεια των 
παιχνιδιών27 

 

Η οδηγία για τα παιχνίδια είναι μια ολοκληρωμένη οδηγία για 
την υγεία και την ασφάλεια που καλύπτει πιο συγκεκριμένα 
από την οδηγία για τα μηχανήματα (ΟΜ) τους κινδύνους από 
μηχανήματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως 
παιχνίδια.  

Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 3, η ΟΜ δεν εφαρμόζεται σε 
μηχανήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 
για τα παιχνίδια. 

                                                 
27 ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1. 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 76 

Οδηγία 89/686/ΕΟΚ 

για τα μέσα ατομικής 
προστασίας28  

(PPED) 

Η Οδηγία για τα ΜΑΠ είναι μια ολοκληρωμένη οδηγία για την 
υγεία και την ασφάλεια που καλύπτει πιο συγκεκριμένα από 
την ΟΜ τους κινδύνους από μηχανήματα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως ΜΑΠ. 

Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 3, η ΟΜ δεν εφαρμόζεται για 
μηχανήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγία 
για τα ΜΑΠ . 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα προϊόντα που υπόκεινται στην 
Οδηγία για τα ΜΑΠ δύναται να συναρμολογούνται σε 
μηχανήματα, όπως π.χ. δύσκαμπτους ή εύκαμπτους οδηγούς 
για ατομικά μέσα προστασίας από πτώση. 

Οδηγία 93/42/ΕΟΚ29 
όπως τροποποιήθηκε 
από την οδηγία 
2007/47/ΕΚ30 

για τα 
ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα 

(MDD) 

Η MDD είναι μια ολοκληρωμένη οδηγία για την υγεία και την 
ασφάλεια που καλύπτει πιο συγκεκριμένα από την ΟΜ τους 
κινδύνους από μηχανήματα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν για ιατρικούς σκοπούς. 

Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 3, η ΟΜ δεν εφαρμόζεται για 
μηχανήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της MDD. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το άρθρο 3 της MDD όπως 
τροποποιήθηκε προβλέπει την εφαρμογή σε ιατροτεχνολογικά 
προϊόντα που είναι μηχανήματα τυχόν βασικών απαιτήσεων 
υγείας και ασφάλειας της ΟΜ που είναι συναφείς και δεν 
περιλαμβάνονται στην MDD, ενώ όλες οι άλλες υποχρεώσεις 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω προϊόντων, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκτίμησης της 
συμμόρφωσης, ορίζονται μόνο από την MDD. 

                                                 
28 ΕΕ L 399 της 30.12.1989, σ. 18. 
29 ΕΕ L 169 της 12.7.1993, σ. 1· 
30 ΕΕ L 247 της 21.9.2007, σ. 21. 
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Οδηγία 95/16/ΕΚ31  

για τους 
ανελκυστήρες 

(LD) 

Η LD είναι μια ολοκληρωμένη οδηγία για την υγεία και την 
ασφάλεια που καλύπτει πιο συγκεκριμένα από την ΟΜ τους 
κινδύνους από μηχανήματα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν ως ανελκυστήρες και τους κινδύνους από 
δομικά στοιχεία ασφαλείας για ανελκυστήρες. 

Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 3, η ΟΜ δεν εφαρμόζεται σε 
ανελκυστήρες ή δομικά στοιχεία ασφαλείας που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της LD. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παράγραφος 1.1 του 
παραρτήματος Ι της LD προβλέπει την εφαρμογή σε 
ανελκυστήρες τυχόν βασικών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας της ΟΜ που είναι συναφείς και δεν περιλαμβάνονται 
στο παράρτημα Ι της LD, ενώ όλες οι άλλες υποχρεώσεις 
σχετικά με τη διάθεση στην αγορά των εν λόγω ανελκυστήρων, 
συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας εκτίμησης της 
συμμόρφωσης, ορίζονται μόνο από την LD. 

Η ΟΜ εφαρμόζεται σε ανελκυστήρες που εξαιρούνται του 
πεδίου εφαρμογής της LD, εκτός αν αυτοί εξαιρούνται επίσης 
του πεδίου εφαρμογής της ΟΜ - βλ. §47 και §70: σχόλια επί 
του άρθρου 1 παράγραφος 2 και §151: σχόλια επί του άρθρου 
24. 

Οδηγία 2000/9/ΕΚ32  

σχετικά με τις 
εγκαταστάσεις με 
συρματόσχοινα για τη 
μεταφορά προσώπων 

Η οδηγία για τα συρματόσχοινα είναι μια ολοκληρωμένη οδηγία 
για την υγεία και την ασφάλεια που καλύπτει πιο συγκεκριμένα 
από την ΟΜ τους κινδύνους από μηχανήματα που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως εγκαταστάσεις για 
συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων. 

Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 3, η ΟΜ δεν εφαρμόζεται για 
εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων 
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα 
συρματόσχοινα. 

Η ΟΜ εφαρμόζεται σε ορισμένες εγκαταστάσεις με 
συρματόσχοινα που δεν εμπίπτουν ή αποκλείονται του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας για εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα, 
όπως π.χ. εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για τη μεταφορά 
προϊόντων μόνο και εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα για 
γεωργικές, εξορυκτικές ή βιομηχανικές χρήσεις.  

Άλλες εγκαταστάσεις που εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής 
της οδηγίας για τα συρματόσχοινα εξαιρούνται επίσης του 
πεδίου εφαρμογής της ΟΜ, όπως π.χ. μέσα ναυσιπλοΐας ή 
σιδηροδρομικά μέσα ή ειδικός εξοπλισμός χρησιμοποιούμενος 
σε λούνα παρκ και πάρκα αναψυχής – βλ. §49 και §57: σχόλια 
επί του άρθρου 1 παράγραφος 2. 

 

                                                 
31 ΕΕ L 213 της 7.9.1995, σ. 1. 
32 ΕΕ L 106 της 3.5.2000, σ. 21. 
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§91  Ειδικές οδηγίες που δύνανται να εφαρμόζονται σε μηχανήματα αντί της 
οδηγίας για τα μηχανήματα για ειδικούς κινδύνους 

Οδηγία 94/9/ΕΚ33  

για τις συσκευές και τα 
συστήματα προστασίας που 
προορίζονται για χρήση σε 
εκρήξιμες ατμόσφαιρες 

(Οδηγία ATEX) 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, η οδηγία ATEX 
εφαρμόζεται, όσον αφορά τον κίνδυνο έκρηξης, σε 
μηχανήματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες. 

Η αναφορά σε «ειδικές κοινοτικές οδηγίες» στη 
δεύτερη παράγραφο του σημείου 1.5.7 του 
παραρτήματος Ι της ΟΜ πρέπει να γίνεται αντιληπτή 
ως αναφορά στην οδηγία ATEX. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία ATEX δεν 
εφαρμόζεται σε σημεία εντός μηχανημάτων όπου 
ενδέχεται να υπάρχει μια εκρήξιμη ατμόσφαιρα ή για 
κινδύνους έκρηξης που δεν οφείλονται σε 
ατμοσφαιρικές συνθήκες.34  

Ο κίνδυνος έκρηξης που δημιουργείται από ή εντός 
του ίδιου του μηχανήματος από αέρια, υγρά, σκόνη, 
ατμούς ή άλλες ουσίες που παράγονται ή 
χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα καλύπτονται από 
την οδηγία για τα μηχανήματα – βλ. §228: σχόλια επί 
του σημείου 1.5.7 του παραρτήματος Ι. 

Ο κατασκευαστής ενός μηχανήματος δύναται να 
ενσωματώσει συσκευές, προστατευτικά συστήματα ή 
δομικά στοιχεία ATEX που έχουν ήδη διατεθεί στην 
αγορά για να προλάβει τον κίνδυνο έκρηξης σε 
σημεία εντός του μηχανήματος. Στην περίπτωση 
αυτή, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του μηχανήματος 
δεν θα πρέπει να αναφέρεται στην οδηγία ATEX, 
αλλά οι δηλώσεις συμμόρφωσης του εξοπλισμού, 
των συστημάτων ή των δομικών στοιχείων ATEX που 
ενσωματώνονται στο μηχάνημα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο του 
κατασκευαστή του μηχανήματος – βλ. §392: σχόλια 
επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο 
α). 

                                                 
33 ΕΕ L 100 της 19.4.1994, σ. 1. 
34 Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών 
μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες 
ατμόσφαιρες – Τρίτη έκδοση Ιούνιος 2009: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/atex/application/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/atex/application/index_en.htm
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Οδηγία 84/500/ΕΟΚ 

όσον αφορά τα κεραμικά 
αντικείμενα που προορίζονται 
να έρθουν σε επαφή με 
τρόφιμα35 

Κανονισμός (ΕΚ) 
αριθ. 1935/200436 

όσον αφορά τα υλικά και τα 
αντικείμενα που προορίζονται 
να έρθουν σε επαφή με 
τρόφιμα και την κατάργηση 
των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 
89/109/ΕΟΚ 

Οδηγία 2002/72/ΕΚ της 
Επιτροπής37 

σχετικά με τα πλαστικά υλικά 
και αντικείμενα που 
προορίζονται να έρθουν σε 
επαφή με τα τρόφιμα 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, οι ευρωπαϊκές διατάξεις για 
τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να 
έρθουν σε επαφή με τρόφιμα εφαρμόζονται στα 
σχετικά μέρη μηχανημάτων τροφίμων.  

Η αναφορά στο σημείο 2.1.1 στοιχείο α) του 
παραρτήματος Ι της οδηγίας για τα μηχανήματα σε 
«σχετικές οδηγίες» πρέπει να θεωρείται αναφορά 
στην οδηγία 84/500/ΕΚ, τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004 και την οδηγία 2002/72/ΕΚ. 

Οδηγία 2009/105/ΕΚ38  

σχετικά με τα απλά δοχεία 
πίεσης 

(κωδικοποιημένη έκδοση) 

(SPVD) 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, η SPVD εφαρμόζεται όσον 
αφορά τους κινδύνους πίεσης για απλά δοχεία πίεσης 
που κατασκευάζονται εν σειρά και εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της και ενσωματώνονται σε 
μηχανήματα ή συνδέονται με αυτά. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΟΜ καλύπτει τον 
κίνδυνο θραύσης κατά τη χρήση – βλ. §207: σχόλια 
επί του σημείου 1.3.2 του παραρτήματος Ι. 

                                                 
35 ΕΕ L 277 της 20.10.1984, σ. 12 
36 ΕΕ L 338 της 13.11.2004, σ. 4. 
37 ΕΕ L 220 της 15.08.2002, σ. 18. 
38 ΕΕ L 264 της 8.10.2009, σ. 12. 
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Οδηγία 2009/142/ΕΚ39  

σχετικά με τις συσκευές αερίου 

(GAD) 

Η GAD εφαρμόζεται σε συσκευές αερίου που 
χρησιμοποιούνται για μαγείρεμα, θέρμανση, 
παραγωγή ζεστού νερού, ψύξη, φωτισμό ή πλύσιμο, 
συμπεριλαμβανομένων των καυστήρων με συνεχή ή 
διακεκομμένη εμφύσηση αέρα, και για τα εξαρτήματα 
των εν λόγω συσκευών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, η GAD εφαρμόζεται επίσης, 
όσον αφορά τους κινδύνους που καλύπτει, για 
συσκευές αερίου εντός του πεδίου εφαρμογής της 
που ενσωματώνονται σε μηχανήματα. 

Οι συσκευές που είναι ειδικά σχεδιασμένες για να 
χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διεργασίες 
εκτελούμενες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
εξαιρούνται της GAD. Οι εν λόγω συσκευές και άλλες 
συσκευές αερίου εξαιρούμενες του πεδίου εφαρμογής 
της GAD υπόκεινται στην ΟΜ, αν εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της ή ενσωματώνονται σε 
μηχανήματα. 

Η ΟΜ εφαρμόζεται επίσης για συσκευές αερίου στο 
πεδίο εφαρμογής της GAD που διαθέτουν 
ηλεκτροκίνητα κινούμενα μέρη, όσον αφορά 
κινδύνους μη καλυπτόμενους από την GAD. 

Οδηγία 97/23/ΕΟΚ40  

για εξοπλισμούς υπό πίεση 

(PED) 

Σύμφωνα με το άρθρο 3, η PED εφαρμόζεται όσον 
αφορά τους κινδύνους πίεσης για εξοπλισμούς υπό 
πίεση που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της και 
ενσωματώνονται σε μηχανήματα ή συνδέονται με 
αυτά. Αν εξοπλισμός υπό πίεση που έχει ήδη διατεθεί 
στην αγορά ενσωματώνεται σε μηχάνημα, ο τεχνικός 
φάκελος του κατασκευαστή του μηχανήματος πρέπει 
να περιλαμβάνει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του εν 
λόγω εξοπλισμού υπό πίεση σύμφωνα με την PED – 
βλ. §392: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α 
μέρος 1 στοιχείο α). 

Εξοπλισμός υπό πίεση που ταξινομείται ως μη 
ανώτερος της κατηγορίας 1 και ενσωματώνεται σε 
μηχάνημα στο πεδίο εφαρμογής της ΟΜ εξαιρείται 
του πεδίου εφαρμογής της PED. Η ΟΜ εφαρμόζεται 
ως εκ τούτου πλήρως στον εν λόγω εξοπλισμό. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ΟΜ καλύπτει τον 
κίνδυνο θραύσης κατά τη λειτουργία – βλ. §207: 
σχόλια επί του σημείου 1.3.2 του παραρτήματος Ι. 

 

                                                 
39 ΕΕ L 330 της 16.12.2009, σ. 10. 
40 ΕΕ L 181 της 9.7.1997, σ. 1. 
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§ 92 Οδηγίες που δύνανται να εφαρμόζονται σε μηχανήματα επιπροσθέτως 

της οδηγίας για τα μηχανήματα για κινδύνους που δεν καλύπτονται από 
την οδηγία για τα μηχανήματα 

Οδηγία 89/106/ΕΚ41  

για τα προϊόντα του τομέα 
δομικών κατασκευών 

(CPD) 

 

Η CPD ορίζει απαιτήσεις όσον αφορά την 
καταλληλότητα προϊόντων του τομέα δομικών 
κατασκευών για τα δομικά έργα εντός των οποίων 
πρόκειται να ενσωματωθούν. 

Η CPD εφαρμόζεται, επιπροσθέτως της οδηγίας για 
τα μηχανήματα, για μηχανήματα που σχεδιάζονται για 
να ενσωματωθούν κατά τρόπο μόνιμο σε δομικά 
έργα, όπως, για παράδειγμα, ηλεκτροκίνητες πύλες, 
θύρες, παράθυρα, περσίδες και παντζούρια, 
συστήματα αερισμού και κλιματισμού.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εφαρμογή της CPDείναι 
δυνατή μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμη εναρμονισμένη 
τεχνική προδιαγραφή. 

Οδηγία 97/68/ΕΚ42 όπως 
τροποποιήθηκε από τις 
οδηγίες 2002/88/EΚ43 και 
2004/26/ΕΚ44 

για την εκπομπή αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων 
προερχόμενων από κινητήρες 
εσωτερικής καύσης που 
τοποθετούνται σε μη οδικά 
κινητά μηχανήματα 

(NRMMD) 

Η οδηγία NRMMD ορίζει απαιτήσεις περιβαλλοντικής 
προστασίας για τις εκπομπές αερίων και 
σωματιδιακών ρύπων προερχόμενων από κινητήρες 
εσωτερικής καύσης που τοποθετούνται σε μη οδικά 
κινητά μηχανήματα τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής της. 

Οι κινητήρες που τοποθετούνται σε μη οδικά κινητά 
μηχανήματα πρέπει να φέρουν τη σήμανση που 
αναφέρεται στο άρθρο 6 και περιγράφεται στο τμήμα 
3 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 97/68/ΕΚ, αλλά η 
οδηγία αυτή δεν θα αναφέρεται στη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ του μηχανήματος. 

Οδηγία 1999/5/ΕΚ45  

σχετικά με τον 
ραδιοεξοπλισμό και των 
τηλεπικοινωνιακό τερματικό 
εξοπλισμό 

(RRTTED) 

Οι απαιτήσεις της RRTTED όσον αφορά τη χρήση 
φάσματος ραδιοσυχνοτήτων εφαρμόζονται σε 
ραδιοεξοπλισμό και τηλεπικοινωνιακό τερματικό 
εξοπλισμό εντός του πεδίου εφαρμογής της που 
ενσωματώνεται σε μηχανήματα, όπως, για 
παράδειγμα, ορισμένες συσκευές τηλεχειρισμού. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ασφάλεια των 
συστημάτων τηλεχειρισμού για μηχανήματα υπόκειται 
στην ΟΜ - βλ. §184: σχόλια επί του σημείου 1.2.1 του 
παραρτήματος Ι. 

                                                 
41 ΕΕ L 40 της 11.2.1989, σ. 12. 
42 ΕΕ L 59 της 27.2.1998, σ. 1. 
43 ΕΕ L 35 της 11.2.2003, σ. 28. 
44 ΕΕ L 146 της 30.4.2004, σ. 1. 
45 ΕΕ L 91 της 7.4.1999, σ. 10. 
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Οδηγία 2000/14/ΕΟΚ46 όπως 
τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 2005/88/ΕΚ47 

σχετικά με την εκπομπή 
θορύβου στο περιβάλλον από 
εξοπλισμό προς χρήση σε 
εξωτερικούς χώρους 

(OED) 

Η OED ορίζει απαιτήσεις εκπομπής θορύβου στο 
περιβάλλον για μηχανήματα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους και 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της.48 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τελευταία παράγραφος 
της ενότητας 1.7.4.2 στοιχείο κα) του παραρτήματος Ι 
της ΟΜ αναφέρει ότι οι απαιτήσεις της OED όσον 
αφορά τη μέτρηση της στάθμης ηχητικής πίεσης ή της 
στάθμης ηχητικής ισχύος εφαρμόζονται σε 
μηχανήματα εντός του πεδίου εφαρμογής της OED, 
και ότι οι αντίστοιχες διατάξεις της ενότητας αυτής δεν 
ισχύουν – βλ. §229 και §230: σχόλια επί του σημείου 
1.5.8 και §273: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 
στοιχείο κα) του παραρτήματος Ι. 

Οδηγία 2002/95/ΕΚ49  

για τον περιορισμό της 
χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών σε είδη 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού 

(ROHS) 

 

Η οδηγία ROHS ορίζει περιορισμούς στη χρήση 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ανήκουν στις 
κατηγορίες 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 10, όπως αυτές 
ορίζονται στο παράρτημα Ι τμήμα Α της οδηγίας 
2002/96/ΕΚ (ΑΗΗΕ). 

Ορισμένα προϊόντα που ανήκουν στις κατηγορίες 
αυτές δύναται να εμπίπτουν επίσης στο πεδίο 
εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα, όπως, για 
παράδειγμα, οι κατηγορίες 1 – μεγάλες οικιακές 
συσκευές μη προοριζόμενες για οικιακή χρήση, 6 – 
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, 7 – παιχνίδια και 
εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού και 10 – 
συσκευές αυτόματης διανομής. 

Οδηγία 2004/108/ΕΚ50  

για την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα 

(EMCD) 

Η EMCD εφαρμόζεται για μηχανήματα που περιέχουν 
ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά μέρη που δύναται να 
παράγουν ή να επηρεάζονται από ηλεκτρομαγνητικές 
διαταραχές. Η EMCDκαλύπτει πτυχές της 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας που αφορούν τη 
λειτουργία του μηχανήματος.51 

Ωστόσο, η Οδηγία των Μηχανημάτων καλύπτει την 
ανοσία μηχανημάτων όσον αφορά ηλεκτρομαγνητικές 
διαταραχές που σχετίζονται με την ασφάλεια, είτε 
αυτές μεταδίδονται με ακτινοβολία είτε μέσω 
καλωδίου – βλ. §184: σχόλια επί του σημείου 1.2.1 
και §233: σχόλια επί του σημείου 1.5.11 του 
παραρτήματος Ι. 

                                                 
46 ΕΕ L 162 της 3.7.2000, σ. 1. 
47 ΕΕ L 344 της 27.12.2005, σ. 44. 
48 Βλ. Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου: 
http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/index.htm  
49 ΕΕ L 37 της 13.2.2003, σ. 19. 

http://ec.europa.eu/enterprise/mechan_equipment/noise/index.htm
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Οδηγία 2005/32/ΕΚ 

για τη θέσπιση πλαισίου για 
τον καθορισμό απαιτήσεων 
οικολογικού σχεδιασμού όσον 
αφορά τα προϊόντα που 
καταναλώνουν ενέργεια 

(Οδηγία EUP) 

Η οδηγία EuP παρέχει ένα πλαίσιο για τη θέσπιση 
απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού για βιομηχανικά 
προϊόντα.  

Τα μέτρα εφαρμογής που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο 
της οδηγίας EuP δύναται να εφαρμόζονται σε 
μηχανήματα ή για εξοπλισμό που προορίζεται να 
ενσωματωθεί σε μηχανήματα, όπως, για παράδειγμα, 
αντλίες. 

 
 

Άρθρο 4 

Εποπτεία της αγοράς 

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε τα μηχανήματα να μπορούν 
να διατίθενται στην αγορά ή/και να αρχίζουν να χρησιμοποιούνται μόνον αν 
συμμορφούνται προς τις σχετικές διατάξεις της παρούσας οδηγίας και δεν θέτουν 
σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και, ενδεχομένως, των 
κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών, εφόσον εγκαθίστανται και συντηρούνται 
καταλλήλως και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους ή υπό λογικά 
προβλέψιμες συνθήκες. 

 ... 

§ 93 Εποπτεία της αγοράς 

Το άρθρο 4 ορίζει την υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν ότι οι 
διατάξεις της οδηγίας για τα μηχανήματα για μηχανήματα και ημιτελή μηχανήματα 
εφαρμόζονται σωστά και ότι τα μηχανήματα που διατίθενται στην αγορά και αρχίζουν 
να χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή. 

Ο όρος «μηχάνημα» στο άρθρο 4 παράγραφος 1 χρησιμοποιείται με την ευρεία του 
έννοια, αναφερόμενος στις κατηγορίες προϊόντων που παρατίθενται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) – βλ. §33: σχόλια επί του άρθρου 2 
παράγραφος 1. 

Οι βασικοί κανόνες για την εποπτεία της αγοράς ορίζονται στο τρίτο κεφάλαιο του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης 
και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων.52 Ο κανονισμός 
είναι άμεσα σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2010. Οι διατάξεις του όσον αφορά την 
εποπτεία της αγοράς είναι συμπληρωματικές προς τις διατάξεις της οδηγίας για τα 

                                                                                                                                                          
50 ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 24. 
51 Βλ. Οδηγός για την οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ΗΜΣ, 21η Μαΐου 2007: 
http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/guides/emcguide_may2007.pdf  
52 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον 
καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εμπορίας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των 
προϊόντων και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/97 – ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30. 

http://ec.europa.eu/enterprise/electr_equipment/emc/guides/emcguide_may2007.pdf
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μηχανήματα· με άλλα λόγια, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που η οδηγία για τα 
μηχανήματα δεν περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις με τον ίδιο στόχο.53 

Τα ακόλουθα σχόλια αφορούν τις διατάξεις του άρθρου 4 της οδηγίας για τα 
μηχανήματα καθώς και τις συμπληρωματικές διατάξεις του κεφαλαίου 3 του 
κανονισμού. Οι σχετικές διατάξεις του κανονισμού συνοψίζονται, ενώ γίνονται 
παραπομπές στα σχετικά άρθρα του κανονισμού στις υποσημειώσεις. Σε κάθε 
περίπτωση, οι αναγνώστες θα πρέπει να ανατρέχουν στο πλήρες κείμενο του 
κανονισμού. 

Ο όρος «εποπτεία της αγοράς» ορίζει τις δραστηριότητες που διενεργούνται και τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τις δημόσιες αρχές για να διασφαλιστεί ότι τα προϊόντα 
που υπόκεινται στην οδηγία έχουν υποβληθεί στις απαιτούμενες διαδικασίες 
εκτίμησης της συμμόρφωσης, ότι συμμορφώνονται προς τις ισχύουσες βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας και ότι, στην περίπτωση ολοκληρωμένων 
προϊόντων, είναι ασφαλή.54 Η εποπτεία της αγοράς διενεργείται όταν τα εν λόγω 
προϊόντα διατίθενται στην αγορά ή αρχίζουν να χρησιμοποιούνται ή μετά από τα 
χρονικά σημεία αυτά. Η εποπτεία της αγοράς διακρίνεται ως εκ τούτου από την 
εκτίμηση της συμμόρφωσης, η οποία έχει στόχο να διασφαλίσει τη συμμόρφωση των 
προϊόντων πριν από τη διάθεσή τους στην αγορά ή την έναρξη χρήσης τους. 

§ 94 Εποπτεία της αγοράς για μηχανήματα 

Η εποπτεία της αγοράς για τα μηχανήματα που απαιτείται βάσει του άρθρου 4 
παράγραφος 1 περιλαμβάνει τουλάχιστον τις εξής δραστηριότητες: 

 έλεγχος ότι το μηχάνημα που διατίθεται στην αγορά ή αρχίζει να 
χρησιμοποιείται φέρει σήμανση «CE» και συνοδεύεται από ορθή δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ – βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 1, §141: 
σχόλια επί του άρθρου 16, §383: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 
τμήμα Α και §387: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙΙ. 

 διασφάλιση ότι το μηχάνημα που διατίθεται στην αγορά ή αρχίζει να 
χρησιμοποιείται έχει υποβληθεί στην κατάλληλη διαδικασία εκτίμησης της 
συμμόρφωσης – βλ. §127 έως §130: σχόλια επί του άρθρου 12· 

 έλεγχος ότι το μηχάνημα που διατίθεται στην αγορά ή αρχίζει να 
χρησιμοποιείται συνοδεύεται από τις απαραίτητες πληροφορίες, όπως οδηγίες 
– βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 1 και §254 έως §256: 
σχόλια επί του σημείου 1.7.4 του παραρτήματος Ι· 

 στην περίπτωση που το μηχάνημα περιλαμβάνει ημιτελές μηχάνημα, έλεγχος 
αν οι οδηγίες συναρμολόγησης του κατασκευαστή του ημιτελούς μηχανήματος 
έχουν εφαρμοστεί σωστά από τον κατασκευαστή του ολοκληρωμένου 
μηχανήματος ή συνόλου μηχανημάτων· 

 παρακολούθηση της συμμόρφωσης του μηχανήματος που διατίθεται στην 
αγορά ή αρχίζει να χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του 
προς τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και ότι δεν θέτει 

                                                 
53 Βλ. Άρθρο 15 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
54 Βλ. Άρθρο 2 παράγραφος 17 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
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σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και, κατά περίπτωση, 
των κατοικίδιων ζώων ή των αγαθών - βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 
παράγραφος 1 και §160: σχόλια επί της 2ης γενικής αρχής του 
παραρτήματος I 

 λήψη κατάλληλων μέτρων για να διασφαλιστεί ότι είτε εξασφαλίζεται η 
συμμόρφωση των μη συμμορφούμενων προϊόντων είτε αυτά αποσύρονται 
από την αγορά - βλ. §122 έως §126: σχόλια επί του άρθρου 11 και §142: 
σχόλια επί του άρθρου 17. 

Οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας για τα μηχανήματα αφορούν 
κυρίως την υγεία και την ασφάλεια προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των 
χειριστών και άλλων εκτεθειμένων προσώπων – βλ. §155 και §167: σχόλια επί του 
σημείου 1.1.1 στοιχείο γ) και δ) του παραρτήματος Ι. Οι βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας ισχύουν, επίσης κατά περίπτωση, για την υγεία και την ασφάλεια των 
οικόσιτων ζώων. Η πρόβλεψη αυτή μπορεί να αφορά, για παράδειγμα, μηχανήματα 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μαζί με ζώα αγροκτήματος, άλογα ή 
κατοικίδια ή που πιθανόν να έρθουν σε επαφή με αυτά. Οι βασικές απαιτήσεις υγείας 
και ασφάλειας ισχύουν επίσης, κατά περίπτωση, για την προστασία των αγαθών, για 
παράδειγμα, έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς ή έκρηξης – βλ. §227 έως §228: σχόλια 
επί των ενοτήτων 1.5.6 και 1.5.7 του παραρτήματος Ι. 

Η εποπτεία της αγοράς δύναται να διενεργηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο μετά την 
κατασκευή ενός μηχανήματος, αμέσως μόλις το εν λόγω προϊόν καταστεί διαθέσιμο 
για διανομή ή χρήση στην ΕΕ – βλ. §73: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο η). Τα 
μηχανήματα δύναται να εξετάζονται στις εγκαταστάσεις κατασκευαστών, εισαγωγέων, 
διανομέων, εταιρειών λιανικής πώλησης, υπό διαμετακόμιση ή στα εξωτερικά σύνορα 
της ΕΕ.  

Η συμμόρφωση μηχανημάτων δύναται επίσης να ελέγχεται στις εγκαταστάσεις του 
χρήστη μετά την έναρξη χρήσης των μηχανημάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, 
οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να διακρίνουν τα 
χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, όπως τα προμήθευσε ο κατασκευαστής, από 
χαρακτηριστικά που δύναται να προκύψουν από τροποποιήσεις που θα 
πραγματοποιήσει ο χρήστης – βλ. §382: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 
τμήμα Α. Η διαδικασία αυτή δύναται να διευκολυνθεί με την εξέταση των συναφών 
στοιχείων του τεχνικού φακέλου του κατασκευαστή – βλ. §392: σχόλια επί του 
παραρτήματος VII τμήμα Α. Η συμμόρφωση του μηχανήματος που κατασκευάζεται 
από έναν χρήστη για ιδία χρήση δύναται επίσης να ελεγχθεί μετά την έναρξη χρήσης 
του μηχανήματος - βλ. §86: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ια).  

Εάν η μη συμμόρφωση του μηχανήματος που χρησιμοποιείται θέτει σε κίνδυνο τους 
χρήστες, οι εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την επαγγελματική υγεία και 
ασφάλεια δύναται να απαιτήσουν από τους χρήστες να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα 
για να προστατεύσουν τα πρόσωπα και, στην περίπτωση σοβαρών κινδύνων, 
δύναται να απαγορεύσουν τη χρήση των μηχανημάτων. Τέτοιου είδους μέτρα δύναται 
να ληφθούν στο πλαίσιο των εθνικών κανονισμών για την εφαρμογή της οδηγίας 
2009/104/ΕΚ για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας - βλ. §140: σχόλια επί του άρθρου 
15. Ωστόσο, στις εν λόγω περιπτώσεις, οι αρχές εποπτείας της αγοράς οφείλουν να 
λάβουν επίσης απαιτούμενα μέτρα βάσει της οδηγίας για τα μηχανήματα όσον αφορά 
τον κατασκευαστή του οικείου μηχανήματος. 
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Κατά την εκτίμηση της συμμόρφωσης ενός μηχανήματος, οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς πρέπει να λάβουν υπόψη την πρόοδο της επιστήμης, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εναρμονισμένων προτύπων που 
ισχύουν κατά το χρόνο διάθεσης στην αγορά του μηχανήματος – βλ. §161 και §162: 
σχόλια επί της 3ης γενικής αρχής του παραρτήματος Ι. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να λάβουν υπόψη τους την σκοπούμενη από 
τον κατασκευαστή χρήση του μηχανήματος και επίσης να προβλέψουν εύλογα τυχόν 
κατάχρηση – βλ. §171 και §172: σχόλια επί του σημείου 1.1.1 στοιχεία η) και θ) του 
παραρτήματος Ι. 

Άρθρο 4 (συνέχεια) 
... 
2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε τα ημιτελή μηχανήματα να 

μπορούν να διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον πληρούν τις οικείες διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας. 

... 

§ 95 Εποπτεία της αγοράς για ημιτελή μηχανήματα 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, τα κράτη μέρη πρέπει να διενεργούν 
εποπτεία αγοράς για ημιτελή μηχανήματα. 

Η εποπτεία της αγοράς για ημιτελή μηχανήματα δύναται να διενεργείται πριν από την 
ενσωμάτωση ενός ημιτελούς μηχανήματος στο τελικό μηχάνημα ή σύνολο 
μηχανημάτων. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς δύναται να διενεργούν επίσης 
ελέγχους σε μηχανήματα ή σύνολα μηχανημάτων εντός των οποίων έχουν 
ενσωματωθεί ημιτελή μηχανήματα. Στην περίπτωση αυτή, η εποπτεία της αγοράς επί 
του ημιτελούς μηχανήματος αποτελεί μια πτυχή της εποπτείας της αγοράς επί του 
τελικού μηχανήματος.  

Εάν εντοπιστεί περίπτωση μη συμμόρφωσης στο ημιτελές μηχάνημα μετά την 
ενσωμάτωσή του, οι αρχές εποπτείας της αγοράς δύναται να ελέγξουν τον τεχνικό 
φάκελο του τελικού μηχανήματος για να διαπιστώσουν αν η βεβαίωση ενσωμάτωσης 
του ημιτελούς μηχανήματος αναφέρει την εφαρμογή και εκπλήρωση των βασικών 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας - βλ. §384: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 
1 τμήμα Β. Στην περίπτωση αυτή, οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να 
απευθυνθούν στον κατασκευαστή του ημιτελούς μηχανήματος. 

Η εποπτεία της αγοράς επί ενός ημιτελούς μηχανήματος περιλαμβάνει τις εξής 
δραστηριότητες: 

α) διασφάλιση ότι το ημιτελές μηχάνημα που έχει διατεθεί στην αγορά έχει υποβληθεί 
στην κατάλληλη διαδικασία – βλ. §131: σχόλια) επί του άρθρου 13· 

β) έλεγχος ότι το ημιτελές μηχάνημα που έχει διατεθεί στην αγορά συνοδεύεται από 
ορθή βεβαίωση ενσωμάτωσης· Συγκεκριμένα, διασφάλιση ότι η βεβαίωση 
ενσωμάτωσης περιλαμβάνει τη δήλωση σχετικά με το ποιες βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας έχουν εφαρμοστεί και εκπληρωθεί - βλ. §131: σχόλια επί του 
άρθρου 13 και §384: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙΙ μέρος 1 τμήμα Β· 
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γ) έλεγχος ως προς τη σύνταξη των οδηγιών συναρμολόγησης του κατασκευαστή 
έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον κατασκευαστή του πλήρους μηχανήματος να 
συναρμολογήσει το ημιτελές μηχάνημα σωστά – βλ. §131: σχόλια επί του άρθρου 13 
και §390: σχόλια επί του παραρτήματος VI· 

δ) παρακολούθηση της συμμόρφωσης του ημιτελούς μηχανήματος που έχει 
διατεθεί στην αγορά με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ο 
κατασκευαστής δηλώνει ότι έχουν εφαρμοστεί και εκπληρωθεί - βλ. §385: 
σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ τμήμα Β μέρος 4. Η παρακολούθηση ενός 
ημιτελούς μηχανήματος δύναται να διευκολυνθεί με αναφορά στη σχετική 
τεχνική τεκμηρίωση – βλ. §394: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Β· 

ε) λήψη κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση ημιτελών μηχανημάτων που 
δεν συμμορφώνονται προς οποιαδήποτε από τις διατάξεις των στοιχείων α) 
έως δ) ανωτέρω. Παρόλο που η οδηγία για τα μηχανήματα δεν προσδιορίζει τα 
μέτρα που πρέπει να ληφθούν, είναι σαφές ότι οι αρχές εποπτείας της αγοράς 
πρέπει να απαιτούν από τον κατασκευαστή ενός ημιτελούς μηχανήματος να 
καταστήσει το προϊόν του σύμμορφο προς τις διατάξεις των στοιχείων α) έως 
δ) ανωτέρω και, αν δεν το κάνει, πρέπει να διασφαλίζουν την απόσυρση του 
προϊόντος από την αγορά. 

Άρθρο 4 (συνέχεια) 
... 
3.  Τα κράτη μέλη εγκαθιδρύουν ή ορίζουν τις αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της 

συμμόρφωσης των μηχανημάτων και των ημιτελών μηχανημάτων προς τις 
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2. 

4.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα καθήκοντα, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες των 
αρμόδιων αρχών της παραγράφου 3 και απευθύνουν σχετική κοινοποίηση στην 
Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη· κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή και στα 
άλλα κράτη μέλη ενδεχόμενες μεταγενέστερες τροποποιήσεις. 

§ 96 Αρχές εποπτείας της αγοράς 

Ο όρος «αρμόδιες αρχές» προσδιορίζει την αρχή ή τις αρχές κάθε κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνες να διενεργούν την εποπτεία της αγοράς στην επικράτεια του εν 
λόγω κράτους μέλους.55 Στο άρθρο 4 παράγραφος 3 και στο άρθρο 4 παράγραφος 4 
προβλέπεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίσουν τις αρχές που είναι 
υπεύθυνες για τη διενέργεια της εποπτείας της αγοράς και να ορίσουν τα καθήκοντα, 
την οργάνωση και τις αρμοδιότητές τους. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να 
αποφασίζουν τον τρόπο οργάνωσης της εποπτείας της αγοράς τους. Ωστόσο, το 
σύστημα εποπτείας της αγοράς πρέπει να πληροί συγκεκριμένα κριτήρια: 

 Οι αρχές εποπτείας της αγοράς οφείλουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους 
ανεξάρτητα, αμερόληπτα και χωρίς προκαταλήψεις.56 

 Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στις αρχές εποπτείας της αγοράς επαρκείς 
ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

                                                 
55 Βλ. Άρθρο 2 παράγραφος 18 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
56 Βλ. Άρθρο 19 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
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 Οι νόμιμες αρμοδιότητες που πρέπει να δίδονται στις αρχές εποπτείας της 
αγοράς περιλαμβάνουν την αρμοδιότητα να απαιτούν από τους οικονομικούς 
φορείς να καθιστούν διαθέσιμη την απαραίτητη τεκμηρίωση και τις απαραίτητες 
πληροφορίες και, κατά περίπτωση, να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις των 
οικονομικών φορέων και να λαμβάνουν τα απαραίτητα αντιπροσωπευτικά 
δείγματα προϊόντων.57 

 Τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι αρμοδιότητες που ανατίθενται 
στις αρχές εποπτείας της αγοράς ασκούνται σύμφωνα με την αρχή της 
αναλογικότητας.58 

 Τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να 
διασφαλίζουν ότι το κοινό γνωρίζει την ύπαρξη, τις ευθύνες και την ταυτότητα 
των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς, καθώς και τον τρόπο επικοινωνίας 
με αυτές.59 

 Το σύστημα εποπτείας της αγοράς πρέπει να μπορεί να καλύπτει το πλήρες 
εύρος των προϊόντων που υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα, 
συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων για επαγγελματική χρήση και 
μηχανημάτων για καταναλωτική χρήση.60 Σε ορισμένα κράτη μέλη, μια ενιαία 
αρχή δύναται να καλύπτει όλο το φάσμα προϊόντων. Σε άλλα κράτη μέλη, η 
εποπτεία της αγοράς βάσει της οδηγίας για τα μηχανήματα δύναται να 
ανατίθεται, για παράδειγμα, σε μια αρχή υπεύθυνη για την προστασία των 
καταναλωτών και μια αρχή υπεύθυνη για την επαγγελματική υγεία και 
ασφάλεια.  

 Εάν περισσότερες της μίας αρχής είναι αρμόδιες, το κράτος μέλος πρέπει να 
κάνει θεσπίσει ρυθμίσεις για να διασφαλίσει τον απαραίτητο συντονισμό και 
την απαιτούμενη επικοινωνία μεταξύ τους.61 

 Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να διαθέτουν εγκαταστάσεις για να 
διενεργούν τους απαραίτητους τεχνικούς ελέγχους και δοκιμές ή, τουλάχιστον, 
πρέπει να έχουν πρόσβαση στις απαραίτητες εγκαταστάσεις κατά 
περίπτωση.62 Οι δημόσιες αρχές που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της 
αγοράς δύναται να αναθέτουν συγκεκριμένα καθήκοντα, όπως δοκιμές ή την 
τεχνική επιθεώρηση μηχανημάτων σε αρμόδιους φορείς ελέγχου ή δοκιμών, 
συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών φορέων. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές 
εποπτείας της αγοράς παραμένουν υπεύθυνες για όλες τις αποφάσεις 
εποπτείας της αγοράς και τα μέτρα που λαμβάνονται βάσει των δοκιμών ή των 
ελέγχων που διενεργούνται εκ μέρους των εν λόγω αρχών. 

 
57 Βλ. Άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
58 Βλ. Άρθρο 18 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
59 Βλ. Άρθρο 17 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
60 Βλ. Άρθρο 16 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
61 Βλ. Άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
62 Βλ. Άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
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§ 97 Το σύστημα εποπτείας της αγοράς 

Το σύστημα εποπτείας της αγοράς πρέπει να περιλαμβάνει: 

 μια διαδικασία για την αντιμετώπιση καταγγελιών σχετικά με μη σύμμορφα 
μηχανήματα· 

 ένα σύστημα παρακολούθησης και ανάληψης δράσης επί εκθέσεων και 
δεδομένων σχετικά με ατυχήματα και βλάβες στην υγεία λόγω μηχανημάτων· 

 ελέγχους συγκεκριμένων κατηγοριών μηχανημάτων και επιθεώρηση ή δοκιμή 
δειγμάτων· 

 επαρκή μέτρα εξακρίβωσης της αποτελεσματικής εκτέλεσης διορθωτικών 
δράσεων· 

 μέσα για την παρακολούθηση των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων όσον 
αφορά ζητήματα ασφάλειας και υγείας σχετικά με μηχανήματα.63 

Προφανώς, οι αρχές εποπτείας της αγοράς δεν μπορούν να εξετάζουν όλα τα 
προϊόντα που διατίθενται στην αγορά, αλλά το επίπεδο παρακολούθησης των 
προϊόντων στην αγορά πρέπει να επαρκεί για να διασφαλίζεται ότι η δραστηριότητα 
εποπτείας της αγοράς γίνεται αντιληπτή από τους οικείους ενδιαφερόμενους και έχει 
σημαντικό αντίκτυπο στη συμπεριφορά των οικονομικών φορέων. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς οφείλουν να αναλαμβάνουν κατάλληλη δράση όταν 
καταγγελίες ή εκθέσεις επί ατυχημάτων, συμβάντων ή βλάβης στην υγεία λόγω ενός 
μηχανήματος δείχνουν ότι το οικείο μηχάνημα δεν συμμορφώνεται προς τις βασικές 
απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας της οδηγίας για τα μηχανήματα.  

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς οφείλουν να παρακολουθούν τις αποφάσεις που 
λαμβάνει η Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία της ρήτρας διασφάλισης – βλ. §122 
έως §126: σχόλια επί του άρθρου 11. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς οφείλουν 
επίσης να παρακολουθούν πληροφορίες για μη ασφαλή προϊόντα που 
γνωστοποιούνται βάσει του συστήματος RAPEX (Κοινοποιήσεις Μη Ασφαλών 
Προϊόντων) που έχει δημιουργεί σύμφωνα με τη γενική οδηγία για την ασφάλεια των 
προϊόντων.64 

Πέραν της εν λόγω αντιδραστικής δράσης, η δραστηριότητα εποπτείας της αγοράς 
οργανώνεται βάσει των προγραμμάτων περιοδικής εποπτείας της αγοράς που πρέπει 
να ελέγχονται τακτικά και να επικαιροποιούνται με στόχο τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητάς τους. Το πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς για τα μηχανήματα 
δύναται είτε να περιλαμβάνεται σε ένα γενικό πρόγραμμα εποπτείας της αγοράς είτε 
να υπόκειται σε ένα πρόγραμμα συγκεκριμένου τομέα. Τα προγράμματα εποπτείας 
της αγοράς πρέπει να κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή και να 
γνωστοποιούνται μέσω, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικών ανακοινώσεων. Η πρώτη εν 
λόγω ανακοίνωση θα έχει λάβει χώρα έως την 1η Ιανουαρίου 2010. Τα προγράμματα 
εποπτείας της αγοράς πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον ανά τέσσερα έτη και τα 

                                                 
63 Βλ. Άρθρο 18 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
64 Βλ. Άρθρα 24, 25 και 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
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αποτελέσματα του ελέγχου θα κοινοποιούνται στα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή 
και θα γνωστοποιούνται στο κοινό.65 

Για να είναι αποτελεσματικότερη, η δραστηριότητα εποπτείας της αγοράς θα πρέπει 
να βασίζεται σε εκτίμηση του κινδύνου. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται σε 
τομείς προϊόντων όπου υπάρχουν αποδείξεις κακής εφαρμογής των διατάξεων της 
οδηγίας ή όπου, παρά την εφαρμογή της οδηγίας, το ποσοστό ατυχημάτων ή βλάβης 
στην υγεία λόγω της χρήσης μηχανημάτων παραμένει υψηλό. 

Για να βελτιστοποιηθεί η χρήση των πόρων, είναι απαραίτητη η συνεργασία και ο 
συντονισμός μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών - βλ. §144: 
σχόλια επί του άρθρου 19. Ο κανονισμός που ορίζει τις απαιτήσεις διαπίστευσης και 
εποπτείας της αγοράς σχετικά με την εμπορία προϊόντων προβλέπει συγκεκριμένα 
μέτρα για τη βελτίωση της εν λόγω συνεργασίας, καθώς και μέτρα ώστε να 
διασφαλιστεί η κατάλληλη συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές τρίτων χωρών.66 

§ 98 Τα εργαλεία εποπτείας της αγοράς 

Η σήμανση «CE» και η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 

Η σήμανση «CE» που επιτίθεται σε ένα μηχάνημα και η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
του κατασκευαστή που συνοδεύει το μηχάνημα είναι τα πρώτα στοιχεία που δύναται 
να ελεγχθούν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς - βλ. §141: σχόλια επί του άρθρου 
16, §385, σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α και §387: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΙΙΙ. 

Συγκεκριμένα, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ παρέχει βασικές πληροφορίες που 
επιτρέπουν στις αρχές εποπτείας της αγοράς να διενεργούν τους απαραίτητους 
ελέγχους: 

 την ταυτότητα του κατασκευαστή του μηχανήματος και του εξουσιοδοτημένου 
εκπροσώπου του, κατά περίπτωση· 

 το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να συντάξει τον τεχνικό φάκελο· 

 τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που έχει εφαρμοστεί και την 
ταυτότητα του εμπλεκόμενου κοινοποιημένου φορέα, κατά περίπτωση· 

 τις άλλες οδηγίες που έχουν εφαρμοστεί για την πιο συγκεκριμένη κάλυψη 
ορισμένων κινδύνων – βλ. §89 έως §92: σχόλια επί του άρθρου 3· 

 τα εναρμονισμένα πρότυπα ή άλλες τεχνικές προδιαγραφές που έχουν 
εφαρμοστεί, κατά περίπτωση. 

Για να επωφεληθούν από το τεκμήριο της συμμόρφωσης που προσδίδεται μέσω της 
εφαρμογής εναρμονισμένων προτύπων, οι κατασκευαστές πρέπει να αναφέρουν τα 
στοιχεία των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόστηκαν στη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ. Ωστόσο, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η εφαρμογή 
εναρμονισμένων προτύπων παραμένει εθελοντική – βλ. §110 και §111: σχόλια επί 
του άρθρου 7 παράγραφος 2, §114: σχόλια επί του άρθρου 7 παράγραφος 3 και 
§385: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α. 

                                                 
65 Βλ. Άρθρο 18 παράγραφοι 5 και 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
66 Βλ. Άρθρα 24, 25 και 26 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
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Στην περίπτωση μηχανημάτων που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες του 
παραρτήματος IV για τα οποία ο κατασκευαστής έχει ακολουθήσει τη διαδικασία 
εκτίμησης της συμμόρφωσης με εσωτερικούς ελέγχους επί της κατασκευής του 
μηχανήματος σύμφωνα με το παράρτημα VIII, ο κατασκευαστής πρέπει να αναφέρει 
τα στοιχεία των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόστηκαν στη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ, καθώς η εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων που καλύπτουν 
το σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για το 
μηχάνημα αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση της συγκεκριμένης διαδικασίας 
εκτίμησης της συμμόρφωσης - βλ. §129: σχόλια επί του άρθρου 12 παράγραφος 3. 

Στην περίπτωση που τα στοιχεία ενός εναρμονισμένου προτύπου αναφέρονται στη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, οι αρχές εποπτείας της αγοράς δικαιούνται να 
θεωρήσουν ότι ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει πλήρως τις προδιαγραφές του 
προτύπου. Αν ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρμόσει το σύνολο των προδιαγραφών 
ενός εναρμονισμένου προτύπου, δύναται και σε αυτή την περίπτωση να αναφέρει τα 
στοιχεία του προτύπου στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ αλλά θα πρέπει να αναφέρει 
ποιες προδιαγραφές του προτύπου έχει ή δεν έχει εφαρμόσει. 

Οι οδηγίες 

Η εξέταση των οδηγιών που πρέπει να συνοδεύουν ένα μηχάνημα δύναται επίσης να 
παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για σκοπούς εποπτείας της αγοράς. Οι οδηγίες 
πρέπει να παρέχονται στην επίσημη γλώσσα/ γλώσσες της χώρας χρήσης – βλ. 
§256: σχόλια επί του σημείου 1.7.4 του παραρτήματος Ι· 

Συγκεκριμένα οι οδηγίες πρέπει να προσδιορίζουν την προοριζόμενη χρήση του 
μηχανήματος, η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη διενέργεια της έρευνας 
για τη συμμόρφωση του μηχανήματος - βλ. §171: σχόλια επί του σημείου 1.1.1 
στοιχείο η) του παραρτήματος Ι. 

Ο τεχνικός φάκελος ή η σχετική τεχνική τεκμηρίωση 

Εάν οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν αμφιβολίες όσον αφορά τη συμμόρφωση 
ενός μηχανήματος με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, δύναται να 
ζητήσουν να τους κοινοποιηθεί ο τεχνικός φάκελος του κατασκευαστή - βλ. §393: 
σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 2 και 3. Στην περίπτωση ημιτελούς 
μηχανήματος, οι αρχές εποπτείας της αγοράς δύναται να ζητήσουν να τους 
κοινοποιηθεί η σχετική τεχνική τεκμηρίωση του κατασκευαστή – βλ. §394: σχόλια επί 
του παραρτήματος VII τμήμα Β. Το εν λόγω αίτημα δύναται να υποβληθεί σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εποπτείας της αγοράς.  

Οι διατάξεις αυτές έχουν διττό σκοπό: αφενός, η παροχή των σχετικών στοιχείων του 
τεχνικού φακέλου ή της τεχνικής τεκμηρίωσης επιτρέπει σε έναν κατασκευαστή να 
εξηγήσει τα μέτρα που έχει λάβει για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που σχετίζονται 
με το μηχάνημα ώστε να συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας. Αφετέρου, η εξέταση των εγγράφων αυτών βοηθά τις αρχές 
εποπτείας της αγοράς να ολοκληρώσουν την έρευνά τους και είτε να διαλύσουν είτε 
να επιβεβαιώσουν τις αμφιβολίες τους σχετικά με τη συμμόρφωση του οικείου 
μηχανήματος. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο οι αρχές εποπτείας της αγοράς να 
ζητήσουν τα έγγραφα αυτά αν θεωρούν ότι διαθέτουν ήδη επαρκείς πληροφορίες 
πάνω στις οποίες μπορούν να βασίσουν την απόφασή τους. 
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Το αίτημα για κοινοποίηση του τεχνικού φακέλου ή της σχετικής τεχνικής τεκμηρίωσης 
θα πρέπει να αναφέρει τη φύση των αμφιβολιών σχετικά με τη συμμόρφωση του 
οικείου μηχανήματος και τα μέρη ή τις πτυχές του μηχανήματος που υπόκεινται σε 
διερεύνηση. Μόνο τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου ή της σχετικής τεχνικής 
τεκμηρίωσης που είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση θα πρέπει να ζητούνται, ώστε 
να μην προκαλείται δυσανάλογο βάρος για τον κατασκευαστή. 

Η μη προσκόμιση του τεχνικού φακέλου ενός μηχανήματος ή της σχετικής τεχνικής 
τεκμηρίωσης ενός ημιτελούς μηχανήματος, κατόπιν ενός εν λόγω δεόντως 
αιτιολογημένου αιτήματος, δύναται να συνιστά λόγο αμφισβήτησης της συμμόρφωσης 
του μηχανήματος ή του ημιτελούς μηχανήματος – βλ. §393: σχόλια επί του 
παραρτήματος VΙΙ τμήμα Α μέρος 3 και §394: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα 
Β στοιχείο β). Με άλλα λόγια, αν ο κατασκευαστής δεν απαντήσει σε ένα δεόντως 
αιτιολογημένο αίτημα παροχής των σχετικών στοιχείων του τεχνικού φακέλου ή της 
τεχνικής τεκμηρίωσης, οι αρχές εποπτείας της αγοράς δικαιούνται να αποφασίσουν 
τις ενέργειες στις οποίες θα προβούν βάσει οποιωνδήποτε άλλων αποδεικτικών 
στοιχείων που έχουν στη διάθεσή τους. 

§ 99 Έγγραφα σχετικά με τα μηχανήματα του παραρτήματος IV 

Όταν μηχανήματα που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες του παραρτήματος IV 
υποβάλλονται σε μια από τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης που 
περιλαμβάνουν κοινοποιημένο φορέα, πέραν των αιτημάτων για χορήγηση 
τεκμηρίωσης που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, οι αρχές εποπτείας 
της αγοράς έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ορισμένα έγγραφα από τον εν λόγω 
κοινοποιημένο φορέα. 

Εξέταση τύπου ΕΚ 

Στην περίπτωση μηχανημάτων που υπόκεινται στη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΧ, οι αρχές εποπτείας της αγοράς δύναται, κατόπιν 
αιτήσεως, να λάβουν αντίγραφο του σχετικού πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ. Με 
τον τρόπο αυτόν, οι αρχές μπορούν να ελέγξουν ότι όντως έχει εκδοθεί πραγματικά 
πιστοποιητικό για το οικείο μηχάνημα. Κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς δύναται να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού φακέλου και των 
αποτελεσμάτων του εξετάσεων που διενήργησε ο κοινοποιημένος φορέας – βλ. §399: 
σχόλια επί του παραρτήματος ΙΧ παράγραφος 7. 

Τα εν λόγω αιτήματα δύναται να απευθύνονται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
απευθείας στον κοινοποιημένο φορέα που πραγματοποίησε την εξέταση τύπου ΕΚ. 
Ο κοινοποιημένος φορέας θα πρέπει να απαντήσει στην εθνική αρχή εποπτείας της 
αγοράς που διατύπωσε το αίτημα. Στην περίπτωση που υπάρχουν δυσκολίες, για 
παράδειγμα, όσον αφορά τη γλώσσα, οι αρχές εποπτείας της αγοράς δύναται να 
ζητήσουν τη συνδρομή των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες για την κοινοποίηση 
του οικείου κοινοποιημένου φορέα – βλ. §144: σχόλια επί του άρθρου 19. 

Πλήρης διασφάλιση ποιότητας 

Για να ελεγχθεί αν η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που περιλαμβάνει το 
σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή έχει εφαρμοστεί σωστά, 
οι αρχές εποπτείας της αγοράς δύναται να ζητήσουν από τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να κοινοποιήσει τα σχετικά στοιχεία της 
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τεκμηρίωσης του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή – 
βλ. §407: σχόλια επί του παραρτήματος Χ παράγραφος 4. 

§100 Ενέργειες για την αντιμετώπιση μη συμμορφούμενων μηχανημάτων 

 Μη συμμορφούμενη σήμανση «CE» 

Αν μια αρχή εποπτείας της αγοράς ανακαλύψει μη συμμόρφωση σε σχέση με τη 
σήμανση «CE», οι διορθωτικές ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσει ορίζονται 
στο άρθρο 17. Η ρήτρα διασφάλισης του άρθρου 11 χρησιμοποιείται μόνο αν οι 
ενέργειες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 17 δεν καταφέρουν να 
δώσουν τέλος στη μη συμμόρφωση - βλ. §142: σχόλια επί του άρθρου 17. 

 Μη συμμόρφωση με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 

Αν μια αρχή εποπτείας της αγοράς ανακαλύψει ότι κάποιο μηχάνημα που έχει 
διατεθεί στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας 
και ασφάλειας, η αρχή θα πρέπει να απαιτήσει πρώτα από τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να προβεί στις απαιτούμενες διορθωτικές 
ενέργειες για να καταστήσει το μηχάνημα σύμμορφο ή να το αποσύρει από την αγορά 
εντός χρονικού πλαισίου που θα προσδιοριστεί από την αρχή εποπτείας της 
αγοράς.67 Τα εν λόγω διορθωτικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν όσον αφορά όλα τα 
τεμάχια του μηχανήματος που έχουν το ίδιο σχεδιαστικό ή κατασκευαστικό ελάττωμα 
και να εφαρμοστούν σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή αγορά. 

Εάν το οικείο προϊόν προκαλεί σοβαρό κίνδυνο, η αρχή εποπτείας της αγοράς θα 
απαιτήσει επίσης από τον κατασκευαστή να λάβει κατάλληλα μέτρα όσον αφορά 
μηχανήματα που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά ή έχουν αρχίσει να 
χρησιμοποιούνται όπως, για παράδειγμα, να ανακαλέσει το προϊόν.68 

Εάν τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα δεν αναληφθούν εθελουσίως από τον 
κατασκευαστή εντός του χρονικού πλαισίου που προσδιορίζει η αρχή εποπτείας της 
αγοράς, το κράτος μέλος πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι 
τα μη ασφαλή προϊόντα θα αποσυρθούν από την αγορά. Τα εν λόγω μέτρα πρέπει να 
κοινοποιηθούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη σύμφωνα με τη ρήτρα 
διασφάλισης – βλ. §123: σχόλια επί του άρθρου 11. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς θα λάβουν επίσης κατάλληλα μέτρα για να 
προειδοποιήσουν τους χρήστες, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με τους οικείους 
οικονομικούς φορείς, ώστε να προλάβουν ατυχήματα ή βλάβες στην υγεία που 
δύναται να προκληθούν από το ελάττωμα που έχει εντοπισθεί.69 

Εάν ένα μηχάνημα που προκαλεί σοβαρό κίνδυνο αποσυρθεί από την αγορά, είτε 
εθελουσίως είτε κατόπιν περιοριστικών μέτρων, ή αν καταστεί σύμμορφο κατόπιν 
εθελούσιων διορθωτικών ενεργειών, το οικείο κράτος μέλος πρέπει να ενημερώσει τα 
άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή ώστε να είναι σε θέση να ελέγχουν αν οι 
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την ΕΕ – βλ. 
§144: σχόλια επί του άρθρου 19. Προβλέπεται ότι το σύστημα RAPEX που έχει 

                                                 
67 Βλ. Άρθρο 2 παράγραφος 15 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
68 Βλ. Άρθρο 2 παράγραφος 14 και άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
69 Βλ. Άρθρο 19 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 94 

δημιουργηθεί σύμφωνα με την οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων θα 
χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.70 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι όταν οι αρχές εποπτείας της αγοράς λαμβάνουν ένα 
υποχρεωτικό μέτρο για τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά ενός μηχανήματος 
που προκαλεί σοβαρό κίνδυνο, η κοινοποίηση σύμφωνα με το σύστημα RAPEX δεν 
αίρει την υποχρέωση του οικείου κράτους μέλους να κοινοποιήσει το μέτρο σύμφωνα 
με τη ρήτρα διασφάλισης της οδηγίας για τα μηχανήματα – βλ. §123: σχόλια επί του 
άρθρου 11. 

§101 Μη ασφαλή καταναλωτικά προϊόντα 

Πέραν των διατάξεων της οδηγίας για τα μηχανήματα και του κανονισμού για τη 
θέσπιση των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την 
εμπορία των προϊόντων, ορισμένες ειδικές διατάξεις της οδηγίας για τη γενική 
ασφάλεια των προϊόντων ισχύουν όσον αφορά μηχανήματα που προορίζονται ή που 
πιθανόν να χρησιμοποιηθούν από καταναλωτές, στις περιπτώσεις που η οδηγία για 
τα μηχανήματα ή ο κανονισμός δεν περιλαμβάνουν ισοδύναμες διατάξεις.71 Ισχύουν 
συγκεκριμένα οι ακόλουθες διατάξεις: 

 η υποχρέωση των διανομέων να ενεργούν επιμελώς και να συνεργάζονται με 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς·72 

 η υποχρέωση των παραγωγών και των διανομέων να ενημερώνουν τις αρχές 
σχετικά με μη ασφαλή προϊόντα και να συνεργάζονται με τις αρχές για την 
πρόληψη των κινδύνων για τους καταναλωτές·73 

 ορισμένα μέτρα που δύναται να ληφθούν από τις αρχές εποπτείας της αγοράς 
όσον αφορά μη ασφαλή προϊόντα.74 

§102 Έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ 

Σε πολλές περιπτώσεις, ιδίως στην περίπτωση μαζικά παραγόμενων προϊόντων που 
εισάγονται στην ΕΕ από τρίτες χώρες, ο αποτελεσματικότερος τρόπος εκτέλεσης της 
εποπτείας της αγοράς είναι ο έλεγχος της συμμόρφωσης των προϊόντων αυτών στο 
σημείο εισόδου τους στην ευρωπαϊκή αγορά, προτού να διασκορπιστούν σε όλα τα 
δίκτυα διανομής των κρατών μελών. 

Στα άρθρα 27 έως 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 ο οποίος, για το σκοπό 
αυτό, καταργεί και αντικαθιστά τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 339/93, προβλέπεται το 
νομικό πλαίσιο για τους ελέγχους αυτούς. Οι διατάξεις αυτές εφαρμόζονται πλήρως 
για εισαγόμενα μηχανήματα. 

Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν στις αρχές που είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των 
προϊόντων που εισέρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά (συνήθως τελωνειακές αρχές) τις 

                                                 
70 Βλ. Άρθρο 22 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
71 Βλ. Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο β) της οδηγίας 2001/95/ΕΚ και άρθρο 15 παράγραφος 3 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
72 Βλ. άρθρο 5 παράγραφος 2 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ. 
73 Βλ. άρθρο 5 παράγραφος 3 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ. 
74 Βλ. άρθρο 8 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ. 
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απαραίτητες αρμοδιότητες και τους πόρους ώστε να είναι σε θέση να διενεργούν, σε 
επαρκή κλίμακα, κατάλληλους ελέγχους στα χαρακτηριστικά των μηχανημάτων, 
προτού αυτά να αποδεσμευθούν για ελεύθερη κυκλοφορία.75 

Μεταξύ των αρχών αυτών και της αρχής ή των αρχών που είναι υπεύθυνη/-ες για την 
εποπτεία της αγοράς στην περίπτωση μηχανημάτων πρέπει να οργανωθεί η 
απαραίτητη συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών76 Συγκεκριμένα, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς πρέπει να παρέχουν στις αρχές που είναι υπεύθυνες για τους 
ελέγχους στα εξωτερικά σύνορα πληροφορίες για τις κατηγορίες προϊόντων που 
παρουσιάζουν σοβαρό κίνδυνο ή μη συμμόρφωση.77 

Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους στα εξώτερα σύνορα οφείλουν να 
αναστείλουν την αποδέσμευση των μηχανημάτων για ελεύθερη κυκλοφορία εντός 
της ΕΕ στις εξής περιπτώσεις: 

 στην περίπτωση που κάποιο ολοκληρωμένο μηχάνημα δεν φέρει τη 
σήμανση «CE» και τις άλλες σημάνσεις που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 
για τα μηχανήματα ή που η σήμανση «CE» έχει επιτεθεί σε μηχάνημα κατά 
τρόπο εσφαλμένο ή παραπλανητικό ή που κάποιο μηχάνημα δεν 
συνοδεύεται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ υπογεγραμμένη από τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του· 

 στην περίπτωση που υπάρχει λόγος να πιστεύουν οι αρχές ότι το μηχάνημα 
θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια.78 

Οι αρχές που είναι υπεύθυνες για τους ελέγχους στα εξώτερα σύνορα οφείλουν να 
αναστείλουν την αποδέσμευση ημιτελών μηχανημάτων για ελεύθερη κυκλοφορία 
εντός της ΕΕ στις εξής περιπτώσεις: 

 εάν το ημιτελές μηχάνημα δεν συνοδεύεται από βεβαίωση ενσωμάτωσης - 
βλ. §384: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Β· 

 εάν το ημιτελές μηχάνημα δεν συνοδεύεται από οδηγίες συναρμολόγησης - 
βλ. §390: σχόλια επί του παραρτήματος VI. 

Οι αρχές εποπτείας της αγοράς πρέπει να ενημερώνονται άμεσα για οποιαδήποτε 
εν λόγω αναστολή. Το προϊόν θα πρέπει να αποδεσμευθεί για ελεύθερη 
κυκλοφορία εντός 3 ημερών, εκτός αν οι αρχές εποπτείας της αγοράς έχουν προβεί 
σε ενέργειες. 
Ο κανονισμός ορίζει τις διαδικασίες που πρέπει να εφαρμοστούν στην περίπτωση 
που ένα μηχάνημα δεν έχει υποβληθεί στην κατάλληλη διαδικασία εκτίμησης της 
συμμόρφωσης, αν δεν συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας ή αν προκαλεί σοβαρό κίνδυνο.79 

                                                 
75 Βλ. Άρθρο 27 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
76 Βλ. Άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
77 Βλ. Άρθρο 29 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
78 Βλ. Άρθρο 27 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
79 Βλ. άρθρο 28 και άρθρο 29 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
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Άρθρο 5 

Διάθεση στην αγορά και έναρξη χρήσης 

1.  Πριν από τη διάθεση του μηχανήματος στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης του, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του: 

α) εξασφαλίζει ότι το μηχάνημα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 
που παρατίθενται στο παράρτημα Ι· 

β) εξασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος που μνημονεύεται στο τμήμα Α του παραρτήματος 
VIΙ είναι διαθέσιμος· 

γ)  παρέχει, ιδίως, τις αναγκαίες πληροφορίες, όπως οι οδηγίες χρήσης· 

δ)  εφαρμόζει τις δέουσες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το 
άρθρο 12· 

ε)  συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙ μέρος 1 τμήμα 
Α και διασφαλίζει ότι η δήλωση αυτή συνοδεύει το μηχάνημα· 

στ)  επιθέτει τη σήμανση «CE» σύμφωνα με το άρθρο 16. 
 ... 

§103 Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών μηχανημάτων 

Στο άρθρο 5 παράγραφος 1 συνοψίζονται οι υποχρεώσεις που πρέπει να 
εκπληρώνουν οι κατασκευαστές μηχανημάτων πριν από τη διάθεση των προϊόντων 
τους στην αγορά ή την έναρξη χρήσης τους – βλ. §78 έως §81: σχόλια επί του 
άρθρου 2 στοιχείο θ).  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο όρος «μηχάνημα» χρησιμοποιείται εδώ με την ευρεία 
του έννοια. Συνεπώς, οι υποχρεώσεις αυτές ισχύουν για τους κατασκευαστές των 
μηχανημάτων που αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ): 
μηχανήματα με τη στενή έννοια του όρου, εναλλάξιμος εξοπλισμός, δομικά στοιχεία 
ασφάλειας, ανυψωτικά εξαρτήματα, αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες και 
αφαιρετά συστήματα μηχανικής μετάδοσης - βλ. §33: σχόλια επί του άρθρου 2 
παράγραφος 1.  

Το σύνολο ή ένα μέρος των υποχρεώσεων που συνοψίζονται στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) δύναται επίσης να εκπληρώνονται από τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του κατασκευαστή – βλ. §84 και §85: σχόλια επί του 
άρθρου 2 στοιχείο θ). 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να εκπληρώνονται 
πριν από τη διάθεση του μηχανήματος στην ευρωπαϊκή αγορά – βλ. §73: σχόλια επί 
του άρθρου 2 στοιχείο η). Ωστόσο, στην περίπτωση μηχανημάτων που δεν 
διατίθενται στην αγορά, όπως, για παράδειγμα, μηχανημάτων που κατασκευάζονται ή 
εισάγονται στην ΕΕ από κάποιον χρήστη για ιδία χρήση, οι υποχρεώσεις αυτές 
πρέπει να εκπληρώνονται πριν από την έναρξη χρήσης του μηχανήματος - βλ. §80 
και §81: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο θ). 

Το άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ) προβλέπει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να 
παρέχει απαραίτητες πληροφορίες και οδηγίες μαζί με το μηχάνημα. Σχετικά με αυτό, 
πρέπει να σημειωθεί ότι η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών για το μηχάνημα 
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και η σύνταξη των οδηγιών αποτελούν μέρος του σχεδιασμού και της κατασκευής του 
μηχανήματος και υπόκεινται σε ειδικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας – βλ. 
§244: σχόλια επί του σημείου 1.7 του παραρτήματος Ι. 

Άρθρο 5 (συνέχεια) 
... 
2.  Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, πριν από τη διάθεση 

ημιτελούς μηχανήματος στην αγορά, βεβαιώνεται ότι έχουν ολοκληρωθεί οι 
διαδικασίες του άρθρου 13. 

... 

§104 Οι υποχρεώσεις κατασκευαστών ημιτελών μηχανημάτων 

Το άρθρο 5 παράγραφος 2 αναφέρεται στις υποχρεώσεις των κατασκευαστών 
ημιτελών μηχανημάτων, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 – βλ. §46: σχόλια επί του 
άρθρου 2 στοιχείο ζ). Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών ημιτελών μηχανημάτων 
συνοψίζονται στο άρθρο 13 – βλ. §131: σχόλια επί του άρθρου 13. 

Άρθρο 5 (συνέχεια) 
... 
3. Για τους σκοπούς της διαδικασίας του άρθρου 12, ο κατασκευαστής ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διαθέτει τα απαραίτητα μέσα ή έχει πρόσβαση 
σε αυτά, προκειμένου να είναι σε θέση να διασφαλίζει τη συμμόρφωση του 
μηχανήματος προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος Ι. 

... 

§105 Μέσα διασφάλισης της συμμόρφωσης του μηχανήματος 

Το άρθρο 5 παράγραφος 3 αναφέρεται στην προβλεπόμενη στο άρθρο 5 
παράγραφος 1 στοιχείο δ) υποχρέωση εκτέλεσης της κατάλληλης διαδικασίας 
εκτίμησης της συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 12. 

Στην περίπτωση μηχανημάτων υποκείμενων στη διαδικασία εκτίμησης της 
συμμόρφωσης με εσωτερικούς ελέγχους επί του μηχανήματος που περιγράφεται στο 
παράρτημα VIII, οι απαραίτητες εξακριβώσεις δύναται να διενεργούνται από τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή εκ μέρους τους. 
Ανεξαρτήτως του αν η εκτίμηση της συμμόρφωσης του μηχανήματος εκτελείται από 
τον ίδιο τον κατασκευαστή ή ανατίθεται στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, το 
πρόσωπο που εκτελεί την εκτίμηση της συμμόρφωσης πρέπει να διαθέτει ή να έχει 
πρόσβαση στα απαραίτητα μέσα για να εξακριβώσει τη συμμόρφωση του 
μηχανήματος με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. Τα μέσα δύναται να 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το απαραίτητο εξειδικευμένο προσωπικό, 
πρόσβαση στις απαραίτητες πληροφορίες, τις ικανότητες και τον εξοπλισμό που 
απαιτούνται για την εκτέλεση των απαραίτητων ελέγχων σχεδιασμού, υπολογισμούς, 
μετρήσεις, λειτουργικές δοκιμές, δοκιμές αντοχής, οπτικές επιθεωρήσεις και ελέγχους 
πληροφοριών και οδηγιών με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
μηχανήματος με τις συναφείς βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας. 
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Όταν ένα μηχάνημα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με εναρμονισμένα 
πρότυπα, τα πρότυπα συνήθως προσδιορίζουν τα μέσα που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του μηχανήματος με τις 
προδιαγραφές τους.80 

Στην περίπτωση μηχανημάτων που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες του 
παραρτήματος IV για τις οποίες χρησιμοποιείται η διαδικασία πλήρους διασφάλισης 
της ποιότητας που περιγράφεται στο παράρτημα X, τα μέσα για τη διενέργεια των 
απαραίτητων εξακριβώσεων πρέπει να τεκμηριώνονται στο σύστημα πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή – βλ. §403: σχόλια επί του σημείου 2.2 του 
παραρτήματος Χ. 

Άρθρο 5 (συνέχεια) 
... 
4.  Εάν τα μηχανήματα αποτελούν επίσης αντικείμενο και άλλων οδηγιών, οι οποίες 

αφορούν άλλα θέματα και προβλέπουν την επίθεση της σήμανσης «CE», η εν λόγω 
σήμανση υποδηλώνει τη συμμόρφωση των μηχανημάτων προς τις διατάξεις και των 
άλλων αυτών οδηγιών. 

Ωστόσο, εάν μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω οδηγίες επιτρέπουν στον 
κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να επιλέγει, κατά τη 
διάρκεια μεταβατικής περιόδου, το εφαρμοστέο σύστημα, η σήμανση «CE» 
υποδηλώνει τη συμμόρφωση μόνο προς τις διατάξεις των οδηγιών που εφαρμόζει ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του. Τα στοιχεία των 
εφαρμοζόμενων οδηγιών, όπως αυτά δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναγράφονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. 

§106 Σήμανση «CE» σύμφωνα με άλλες οδηγίες 

Το άρθρο 5 παράγραφος 4 ασχολείται με την υποχρέωση που αναφέρεται στο άρθρο 
5 παράγραφος 1 στοιχείο στ): την επίθεση της σήμανσης «CE». Το άρθρο 5 
παράγραφος 4 υπενθυμίζει ότι άλλες οδηγίες που προβλέπουν την επίθεση της 
σήμανσης «CE» δύναται να ισχύουν για μηχανήματα. Στην περίπτωση αυτή, ο 
κατασκευαστής πρέπει να διασφαλίζει ότι έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με το σύνολο των οδηγιών που ισχύουν για το προϊόν του πριν από την 
επίθεση της σήμανσης «CE» – βλ. §89 έως §92: σχόλια επί του άρθρου 3. 

                                                 
80 Βλ. παράγραφο 6.9 - Παράγραφος «Εξακρίβωση των απαιτήσεων ασφάλειας ή/και των μέτρων 
προστασίας» του Οδηγού CEN 414: 2004 – Ασφάλεια μηχανών – Κανόνες για την εκπόνηση και 
παρουσίαση προτύπων ασφάλειας. 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 99

Άρθρο 6 

Ελεύθερη κυκλοφορία 

1. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεμποδίζουν στο έδαφός τους 
τη διάθεση στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης των μηχανημάτων που 
συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

2. Τα κράτη μέλη δεν απαγορεύουν, περιορίζουν ή παρεμποδίζουν τη διάθεση στην 
αγορά ημιτελών μηχανημάτων τα οποία, σύμφωνα με βεβαίωση ενσωμάτωσης εκ 
μέρους του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, η οποία 
προβλέπεται στο παράρτημα II μέρος 1 τμήμα Β, προορίζονται να ενσωματωθούν 
σε μηχάνημα ή να συναρμολογηθούν με άλλα ημιτελή μηχανήματα ώστε να 
αποτελέσουν μηχάνημα. 

... 

§107 Ελεύθερη κυκλοφορία μηχανημάτων και ημιτελών μηχανημάτων 

Το άρθρο 6 παράγραφοι 1 και 2 ορίζουν υποχρεώσεις με στόχο την εκπλήρωση ενός 
εκ των θεμελιωδών στόχων της οδηγίας για τα μηχανήματα: της ελεύθερης 
κυκλοφορίας μηχανημάτων και ημιτελών μηχανημάτων εντός της ενιαίας αγοράς.  

Στο άρθρο 6 παράγραφος 1, ο όρος «μηχάνημα» χρησιμοποιείται με την ευρεία του 
έννοια για να προσδιορίσει το σύνολο των προϊόντων που παρατίθενται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) – βλ. §33: σχόλια επί του άρθρου 2 
παράγραφος 1. 

Σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο 6 υποχρεώσεις, τα κράτη μέλη δεν δύναται να 
επιβάλλουν οποιεσδήποτε απαιτήσεις ή διαδικασίες για τη διάθεση στην αγορά 
μηχανημάτων ή ημιτελών μηχανημάτων ή για την έναρξη χρήσης μηχανημάτων, όσον 
αφορά τους κινδύνους που καλύπτονται από την οδηγία για τα μηχανήματα, πέραν 
όσων προβλέπονται στην οδηγία. 

Η υποχρέωση διασφάλισης της ελεύθερης κυκλοφορίας μηχανημάτων και ημιτελών 
μηχανημάτων που συμμορφώνονται με την οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να 
ρυθμίζουν την εγκατάσταση και τη χρήση των μηχανημάτων εντός ορισμένων ορίων – 
βλ. §139 και §140: σχόλια επί του άρθρου 15. 

Δυνάμει της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)81, τα 
μηχανήματα που συμμορφώνονται προς την οδηγία για τα μηχανήματα 
απολαμβάνουν επίσης ελεύθερη κυκλοφορία στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη 
Νορβηγία. Το ίδιο ισχύει και στην Ελβετία δυνάμει της συμφωνίας αμοιβαίας 
αναγνώρισης με την ΕΕ82 και στην Τουρκία δυνάμει της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ-
Τουρκίας83. 

                                                 
81 http://www.efta.int/legal-texts/eea.aspx  
82 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/international-aspects/mutual-recognition-
agreement/switzerland/index_en.htm  
83 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/customs_unions/article_
414_en.htm  

http://www.efta.int/legal-texts/eea.aspx
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/international-aspects/mutual-recognition-agreement/switzerland/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/international-aspects/mutual-recognition-agreement/switzerland/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/customs_unions/article_414_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/customs_unions/article_414_en.htm
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Άρθρο 6 (συνέχεια) 

3.  Τα κράτη μέλη δεν εμποδίζουν, κατά τις εμποροπανηγύρεις, τις εκθέσεις, τις 
επιδείξεις, και τις παρόμοιες εκδηλώσεις, την παρουσίαση μηχανημάτων ή 
ημιτελών μηχανημάτων που δεν πληρούν τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, 
εφόσον επισημαίνεται σαφώς σε ορατή πινακίδα η μη συμμόρφωσή τους και το ότι 
τα εν λόγω μηχανήματα δεν θα διατίθενται πριν από τη συμμόρφωσή τους. 
Εξάλλου, κατά τις επιδείξεις παρόμοιων μηχανημάτων ή ημιτελών μηχανημάτων 
που δεν πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, λαμβάνονται τα προσήκοντα μέτρα 
ασφαλείας προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των προσώπων. 

§108 Εμπορικές εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις και επιδείξεις 

Οι εμπορικές εκθέσεις, οι εμποροπανηγύρεις και οι επιδείξεις αποτελούν μια ευκαιρία 
για τους κατασκευαστές, τους εισαγωγείς και τους διανομείς μηχανημάτων, να 
προωθήσουν νέα και καινοτόμα προϊόντα. Οι διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 3 
έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η οδηγία για τα μηχανήματα δεν συνιστά εμπόδιο 
στην προώθηση των εν λόγω προϊόντων – βλ. §19: σχόλια επί της αιτιολογικής 
σκέψης 17. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι οικείες εταιρείες δύναται να επιθυμούν να 
δουν αν τα προϊόντα τους ενδιαφέρουν τους πιθανούς πελάτες προτού να εκτελέσουν 
τη σχετική διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης. Σε άλλες περιπτώσεις, η 
διαδικασία δύναται να μην έχει ολοκληρωθεί κατά το χρόνο επίδειξης του 
μηχανήματος. Οι κατασκευαστές, οι διανομείς και οι εισαγωγείς δύναται επίσης να 
επιθυμούν να εκθέσουν προϊόντα που δεν προορίζονται για την ευρωπαϊκή αγορά. 
Τα προϊόντα δύναται επίσης να επιδεικνύονται χωρίς ορισμένους προφυλακτήρες ή 
προστατευτικές διατάξεις ώστε να παρουσιάζονται τα λειτουργικά τους 
χαρακτηριστικά πιο καθαρά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 3, οι εν λόγω πρακτικές επιτρέπονται. Ωστόσο, 
για να παρέχονται σαφείς πληροφορίες στους πιθανούς πελάτες και να αποφεύγεται 
ο αθέμιτος ανταγωνισμός με εκθέτες προϊόντων που συμμορφώνονται προς την 
οδηγία για τα μηχανήματα, τα προϊόντα που δεν συνάδουν με τις διατάξεις της 
οδηγίας πρέπει να συνοδεύονται από ορατή πινακίδα που να αναφέρει σαφώς ότι δεν 
είναι σύμμορφα και ότι δεν θα είναι διαθέσιμα έως ότου καταστούν σύμμορφα. Οι 
διοργανωτές εμπορικών εκθέσεων θα πρέπει να υπενθυμίζουν στους εκθέτες τη 
συγκεκριμένη υποχρέωση. 

Η οδηγία για τα μηχανήματα δεν προσδιορίζει συγκεκριμένη μορφή ή διατύπωση για 
την πινακίδα αυτή. Προτείνεται η ακόλουθη διατύπωση για μηχανήματα τα οποία ο 
κατασκευαστής προτίθεται να καταστήσει σύμμορφα και να διαθέσει στην ευρωπαϊκή 
αγορά. 

Το εκτιθέμενο μηχάνημα δεν συμμορφώνεται με την οδηγία για 
τα μηχανήματα. 

Πληροφορούμε τους επισκέπτες ότι το μηχάνημα θα καταστεί 
διαθέσιμο στη Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο αφού συμμορφωθεί 
προς τις ισχύουσες διατάξεις. 

Πρέπει να λαμβάνονται απαραίτητες προφυλάξεις κατά τη διάρκεια εκθέσεων και 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 101

επιδείξεων ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των εκθετών και του κοινού, ιδίως αν τα 
προϊόντα παρουσιάζονται χωρίς προφυλακτήρες ή προστατευτικές διατάξεις. Όσον 
αφορά την υγεία και την ασφάλεια των εκθετών ή άλλων εργαζομένων στην έκθεση, 
πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την 
εφαρμογή των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών για την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζομένων. 

Άρθρο 7 

Τεκμήριο συμμόρφωσης και εναρμονισμένα πρότυπα 

1.  Τα κράτη μέλη θεωρούν ότι είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας τα 
μηχανήματα που φέρουν τη σήμανση «CE» και συνοδεύονται από τη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ το περιεχόμενο της οποίας παρατίθεται στο παράρτημα II μέρος 1 
τμήμα Α. 

... 

§109 Τεκμήριο συμμόρφωσης προσδιδόμενο από τη σήμανση «CE» και τη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 

Το άρθρο 7 παράγραφος 1 εξηγεί το ρόλο της σήμανσης «CE» και της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΚ ως «διαβατήρια» για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας 
μηχανημάτων στην ενιαία αγορά που αναφέρεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. 

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα. Αυτό υποδηλώνει 
ότι η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να παρέχεται μαζί με το μηχάνημα από τον 
κατασκευαστή κατά τη διάθεση του μηχανήματος στην αγορά και πρέπει να 
χορηγείται από τους άλλους οικονομικούς φορείς, όπως εισαγωγείς ή διανομείς, στο 
χρήστη του μηχανήματος – βλ. §83: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο θ). 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η οριζόμενη στο άρθρο 7 παράγραφος 1 υποχρέωση των 
κρατών μελών να θεωρούν τα μηχανήματα που φέρουν σήμανση «CE» και 
συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ σύμμορφα προς την οδηγία για τα 
μηχανήματα δεν επηρεάζει το καθήκον των κρατών μελών να εκτελούν εποπτεία της 
αγοράς έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι τα προϊόντα που φέρουν σήμανση «CE» και 
συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ όντως συμμορφώνονται προς τις 
απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα και το καθήκον τους να διασφαλίζουν την 
απόσυρση από την αγορά μη συμμορφούμενων προϊόντων που φέρουν σήμανση 
«CE» – βλ. §93 και §94: σχόλια επί του άρθρου 4 παράγραφος 1, §122 έως §126: 
σχόλια επί του άρθρου 11 και §142: σχόλια επί του άρθρου 17. 

Άρθρο 7 (συνέχεια) 
... 
2.  Τα μηχανήματα που κατασκευάζονται σύμφωνα με εναρμονισμένο πρότυπο, τα 

στοιχεία του οποίου έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, τεκμαίρεται ότι συμμορφώνονται προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας που καλύπτονται από το εν λόγω εναρμονισμένο πρότυπο. 

... 
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§110 Το τεκμήριο συμμόρφωσης που προσδίδεται από την εφαρμογή των 
εναρμονισμένων προτύπων 

Η αναφορά σε ευρωπαϊκά πρότυπα αποτελεί βασικό στοιχείο της «νέας προσέγγισης 
στο θέμα της τεχνικής εναρμόνισης και τυποποίησης» που εφαρμόζεται στην οδηγία 
για τα μηχανήματα. Η οδηγία ορίζει τις υποχρεωτικές βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας για τα μηχανήματα, ενώ οι αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές για την 
εκπλήρωση αυτών των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας παρέχονται στα 
ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα – βλ. §87: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ιβ). 

Μετά τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού εναρμονισμένου προτύπου, ο ευρωπαϊκός 
οργανισμός τυποποίησης το κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε τα στοιχεία 
του προτύπου να δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Μετά τη δημοσίευση των στοιχείων ενός εναρμονισμένου προτύπου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή των προδιαγραφών του προσδίδει 
τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που 
καλύπτονται από το πρότυπο. Το κριτήριο συμμόρφωσης υφίσταται από την 
ημερομηνία κατά την οποία τα στοιχεία του προτύπου δημοσιεύονται για πρώτη φορά 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κριτήριο συμμόρφωσης 
παύει όταν το πρότυπο αντικαθίσταται από νέο ή αναθεωρημένο πρότυπο κατά την 
«ημερομηνία παύσης του κριτηρίου συμμόρφωσης» που προσδιορίζεται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μηχανήματα που διατίθενται 
στην αγορά μετά την ημερομηνία εκείνη – βλ. §114: σχόλια επί του άρθρου 7 
παράγραφος 3. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, κατόπιν μιας επίσημης αντίρρησης, τα στοιχεία 
ορισμένων προτύπων δύναται να δημοσιευθούν στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με προειδοποίηση που αίρει το κριτήριο συμμόρφωσης για 
ορισμένα μέρη του προτύπου – βλ. §121: σχόλια επί του άρθρου 10. 

Η εφαρμογή σχεδίων ευρωπαϊκών προτύπων (προσδιοριζόμενα με το πρόθεμα 
«prEN») ή ευρωπαϊκών προτύπων τα στοιχεία των οποίων δεν έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν προσδίδει τεκμήριο 
συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας για τα 
μηχανήματα. 

Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του προτύπου (την κατηγορία μηχανήματος ή 
την πτυχή της ασφάλειας μηχανήματος που καλύπτεται από το πρότυπο) υπάρχουν 
διαθέσιμες στην παράγραφο του προτύπου που αφορά το πεδίο εφαρμογής του. 
Πρόσθετες πληροφορίες για τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας 
για τα μηχανήματα που καλύπτονται (ή δεν καλύπτονται) από το πρότυπο 
παρέχονται στο ενημερωτικό παράρτημα "Ζ" του προτύπου. 

Στην περίπτωση που γίνεται αναφορά σε ένα πρότυπο ή μέρος προτύπου με 
κανονιστική παραπομπή σε ένα ευρωπαϊκό εναρμονισμένο πρότυπο, οι 
προδιαγραφές του αναφερόμενου προτύπου ή μέρους προτύπου καθίστανται μέρος 
του εναρμονισμένου προτύπου και η εφαρμογή τους προσδίδει τεκμήριο 
συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας τις οποίες καλύπτει. 
Αυτό εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και αν το αναφερόμενο πρότυπο δεν είναι πλέον 
σε ισχύ (εκτός αν τα στοιχεία του έχουν διαγραφεί από την Επίσημη Εφημερίδα της 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόπιν επίσημης αντίρρησης – βλ. §121: σχόλια επί του 
άρθρου 10). Από την άλλη πλευρά, η εφαρμογή της πλέον πρόσφατης έκδοσης του 
αναφερόμενου προτύπου προσδίδει επίσης τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις οικείες 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, εφόσον τα στοιχεία του έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το τεκμήριο συμμόρφωσης που προσδίδεται από την εφαρμογή ενός 
εναρμονισμένου προτύπου δεν είναι απόλυτο, καθώς η συμμόρφωση του ίδιου του 
προτύπου δύναται να αμφισβητηθεί – βλ. §119 έως §121: σχόλια επί του άρθρου 10. 
Ωστόσο, το τεκμήριο συμμόρφωσης που προσδίδεται από την εφαρμογή ενός 
εναρμονισμένου προτύπου παρέχει μια ορισμένη νομική ασφάλεια για τον 
κατασκευαστή, καθώς δεν απαιτείται να παράσχει περαιτέρω αποδείξεις της 
συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται 
από το πρότυπο.  

Επιπλέον, στην περίπτωση των κατηγοριών μηχανημάτων του παραρτήματος IV, η 
εφαρμογή ενός εναρμονισμένου προτύπου που καλύπτει όλες τις βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για το μηχάνημα επιτρέπει στον κατασκευαστή να 
εκτελέσει την εκτίμηση της συμμόρφωσης του μηχανήματος χωρίς να προσφύγει σε 
έναν κοινοποιημένο φορέα - βλ. §129: σχόλια επί του άρθρου 12 παράγραφος 3. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρόλο που η εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων 
διευκολύνει την εκτίμηση του κινδύνου, δεν απαλλάσσει πλήρως τον κατασκευαστή 
του μηχανήματος από την υποχρέωση διενέργειας μιας εκτίμησης κινδύνου για το 
μηχάνημα – βλ. §159: σχόλια επί της 1ης γενικής αρχής του παραρτήματος Ι. 

Ακόμη και όταν μια δεδομένη βασική απαίτηση υγείας και ασφάλειας καλύπτεται από 
ένα εναρμονισμένο πρότυπο, ο κατασκευαστής ενός μηχανήματος μπορεί ελεύθερα 
να εφαρμόσει εναλλακτικές προδιαγραφές. Ο εθελοντικός χαρακτήρας των 
εναρμονισμένων προτύπων έχει στόχο να προλάβει την πιθανότητα τα τεχνικά 
πρότυπα να καταστούν εμπόδιο για τη διάθεση στην αγορά μηχανημάτων που 
ενσωματώνουν πρωτοποριακές λύσεις. 

Ωστόσο, ένα εναρμονισμένο πρότυπο παρέχει μια ένδειξη της προόδου της 
επιστήμης κατά το χρόνο θέσπισής του. Με άλλα λόγια, το εναρμονισμένο πρότυπο 
υποδεικνύει το επίπεδο ασφάλειας που δύναται να αναμένεται από έναν δεδομένο 
τύπο προϊόντος τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ένας κατασκευαστής μηχανήματος 
που επιλέγει να εφαρμόσει άλλες τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να μπορεί να 
αποδείξει ότι η εναλλακτική λύση του συνάδει με τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και 
υγείας της οδηγίας για τα μηχανήματα και ότι παρέχει επίπεδο ασφάλειας που είναι 
τουλάχιστον ισοδύναμο με το επίπεδο ασφάλειας που διασφαλίζεται με την εφαρμογή 
των προδιαγραφών του εναρμονισμένου προτύπου – βλ. §161 και §162: σχόλια επί 
της 3ης γενικής αρχής του παραρτήματος Ι. 

Όταν ένας κατασκευαστής επιλέγει να μην εφαρμόσει εναρμονισμένα πρότυπα ή να 
εφαρμόσει μόνο μέρη ενός εναρμονισμένου προτύπου, πρέπει να συμπεριλάβει στον 
τεχνικό φάκελο την εκτίμηση κινδύνου που πραγματοποίησε και τα μέτρα που έλαβε 
για να συμμορφωθεί προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας - βλ. §392: 
σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο α). Στην περίπτωση αυτή, 
τα στοιχεία του εναρμονισμένου προτύπου δεν θα πρέπει να παρατίθενται ως έχουν 
στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του κατασκευαστή αλλά η δήλωση θα πρέπει να 
αναφέρει τα μέρη ή τις παραγράφους ενός εναρμονισμένου προτύπου που έχουν 
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εφαρμοστεί - βλ. §383: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α 
παράγραφος 7: 

§111 Η ταξινόμηση των προτύπων για τα μηχανήματα 

Τα πρότυπα για τα μηχανήματα ταξινομούνται σε τρεις τύπους, Α, Β και C. Ο σκοπός 
της ταξινόμησης αυτής είναι να επιτρέπει στους συντάκτες των προτύπων για 
συγκεκριμένες κατηγορίες μηχανημάτων να αναφέρονται σε οριζόντια πρότυπα που 
παρέχουν καλά δοκιμασμένες τεχνικές λύσεις. Τα οριζόντια πρότυπα τύπου Α και Β 
βοηθούν επίσης τους κατασκευαστές που σχεδιάζουν μηχανήματα για τα οποία δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα πρότυπα τύπου C. 

Ο χαρακτήρας του τεκμηρίου συμμόρφωσης που προσδίδεται από την εφαρμογή των 
εναρμονισμένων προτύπων αυτών των τριών τύπων πρέπει είναι διακριτός: 

Πρότυπα τύπου Α 

Τα πρότυπα τύπου Α προσδιορίζουν βασικές έννοιες, ορολογία και αρχές 
σχεδιασμού που ισχύουν για όλες τις κατηγορίες μηχανημάτων. Η εφαρμογή των εν 
λόγω προτύπων, παρόλο που παρέχει ένα βασικό πλαίσιο για την ορθή εφαρμογή 
της οδηγίας για τα μηχανήματα, δεν επαρκεί από μόνη της για τη διασφάλιση της 
συμμόρφωσης προς τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της 
οδηγίας για τα μηχανήματα και, ως εκ τούτου, δεν προσδίδει πλήρες τεκμήριο 
συμμόρφωσης. 

Π.χ., η εφαρμογή του προτύπου EN ISO 14121-184 διασφαλίζει ότι η εκτίμηση 
κινδύνου διενεργείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 1ης γενικής αρχής του 
παραρτήματος 1, αλλά δεν επαρκεί για να δείξει ότι τα μέτρα προστασίας που έλαβε ο 
κατασκευαστής για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που εμφανίζει το μηχάνημα 
συμμορφώνονται προς τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του 
παραρτήματος Ι. 

Πρότυπα τύπου Β 

Τα πρότυπα τύπου Β καλύπτουν συγκεκριμένες πτυχές της ασφάλειας μηχανημάτων 
ή συγκεκριμένους τύπους προφυλακτήρων που δύναται να χρησιμοποιηθούν σε ένα 
μεγάλο εύρος κατηγοριών μηχανημάτων. Η εφαρμογή των προδιαγραφών προτύπων 
τύπου Β προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 
για τα μηχανήματα που αυτά καλύπτουν όταν ένα πρότυπο τύπου C ή η εκτίμηση 
κινδύνου του κατασκευαστή δείχνει ότι μια τεχνική λύση που προσδιορίζεται από το 
πρότυπο τύπου C είναι κατάλληλη για τη συγκεκριμένη κατηγορία ή το μοντέλο του 
οικείου μηχανήματος. 

Η εφαρμογή προτύπων τύπου Β που παρέχουν προδιαγραφές για δομικά στοιχεία 
ασφαλείας τα οποία διατίθενται χωριστά στην αγορά προσδίδει τεκμήριο 
συμμόρφωσης για τα οικεία δομικά στοιχεία ασφαλείας και για τις βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται από τα πρότυπα – βλ. §42: σχόλια επί του 
άρθρου 2 στοιχείο γ). 

                                                 
84 EN ISO 14121-1:2007 – Ασφάλεια μηχανών – Εκτίμηση κινδύνου - Μέρος 1: Αρχές (ISO 
14121-1:2007). 
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Πρότυπα τύπου C 

Τα πρότυπα τύπου C παρέχουν προδιαγραφές για μια δεδομένη κατηγορία 
μηχανημάτων, όπως, για παράδειγμα, μηχανικά πιεστήρια, θεριζοαλωνιστικές 
μηχανές ή συμπιεστές. Οι διάφοροι τύποι μηχανημάτων που ανήκουν στην κατηγορία 
που καλύπτεται από το πρότυπο τύπου C έχουν παρόμοια προοριζόμενη χρήση και 
εμφανίζουν παρόμοιους κινδύνους. Τα πρότυπα τύπου C δύναται να παραπέμπουν 
σε πρότυπα τύπου A ή Β, αναφέροντας ποιες από τις προδιαγραφές του προτύπου 
τύπου Α ή Β εφαρμόζονται για την οικεία κατηγορία μηχανήματος. Στην περίπτωση 
που, για μια δεδομένη πτυχή ασφαλείας μηχανήματος, ένα πρότυπο τύπου C 
αποκλίνει από τις προδιαγραφές ενός προτύπου τύπου Α ή Β, οι προδιαγραφές του 
προτύπου τύπου C υπερισχύουν έναντι των προδιαγραφών του προτύπου τύπου Α ή 
Β.  

Η εφαρμογή των προδιαγραφών ενός προτύπου τύπου C βάσει της εκτίμησης 
κινδύνου του κατασκευαστή προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας για τα μηχανήματα που καλύπτονται 
από το πρότυπο. 

Ορισμένα πρότυπα τύπου C είναι οργανωμένα σε σειρά διαφόρων μερών όπου το 
πρώτο μέρος του προτύπου παρέχει γενικές προδιαγραφές που εφαρμόζονται σε μια 
οικογένεια μηχανημάτων ενώ τα άλλα μέρη του προτύπων παρέχουν προδιαγραφές 
για συγκεκριμένες κατηγορίες μηχανημάτων που ανήκουν στην οικογένεια, 
συμπληρώνοντας ή τροποποιώντας τις γενικές προδιαγραφές του πρώτου μέρους. 
Στην περίπτωση προτύπων τύπου C που είναι οργανωμένα κατ' αυτόν τον τρόπο, το 
τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα 
προσδίδεται με την εφαρμογή του γενικού πρώτου μέρους του προτύπου από κοινού 
με το σχετικό ειδικό μέρος του προτύπου. 

§112 Η ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων για τα μηχανήματα 

Τα εναρμονισμένα πρότυπα για τα μηχανήματα αναπτύσσονται από τις Τεχνικές 
Επιτροπές (ΤΕ) των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC). Οι ΤΕ αποτελούνται από εκπροσώπους διορισμένους 
από τους εθνικούς οργανισμούς μέλη της CEN και της CENELEC. Οι ΤΕ που 
συμμετέχουν στην ανάπτυξη προτύπων προς υποστήριξη της οδηγίας για τα 
μηχανήματα είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής: 

CEN 

ΤΕ 10 Ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι πεζόδρομοι 
ΤΕ 33 Θύρες, παράθυρα, περσίδες 
ΤΕ 47 Καυστήρες πετρελαίου με μηχανικό διασκορπισμό του καυσίμου και τα δομικά τους 

στοιχεία – λειτουργία – ασφάλεια – δοκιμή 
ΤΕ 98 Ανυψωτικές εξέδρες 
ΤΕ 114 Ασφάλεια μηχανημάτων 
ΤΕ 122 Εργονομία 
ΤΕ 123 Λέιζερ και φωτονικά 
ΤΕ 131 Καυστήρες αερίου που χρησιμοποιούν ανεμιστήρες 
ΤΕ 142 Μηχανές επεξεργασίας ξύλου – ασφάλεια 
ΤΕ 143 Εργαλειομηχανές – ασφάλεια 
ΤΕ 144 Ελκυστήρες και μηχανήματα για γεωργική και δασική χρήση 
ΤΕ 145 Μηχανές ελαστικού και πλαστικών 
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ΤΕ 146 Μηχανές συσκευασίας 
ΤΕ 147 Γερανοί – ασφάλεια 
ΤΕ 148 Εξοπλισμός και συστήματα συνεχούς χειρισμού – ασφάλεια 
ΤΕ 149 Μηχανοκίνητος εξοπλισμός αποθήκης 
ΤΕ 150 Βιομηχανικά μεταφορικά οχήματα – ασφάλεια 
ΤΕ 151 Εξοπλισμός κατασκευών και μηχανήματα δομικών υλικών 
ΤΕ 153 Μηχανήματα προς χρήση με τρόφιμα και ζωοτροφές 
ΤΕ 168 Αλυσίδες, συρματόσχοινα, ιμάντες, αρτάνες και εξαρτήματα – ασφάλεια 
ΤΕ 169 Φως και φωτισμός 
ΤΕ 182 Συστήματα ψύξης, ασφάλεια και περιβαλλοντικές απαιτήσεις 
ΤΕ 186 Βιομηχανικός εξοπλισμός θερμικής επεξεργασίας – ασφάλεια 
ΤΕ 188 Μεταφορικοί ιμάντες 
ΤΕ 192 Εξοπλισμός πυροσβεστικής υπηρεσίας 
ΤΕ 196 Μηχανές για υπόγεια ορυχεία – ασφάλεια 
ΤΕ 197 Αντλίες 
ΤΕ 198 Μηχανές εκτύπωσης και μεταποίησης χαρτιού – ασφάλεια 
ΤΕ 200 Μηχανές και εγκαταστάσεις βυρσοδεψείου – ασφάλεια 
ΤΕ 201 Μηχανές κατασκευής υποδημάτων, δερμάτινων ειδών και ειδών απομίμησης δέρματος - 

ασφάλεια 
ΤΕ 202 Μηχανήματα χυτηρίου 
ΤΕ 211 Ακουστική 
ΤΕ 213 Εργαλεία χειρός που λειτουργούν με φυσίγγιο – ασφάλεια 
ΤΕ 214 Κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα και εξαρτήματα 
ΤΕ 221 Κατασκευασμένες στο εμπόριο μεταλλικές δεξαμενές και εξοπλισμός για δεξαμενές 

αποθήκευσης και σταθμούς εξυπηρέτησης 
ΤΕ 231 Μηχανικές δονήσεις και κρούσεις 
ΤΕ 232 Συμπιεστές – ασφάλεια 
ΤΕ 255 Μη ηλεκτροκίνητα εργαλεία χειρός – ασφάλεια 
ΤΕ 256 Σιδηροδρομικές εφαρμογές 
ΤΕ 270 Μηχανές εσωτερικής καύσεως 
ΤΕ 271 Εξοπλισμός επεξεργασίας της επιφάνειας – ασφάλεια 
ΤΕ 274 Εξοπλισμός επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών 
ΤΕ 305 Δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες – πρόληψη και προστασία από εκρήξεις 
ΤΕ 310 Προηγμένες τεχνολογίες κατασκευής 
ΤΕ 313 Φυγοκεντρικές μηχανές – απαιτήσεις ασφαλείας 
ΤΕ 322 Εξοπλισμός κατασκευής και διαμόρφωσης μετάλλων – ασφάλεια 
ΤΕ 354 Μηχανοκίνητα οχήματα επιβίβασης μη προοριζόμενα για χρήση σε δημόσιες οδούς 
ΤΕ 356 Βιομηχανικοί ανεμιστήρες – απαιτήσεις ασφαλείας 
 
CENELEC 

ΤΕ 44X Ασφάλεια μηχανημάτων – ηλεκτροτεχνικά ζητήματα 
ΤΕ 61 Ασφάλεια ηλεκτρικών συσκευών οικιακής και παρόμοιας φύσης 
ΤΕ 61F Ασφάλεια χειρόφερτων και φορητών ηλεκτρικών εργαλείων οδηγούμενων με κινητήρα 
ΤΕ 76 Ασφάλεια οπτικής ακτινοβολίας και εξοπλισμός λέιζερ 
ΤΕ 88 Συστήματα αεροστροβίλου 
 

Τα σχέδια προτύπων καταρτίζονται από ομάδες εργασίας (ΟΕ) που ιδρύονται από τη 
σχετική ΤΕ. Οι ΟΕ απαρτίζονται από ειδικούς διορισμένους από τους εθνικούς 
οργανισμούς τυποποίησης. Το σχέδιο προτύπου (prEN) που καταρτίζει η ΟΕ 
αποστέλλεται από την ΤΕ στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης οι οποίοι 
διανέμουν το σχέδιο στα ενδιαφερόμενα μέρη σε εθνικό επίπεδο για σχολιασμό 
(δημόσια κρίση). Τα σχόλια που λαμβάνονται αποστέλλονται πίσω στην ΤΕ και 
εξετάζονται από την ΟΕ προς βελτίωση του σχεδίου. Εν συνεχεία, το τελικό σχέδιο 
του προτύπου υποβάλλεται στους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης προς έγκριση 
με ψηφοφορία με σταθμισμένη πλειοψηφία.  
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Ορισμένα εναρμονισμένα πρότυπα αναπτύσσονται επίσης στο πλαίσιο συμφωνιών 
όσον αφορά τη συνεργασία μεταξύ της CEN και του Διεθνούς Οργανισμού 
Τυποποίησης (ISO) ή μεταξύ της CENELEC και της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής 
Επιτροπής (IEC). Η συμφωνία μεταξύ της CEN και του ISO είναι γνωστή ως 
Συμφωνία της Βιέννης. Η συμφωνία μεταξύ της CENELEC και της IEC είναι γνωστή 
ως Συμφωνία της Δρέσδης. Όταν εφαρμόζονται οι συμφωνίες αυτές, τα σχέδια των 
προτύπων δύναται να καταρτίζονται από τις ΤΕ και τις ΟΕ του ISO ή της IEC. 
Ωστόσο, πριν από τη θέσπισή τους ως ευρωπαϊκά εναρμονισμένα πρότυπα, τα 
πρότυπα αυτά υπόκεινται στις διαδικασίες κρίσης και θέσπισης της CEN ή της 
CENELEC, οι οποίες διενεργούνται παράλληλα με τις διαδικασίες του ISO ή της IEC. 

§113 Η αναγνώριση εναρμονισμένων προτύπων 

Τα σχέδια ευρωπαϊκών προτύπων αναγνωρίζονται μέσω ενός αριθμού αναφοράς 
που έπεται του προθέματος «prEN» και προηγείται της ημερομηνίας κατάρτισης του 
σχεδίου. Τα εν λόγω σχέδια ευρωπαϊκών προτύπων καθίστανται διαθέσιμα στο ευρύ 
κοινό κατά το στάδιο της δημόσιας κρίσης.  

Μετά τη θέσπιση ενός προτύπου από τη CEN ή τη CENELEC, αναγνωρίζεται από 
τον ίδιο αριθμό που έπεται του προθέματος «EN» και προηγείται της ημερομηνίας 
(έτους) θέσπισής του. Όταν τροποποιείται ή αναθεωρείται ένα πρότυπο και η νέα 
έκδοση φέρει τον ίδιο αριθμό, η ημερομηνία θέσπισης επιτρέπει τη διάκριση της νέας 
έκδοσης του προτύπου από την προηγούμενη. 

Όταν ένα πρότυπο της CEN είναι πανομοιότυπο με ένα διεθνές πρότυπο που έχει 
θεσπίσει ο ISO, τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα έχουν τον ίδιο αριθμό, ενώ τα 
στοιχεία του εναρμονισμένου προτύπου φέρουν το πρόθεμα «EN ISO». Από την 
άλλη πλευρά, όταν ένα πρότυπο της CENELEC βασίζεται σε ένα πρότυπο της IEC, 
φέρει διαφορετικό αριθμό. Ωστόσο, και για τους δύο ΕΟΤ, τα στοιχεία του αντίστοιχου 
προτύπου του ISO ή της IEC αναφέρονται εντός εισαγωγικών μετά τον τίτλο του 
ευρωπαϊκού προτύπου. 

Οι εθνικοί οργανισμοί μέλη της CEN και της CENELEC πρέπει να προσδίδουν στο 
εναρμονισμένο πρότυπο την ιδιότητα εθνικού προτύπου χωρίς καμία τροποποίηση. 
Στα στοιχεία της εθνικής έκδοσης ενός εναρμονισμένου προτύπου, το πρόθεμα «EN» 
έπεται του προθέματος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των εθνικών 
προτύπων στην οικεία χώρα. Τα εναρμονισμένα πρότυπα δημοσιεύονται από τους 
εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης των κρατών μελών της ΕΕ με τα εξής 
προθέματα: 
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«ÖNORM EN» στην Αυστρία 
«NBN EN» στο Βέλγιο 
«БДС EN» στη Βουλγαρία  
«CYS EN» στην Κύπρο 
«ČSN EN» στην Τσεχική Δημοκρατία 
«DS EN» στη Δανία 
«EVS EN» στην Εσθονία  
«SFS EN» στη Φινλανδία  
«NF EN» στη Γαλλία 
«DIN EN» στη Γερμανία 
«EN» στην Ελλάδα 
«MSZ EN» στην Ουγγαρία  
«IS EN» στην Ιρλανδία 
«UNI EN» στην Ιταλία  

«LVS EN» στη Λετονία 
«LST EN» στη Λιθουανία  
«EN» στο Λουξεμβούργο  
«MSA EN» στη Μάλτα 
«NEN EN» στην Ολλανδία 
«PN EN» στην Πολωνία 
«NP EN» στην Πορτογαλία  
«SR EN» στη Ρουμανία  
«STN EN» στη Σλοβακία  
«SIST EN» στη Σλοβενία  
«UNE EN» στην Ισπανία  
«SS EN» στη Σουηδία  
«BS EN» στο ΗΒ 
 

Τα ίδια πρότυπα δημοσιεύονται με τα εξής προθέματα στις χώρες μέλη της ΕΖΕΣ: 

«IST EN» στην Ισλανδία, 
«NS-EN» στη Νορβηγία 

«SN EN» στην Ελβετία 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ημερομηνία που περιλαμβάνεται στα στοιχεία της 
εθνικής έκδοσης του εναρμονισμένου προτύπου είναι μεταγενέστερη της ημερομηνίας 
που περιλαμβάνεται στα στοιχεία του προτύπου που δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του ότι η δημοσίευση του προτύπου σε 
εθνικό επίπεδο δύναται να λάβει χώρα το επόμενο έτος. 

Στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του μηχανήματος, το ευρωπαϊκό εναρμονισμένο 
πρότυπο που εφάρμοσε ο κατασκευαστής δύναται να προσδιορίζεται είτε με τη 
χρήση των εθνικών στοιχείων, με ένα από τα εθνικά προθέματα που αναφέρονται 
ανωτέρω, είτε με τη χρήση των στοιχείων που παρατίθενται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρόθεμα «EN» μόνο – βλ. §383: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α παράγραφος 7: 

Άρθρο 7 (συνέχεια) 
... 
3.  Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα 

στοιχεία των εναρμονισμένων προτύπων. 
... 

§114 Δημοσίευση των στοιχείων των εναρμονισμένων προτύπων στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Ενοποιημένοι κατάλογοι των εναρμονισμένων προτύπων δημοσιεύονται στη σειρά C 
της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπό μορφή ανακοίνωσης της 
Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα. Οι κατάλογοι 
επικαιροποιούνται τακτικά όταν κοινοποιούνται τα στοιχείων νέων ή αναθεωρημένων 
προτύπων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τη CEN ή τη CENELEC. 

Οι κατάλογοι που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
περιλαμβάνουν τις εξής 5 στήλες: 
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Στήλη 1 αναφέρεται ο ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης που έχει θεσπίσει 
το πρότυπο: CEN ή CENELEC· 

Στήλη 2 αναφέρονται τα στοιχεία του προτύπου, ήτοι ο αριθμός του, η 
ημερομηνία θέσπισής του από τη CEN ή τη CENELEC και ο τίτλος του· 

Αν το πρότυπο έχει τροποποιηθεί, αναφέρονται τα στοιχεία της 
τροποποιημένης έκδοσης του προτύπου. Μετά τη δημοσίευση των 
στοιχείων εν λόγω τροποποιημένων προτύπων στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η τροποποιημένη έκδοση του 
προτύπου προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις συναφείς 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας για τα 
μηχανήματα· 

Στήλη 3 αναφέρεται η ημερομηνία κατά την οποία τα στοιχεία του προτύπου 
δημοσιεύθηκαν πρώτη φορά στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Είναι η ημερομηνία από την οποία η εφαρμογή του προτύπου 
προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας 
και ασφάλειας που καλύπτει· 

Στήλη 4 αναφέρονται τα στοιχεία του προτύπου που αντικαταστάθηκε. Η στήλη 
αυτή χρησιμοποιείται μόνο αν υπήρχε ήδη εναρμονισμένο πρότυπο με 
το ίδιο αντικείμενο κατά τη θέσπιση του νέου ή του αναθεωρημένου 
προτύπου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αντικατασταθέν πρότυπο 
αποτελεί προηγούμενη έκδοση ενός αναθεωρημένου προτύπου· 

Στήλη 5 αναφέρεται η ημερομηνία παύσης του τεκμηρίου συμμόρφωσης του 
αντικατασταθέντος προτύπου. Η στήλη αυτή χρησιμοποιείται μόνο όταν 
παρέχονται στην τέταρτη στήλη τα στοιχεία ενός αντικατασταθέντος 
προτύπου. Η ημερομηνία παύσης του τεκμηρίου συμμόρφωσης ορίζεται 
από την Επιτροπή. Γενικά, η ημερομηνία παύσης του τεκμηρίου 
συμμόρφωσης είναι η ίδια με την ημερομηνία που ορίζεται από τη CEN 
ή τη CENELEC για την κατάργηση του αντικατασταθέντος προτύπου 
από τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης. 

Το νέο πρότυπο προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης από την 
ημερομηνία δημοσίευσης των στοιχείων του στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το αντικατασταθέν πρότυπο συνεχίζει να 
προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης έως την ημερομηνία παύσης του 
τεκμηρίου συμμόρφωσης που αναφέρεται στην πέμπτη στήλη. Κατά την 
περίοδο μεταξύ των δύο ημερομηνιών (μεταβατική περίοδο), οι 
προδιαγραφές είτε του νέου προτύπου είτε του αντικατασταθέντος 
προτύπου προσδίδουν τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτουν. 

Άρθρο 7 (συνέχεια) 
... 
4.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου οι κοινωνικοί εταίροι 

να μπορούν να ασκούν επιρροή, σε εθνικό επίπεδο, στη διαδικασία κατάρτισης και 
παρακολούθησης των εναρμονισμένων προτύπων. 
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§115 Συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην τυποποίηση 

Η τυποποίηση βασίζεται σε συναίνεση μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών. Τα 
ενδιαφερόμενα μέρα στην περίπτωση των προτύπων για τα μηχανήματα 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τους κατασκευαστές μηχανημάτων, τους χρήστες 
μηχανημάτων, όπως εργαζομένους, εργάτες και καταναλωτές, τους οργανισμούς 
επαγγελματικής υγείας και ασφάλειας, τους κοινοποιημένους φορείς και άλλες 
σχετικές ΜΚΟ και δημόσιες αρχές. Οι κανόνες για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων 
μερών υπόκεινται συνήθως σε εθνικές διατάξεις σχετικά με την οργάνωση της 
τυποποίησης. 

Στο άρθρο 7 παράγραφος 4 απαιτείται ειδικά από τα κράτη μέλη να διασφαλίζουν τη 
λήψη κατάλληλων μέτρων που να επιτρέπουν στους κοινωνικούς εταίρους, ήτοι τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων και των εργοδοτών, να επηρεάζουν τη διαδικασία 
τυποποίησης σε εθνικό επίπεδο. Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν 
τα μέτρα που είναι κατάλληλα και τον τρόπο εφαρμογής τους. 

Άρθρο 8 85 

Ειδικά μέτρα 

1.  Η Επιτροπή μπορεί να λαμβάνει, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 22 
παράγραφος 3, κάθε κατάλληλο μέτρο για την εφαρμογή των διατάξεων που 
αφορούν τα ακόλουθα σημεία: 

α)  την ενημέρωση του ενδεικτικού καταλόγου δομικών στοιχείων ασφαλείας 
του παραρτήματος V, ο οποίος μνημονεύεται στο άρθρο 2 στοιχείο γ)· 

β)  τον περιορισμό διάθεσης στην αγορά των μηχανημάτων που 
μνημονεύονται στο άρθρο 9. 

Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας διά της συμπλήρωσής της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22 
παράγραφος 3. 

... 

§116 Μέτρα υποκείμενα στη διαδικασία της κανονιστικής επιτροπής 

Στο άρθρο 8 παράγραφος 1 προβλέπονται οι δύο περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
Επιτροπή δύναται να υιοθετεί μέτρα κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή 
μηχανημάτων σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – βλ. §147: σχόλια 
επί του άρθρου 22 παράγραφος 3. 

 Το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) επιτρέπει στην Επιτροπή να ενημερώνει 
τον ενδεικτικό κατάλογο δομικών στοιχείων ασφαλείας του παραρτήματος V, 
για παράδειγμα, προσθέτοντας στον κατάλογο περαιτέρω παραδείγματα 

                                                 
85 Το άρθρο 8 τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 596/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του 
Συμβουλίου ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της συνθήκης, όσον 
αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (PRAC) – Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με 
έλεγχο — Μέρος 4 – ΕΕ L188 της 18.72009, σ.14. 
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δομικών στοιχείων που αντιστοιχούν στον ορισμό του άρθρου 2 – βλ §42: 
σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο γ). Αυτό δύναται να συμβεί αν διαφανεί ότι 
ορισμένα υφιστάμενα δομικά στοιχεία ασφαλείας έχουν παραλειφθεί από τον 
κατάλογο ή αν αναπτυχθούν νέα δομικά στοιχεία ασφαλείας. 

 Το άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) επιτρέπει στην Επιτροπή να υιοθετήσει 
μέτρο για τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά ενός μηχανήματος που 
εμφανίζει κινδύνους λόγω ελλείψεων ενός εναρμονισμένου προτύπου, που 
εμφανίζει τους ίδιους κινδύνους με μηχανήματα που υπόκεινται σε 
δικαιολογημένες ενέργειες διασφάλισης ή κατόπιν αίτησης ενός κράτους μέλους 
– βλ. §118: σχόλια επί του άρθρου 9. 

Άρθρο 8 (συνέχεια) 
... 
2.  Η Επιτροπή αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία στην οποία 

παραπέμπει το άρθρο 22 παράγραφος 2, μπορεί να λάβει κάθε ενδεδειγμένο μέτρο 
που σχετίζεται με την πρακτική εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, 
συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που είναι απαραίτητα προκειμένου να 
διασφαλισθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και με την Επιτροπή, όπως 
προβλέπει το άρθρο 19 παράγραφος 1. 

§117 Μέτρα υποκείμενα στη διαδικασία της συμβουλευτικής επιτροπής 

Το άρθρο 8 παράγραφος 2 επιτρέπει στην Επιτροπή να λάβει οποιοδήποτε 
κατάλληλο μέτρο σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας για τα μηχανήματα 
αφού πρώτα διαβουλευθεί με την επιτροπή μηχανημάτων σύμφωνα με την 
συμβουλευτική διαδικασία – βλ. §147: σχόλια επί του άρθρου 22 παράγραφος 2. 
Παρέχει επίσης νομική βάση για τη συνδρομή της Επιτροπής με σκοπό την 
οργάνωση της συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών 
εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών – βλ. §144: σχόλια επί του άρθρου 19 
παράγραφος 1. 
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Άρθρο 9 86 

Ειδικά μέτρα για τα δυνητικώς επικίνδυνα μηχανήματα 

1.  Όταν, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10, η Επιτροπή κρίνει ότι 
εναρμονισμένο πρότυπο δεν ανταποκρίνεται πλήρως προς τις βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας, τις οποίες καλύπτει και οι οποίες εκτίθενται στο παράρτημα 
Ι, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, να 
θεσπίζει μέτρα με τα οποία να ζητείται από τα κράτη μέλη να απαγορεύουν ή να 
περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά μηχανημάτων με τεχνικά χαρακτηριστικά τα 
οποία εμφανίζουν κινδύνους λόγω ελλείψεων του προτύπου ή να επιβάλλουν 
ειδικούς όρους για τα εν λόγω μηχανήματα. 

Όταν, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11, η Επιτροπή κρίνει ότι μέτρο που 
έλαβε κράτος μέλος είναι δικαιολογημένο, η Επιτροπή μπορεί, σύμφωνα με την 
παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, να θεσπίζει μέτρα με τα οποία να ζητείται από 
τα κράτη μέλη να απαγορεύουν ή να περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά 
μηχανημάτων με τεχνικά χαρακτηριστικά που εμφανίζουν τον ίδιο κίνδυνο λόγω 
των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή να επιβάλλουν ειδικούς όρους για τα εν 
λόγω μηχανήματα. 

2.  Κάθε κράτος μέλος μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή να ερευνήσει την ανάγκη 
θέσπισης των μέτρων της παραγράφου 1. 

3.  Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα κράτη μέλη 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη επισημαίνοντας τα μέτρα που προτίθεται να 
θεσπίσει, ώστε να διασφαλίσει, σε κοινοτικό επίπεδο, υψηλό επίπεδο προστασίας 
της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων. 

 Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το αποτέλεσμα της διαβούλευσης αυτής, η Επιτροπή 
θεσπίζει τα αναγκαία μέτρα. 

 Τα μέτρα αυτά, που αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων της 
παρούσας οδηγίας διά της συμπλήρωσής της, θεσπίζονται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 22 
παράγραφος 3. 

§ 118 Μέτρα για την αντιμετώπιση μη ασφαλών μηχανημάτων που εμφανίζουν 
παρόμοιους κινδύνους 

Η ρήτρα διασφάλισης του άρθρου 11 με την οποία ζητείται από τα κράτη μέλη να 
λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση μη ασφαλών μηχανημάτων που 
φέρουν σήμανση «CE» ισχύει για συγκεκριμένα μοντέλα μηχανημάτων. Το άρθρο 9 
επιτρέπει στην Επιτροπή να θεσπίζει μέτρα για την απαγόρευση ή τον περιορισμό 
της διάθεσης στην αγορά όλων των μοντέλων μηχανημάτων που εμφανίζουν 
κινδύνους λόγω των ίδιων τεχνικών χαρακτηριστικών. Τα εν λόγω μέτρα δύναται να 
θεσπιστούν στις εξής περιπτώσεις: 
                                                 
86 Το άρθρο 9 παράγραφος 3 τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 596/2009 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την προσαρμογή στην 
απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του 
άρθρου 251 της συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (PRAC) – Προσαρμογή 
στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο — Μέρος 4 – ΕΕ L188 της 18.72009, σ.14. 
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Κατόπιν επίσημης αντίρρησης έναντι ενός εναρμονισμένου προτύπου σύμφωνα 
με το άρθρο 10 

Η πρώτη περίπτωση συνδέεται με τη διαδικασία του άρθρου 10 για την αμφισβήτηση 
εναρμονισμένου προτύπου. Όταν πραγματοποιείται επίσημη αντίρρηση έναντι 
εναρμονισμένου προτύπου, η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει μια απόφαση για την 
ανάκληση ή τον περιορισμό του κριτηρίου συμμόρφωσης που προσδίδεται με την 
εφαρμογή του προτύπου με την αιτιολογία ότι ορισμένες από τις προδιαγραφές του 
δεν ικανοποιούν τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας - βλ. §121: 
σχόλια επί του άρθρου 10. Κατόπιν της εν λόγω απόφασης, δύναται να θεωρείται 
απαραίτητο, με σκοπό την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων, 
να διασφαλιστεί ότι τα μηχανήματα που έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το 
ελαττωματικό πρότυπο αποσύρονται από την αγορά ή υπόκεινται σε ορισμένους 
περιορισμούς. 

Κατόπιν μιας ενέργειας διασφάλισης σύμφωνα με το άρθρο 11 

Η δεύτερη περίπτωση συνδέεται με τη διαδικασία της ρήτρας διασφάλισης του 
άρθρου 11. Μετά την κοινοποίηση του μέτρου που ελήφθη από ένα κράτος μέλος για 
την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά ενός συγκεκριμένου 
μοντέλου μη ασφαλούς μηχανήματος, η Επιτροπή θεσπίζει απόφαση με την οποία 
δηλώνει αν θεωρεί το μέτρο δικαιολογημένο ή όχι – βλ. §123: σχόλια επί του άρθρου 
11 παράγραφος 3. Μετά την εν λόγω απόφαση, η Επιτροπή δύναται να θεσπίσει 
απόφαση με την οποία να απαιτεί από όλα τα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα 
μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων και για να 
διασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε άλλα μηχανήματα που έχουν το ίδιο ελάττωμα με το 
μοντέλο που υπόκειται στο αρχικό εθνικό μέτρο θα αποσυρθούν από την αγορά ή θα 
υπαχθούν σε ορισμένους περιορισμούς. 

 Κατόπιν αίτησης κράτους μέλους 

Το άρθρο 9 παράγραφος 2 δίδει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη 
διαδικασία ζητώντας από την Επιτροπή να διερευνήσει την ανάγκη λήψης μέτρων για 
την απαγόρευση ή τον περιορισμό της διάθεσης στην αγορά μηχανημάτων που 
εμφανίζουν τους ίδιους κινδύνους λόγω των τεχνικών χαρακτηριστικών τους ή για την 
υπαγωγή των εν λόγω μηχανημάτων σε ειδικούς όρους. 

Πριν από τη λήψη των εν λόγω μέτρων, η Επιτροπή οφείλει να διαβουλευθεί με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Δεδομένου ότι τα μέτρα δεν αφορούν κάποιον μεμονωμένο 
κατασκευαστή αλλά δύναται να έχουν συνέπειες στο σύνολο των κατασκευαστών 
μιας δεδομένης κατηγορίας μηχανημάτων, είναι σαφές ότι πρέπει να υπάρξει 
διαβούλευση με τους οργανισμούς που εκπροσωπούν τους κατασκευαστές 
μηχανημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γενικά, η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα 
μέρη οργανώνεται στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τα μηχανήματα – βλ. §148: 
σχόλια επί του άρθρου 22. Εν συνεχεία, το μέτρο θεσπίζεται κατόπιν διαβούλευσης 
με την επιτροπή μηχανημάτων σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο – 
βλ. §147: σχόλια επί του άρθρου 22 παράγραφος 3. 
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Άρθρο 10 

Διαδικασία αμφισβήτησης εναρμονισμένου προτύπου 

Εάν κράτος μέλος ή η Επιτροπή θεωρήσει ότι εναρμονισμένο πρότυπο δεν ανταποκρίνεται 
πλήρως στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας τις οποίες καλύπτει και οι οποίες 
καθορίζονται στο παράρτημα I, η Επιτροπή ή το κράτος μέλος προσφεύγει στην επιτροπή 
που συστάθηκε με την οδηγία 98/34/ΕΚ, εκθέτοντας τους σχετικούς λόγους. Η επιτροπή 
γνωμοδοτεί αμελλητί. Με βάση τη γνώμη της επιτροπής, η Επιτροπή λαμβάνει την 
απόφαση να δημοσιεύσει, να μη δημοσιεύσει, να δημοσιεύσει υπό όρους, να διατηρήσει, 
να διατηρήσει υπό όρους ή να αποσύρει τα στοιχεία του εν λόγω εναρμονισμένου 
προτύπου από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

§119 Επίσημη αντίρρηση έναντι εναρμονισμένων προτύπων 

Η εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων τα στοιχεία των οποίων δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης 
προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας – βλ. §110: σχόλια επί του άρθρου 
7 παράγραφος 2. Ωστόσο, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11, το τεκμήριο 
συμμόρφωσης δύναται να αμφισβητηθεί. 

 Σύμφωνα με το άρθρο 10, ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή πρέπει να 
παραπέμπουν ένα εναρμονισμένο πρότυπο στην επιτροπή που συστάθηκε 
σύμφωνα με την οδηγία 98/34/ΕΚ87 αν έχουν αποδείξεις ότι ορισμένες βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται από το πρότυπο δεν 
εκπληρώνονται επαρκώς από τις προδιαγραφές του. 

 Αν η οριζόμενη στο άρθρο 11 διαδικασία της ρήτρας διασφάλισης 
χρησιμοποιηθεί και το οικείο κράτος μέλος θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση του 
μηχανήματος που υπόκειται στο περιοριστικό μέτρο οφείλεται σε έλλειψη 
εναρμονισμένου προτύπου που έχει εφαρμοστεί από τον κατασκευαστή, το 
οικείο πρότυπο παραπέμπεται επίσης στην επιτροπή της οδηγίας 98/34/ΕΚ – 
βλ. §124: σχόλια επί του άρθρου 11 παράγραφος 4. 

Για να αποφευχθεί η ανάγκη διατύπωσης των εν λόγω επίσημων αντιρρήσεων, τα 
κράτη μέλη καλούνται να παρακολουθούν την ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων 
και να γνωστοποιούν τυχόν προβληματισμούς τους στη CEN ή τη CENELEC πριν 
από τη θέσπιση των εναρμονισμένων προτύπων. Αντιστοίχως, οι οργανισμοί 
τυποποίησης καλούνται επίσης να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τους τυχόν 
προβληματισμούς των κρατών μελών κατά την ανάπτυξη και θέσπιση των 
εναρμονισμένων προτύπων. 

Μόνο τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν τη δυνατότητα διατύπωσης επίσημης 
αντίρρησης κατά εναρμονισμένου προτύπου. Αν άλλα ενδιαφερόμενα μέρη θεωρούν 
ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο έχει σοβαρές ελλείψεις, δύναται να θέσουν το ζήτημα 

                                                 
87 Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την 
καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών, 
όπως έχει τροποποιηθεί από τις οδηγίες 98/48/ΕΚ και 2006/96/ΕΚ. Ενοποιημένη έκδοση της οδηγίας 
υπάρχει διαθέσιμη στη διεύθυνση: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0034:20070101:EN:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1998L0034:20070101:EN:PDF
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υπόψη των εθνικών αρχών ή της Επιτροπής και να τους ζητήσουν να προβούν στις 
κατάλληλες ενέργειες. 

§120 Η διαδικασία των επίσημων αντιρρήσεων 

Μια επίσημη αντίρρηση δύναται να διατυπωθεί όταν ένα εναρμονισμένο πρότυπο έχει 
θεσπιστεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης και τα στοιχεία του έχουν 
κοινοποιηθεί στην Επιτροπή για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσημη αντίρρηση δύναται επίσης να διατυπωθεί 
οποιαδήποτε στιγμή μετά τη δημοσίευση των στοιχείων του εναρμονισμένου 
προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η επίσημη αντίρρηση πρέπει να κοινοποιηθεί από το κράτος μέλος στην Επιτροπή 
μέσω της Μόνιμης Αντιπροσωπείας του στην ΕΕ με αναφορά στα στοιχεία του οικείου 
προτύπου, τις προδιαγραφές του προτύπου που θεωρούνται ελαττωματικές και τους 
λόγους της αντίρρησης. Η επιτροπή που συστάθηκε σύμφωνα με την οδηγία 
98/34/ΕΚ έχει αναπτύξει για το σκοπό αυτό ένα τυπικό έγγραφο. 

Η επίσημη αντίρρηση συζητείται πρώτα εντός της ομάδας εργασίας για τα 
μηχανήματα - βλ. §148: σχόλια επί του άρθρου 22 – όπου τα άλλα κράτη μέλη, οι 
εκπρόσωποι της CEN ή της CENELEC και τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να 
εκφράσουν την άποψή τους. Το αποτέλεσμα της συζήτησης στην ομάδα εργασίας για 
τα μηχανήματα αναφέρεται στην Επιτροπή από την επιτροπή της οδηγίας 98/34/ΕΚ. 
Ακολουθεί διαβούλευση με την επιτροπή αυτή για την κατάρτιση ενός σχεδίου 
απόφασης της Επιτροπής. Εν συνεχεία, η Επιτροπή θεσπίζει την απόφαση και τη 
δημοσιεύσει στη σειρά L της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

§121 Το αποτέλεσμα μιας επίσημης αντίρρησης 

Η απόφαση που λαμβάνει η Επιτροπή επί μιας επίσημης αντίρρησης κατά 
εναρμονισμένου προτύπου δύναται να έχει διάφορες μορφές: 

 εάν η επίσημη αντίρρηση δεν γίνει δεκτή, η Επιτροπή θεσπίζει απόφαση για τη 
δημοσίευση των στοιχείων του προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για τη διατήρηση των στοιχείων του προτύπου στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν αυτά έχουν ήδη δημοσιευθεί· 

 εάν η επίσημη αντίρρηση γίνει δεκτή, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να μη 
δημοσιεύσει τα στοιχεία του προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να διαγράψει τα στοιχεία του προτύπου από την 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν αυτά έχουν ήδη δημοσιευθεί· 

 εάν οι ελλείψεις του προτύπου αφορούν μόνο ορισμένες προδιαγραφές και το 
υπόλοιπο του προτύπου θεωρείται επαρκές, η Επιτροπή δύναται να 
αποφασίσει να δημοσιεύσει τα στοιχεία του προτύπου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ή να διατηρήσει τα στοιχεία του 
προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα, αν έχουν ήδη δημοσιευθεί) με 
προειδοποίηση για τον περιορισμό του κριτηρίου συμμόρφωσης που 
προσδίδεται με την εφαρμογή του προτύπου. 

Όταν τα στοιχεία ενός εναρμονισμένου προτύπου δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με προειδοποίηση για τον περιορισμό του 
κριτηρίου συμμόρφωσης, αυτό σημαίνει ότι η εφαρμογή των προδιαγραφών του 
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προτύπου που δεν υπόκεινται στον περιορισμό συνεχίζουν να προσδίδουν τεκμήριο 
συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτουν. 
Ωστόσο, για σκοπούς συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας που δεν εκπληρώνονται από το πρότυπο, ο κατασκευαστής πρέπει να 
εκτελέσει πλήρη εκτίμηση κινδύνου, να επιλέξει κατάλληλα μέτρα προστασίας από 
τους οικείους κινδύνους και να δικαιολογήσει την επιλογή του στον τεχνικό φάκελο - 
βλ. §392: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο α). 

Όταν η Επιτροπή θεσπίζει μια απόφαση για τη μη δημοσίευση των στοιχείων ενός 
προτύπου στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη διαγραφή των 
στοιχείων ενός προτύπου από την Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
για τη δημοσίευση ή διατήρηση των στοιχείων ενός προτύπου στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιορισμό, η Επιτροπή δίνει εντολή στον 
Ευρωπαϊκό Οργανισμό Τυποποίησης να αναθεωρήσει το οικείο πρότυπο προς 
αποκατάσταση των ελλείψεων που εντοπίστηκαν. 

Άρθρο 11 

Ρήτρα διασφάλισης 

1.  Όταν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι μηχάνημα, το οποίο καλύπτεται από την παρούσα 
οδηγία, φέρει τη σήμανση «CE», συνοδεύεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και 
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του ή υπό λογικά προβλέψιμες συνθήκες, 
ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια προσώπων και, ενδεχομένως, 
κατοικίδιων ζώων ή αγαθών, λαμβάνει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την απόσυρση 
του εν λόγω μηχανήματος από την αγορά, για την απαγόρευση της διάθεσής του στην 
αγορά ή/και της έναρξης χρήσης του ή για τον περιορισμό της ελεύθερης κυκλοφορίας 
του. 

...  

§122 Η ρήτρα διασφάλισης 

Η ρήτρα διασφάλισης προβλέπεται στην παράγραφο 10 του άρθρου 95 της συνθήκης 
ΕΚ (νυν άρθρο 114 της ΣΛΕΕ) στην οποία βασίζεται η οδηγία για τα μηχανήματα – 
βλ. §2: σχόλια επί των σημείων αναφοράς: 

«Τα προαναφερόμενα μέτρα εναρμόνισης περιλαμβάνουν, στις ενδεδειγμένες 
περιπτώσεις, ρήτρα διασφάλισης που επιτρέπει στα κράτη μέλη να λαμβάνουν, για έναν ή 
περισσότερους από τους μη οικονομικούς λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 30, 
προσωρινά μέτρα υποκείμενα σε διαδικασία ελέγχου της Ένωσης.» 

Το άρθρο 11 ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται όταν οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς ενός κράτους μέλους ανακαλύψουν ότι το προσδιδόμενο από 
τη σήμανση «CE» και τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ τεκμήριο συμμόρφωσης είναι 
αβάσιμο – βλ. §109: σχόλια επί του άρθρου 7 παράγραφος 1. 

Η διαδικασία διασφάλισης του άρθρου 11 εφαρμόζεται για μηχανήματα με την ευρεία 
έννοια του όρου· ήτοι, δύναται να εφαρμόζεται για οποιοδήποτε από τα προϊόντα που 
παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ). Δεν ισχύει για ημιτελή 
μηχανήματα. 

Όταν ένα μηχάνημα διαπιστωθεί ότι δεν είναι σύμμορφο προς τις ισχύουσες 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας παρά την παρουσία σήμανσης «CE», το κράτος 
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μέλος θα πρέπει να επικοινωνήσει πρώτα με τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπο του ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του 
μηχανήματος στην αγορά και να απαιτήσει από αυτόν να καταστήσει το προϊόν 
σύμμορφο ή να το αποσύρει από την αγορά εντός προθεσμίας που ορίζεται από την 
αρχή εποπτείας της αγοράς – βλ. §78 έως §84: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχεία θ) 
και ι) και §100: σχόλια επί του άρθρου 4. 

Εάν το προϊόν καταστεί σύμμορφο ή αποσυρθεί από την αγορά εθελουσίως, δεν 
υπάρχει ανάγκη λήψης των περιοριστικών μέτρων που αναφέρονται στο άρθρο 11 
παράγραφος 1 και, συνεπώς, δεν υπάρχει η νομική βάση για την προσφυγή στη 
διαδικασία διασφάλισης. Ωστόσο, αν το οικείο μηχάνημα εμφανίζει σοβαρό κίνδυνο, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, το οικείο κράτος μέλος απαιτείται να 
ενημερώσει την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη για τα μέτρα που έχει λάβει 
σύμφωνα με το σύστημα RAPEX.88 

Σε κάθε περίπτωση που διορθωτικά μέτρα λαμβάνονται από τον κατασκευαστή, είναι 
σημαντικό το οικείο κράτος μέλος να ενημερώσει τις αρχές εποπτείας της αγοράς των 
άλλων κρατών μελών ώστε να μπορούν να διασφαλίσουν τη λήψη των απαραίτητων 
διορθωτικών μέτρων σε όλη την ΕΕ – βλ. §100: σχόλια επί του άρθρου 4. Οι 
πληροφορίες αυτές δύναται να κοινοποιούνται στο πλαίσιο της ομάδας διοικητικής 
συνεργασίας (ADCO) για τα μηχανήματα – βλ. §144: σχόλια επί του άρθρου 19. Το 
άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 προβλέπει τη δημιουργία ενός γενικού 
συστήματος ευρωπαϊκής πληροφόρησης για το σκοπό αυτό. 

Εάν η μη συμμόρφωση που υπόκειται στα διορθωτικά μέτρα που έλαβε ο 
κατασκευαστής προκληθεί από έλλειψη στο εφαρμοζόμενο εναρμονισμένο πρότυπο, 
το κράτος μέλος πρέπει επίσης να λάβει μέτρα όσον αφορά το εναρμονισμένο 
πρότυπο, αν είναι απαραίτητο, μέσω της διαδικασίας επίσημης αντίρρησης – βλ. 
§119 έως §121: σχόλια επί του άρθρου 10. 

Εάν δεν ληφθούν εθελοντικά μέτρα για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης του 
προϊόντος εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι αρχές εποπτείας της αγοράς και αν η 
μη συμμόρφωση ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια 
προσώπων ή, κατά περίπτωση, κατοικίδιων ζώων ή αγαθών, η οριζόμενη στο άρθρο 
11 διαδικασία διασφάλισης πρέπει να εφαρμοστεί. 

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 περιγράφει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τις 
εθνικές αρχές εποπτείας της αγοράς. Τα μέτρα δύναται να περιλαμβάνουν αναστολή 
ή απαγόρευση της διάθεσης στην αγορά του μηχανήματος ή/και της έναρξης χρήσης 
του μηχανήματος ή πραγματοποίηση των ενεργειών αυτών υπό ορισμένους 
περιορισμούς. Η μορφή και το περιεχόμενο των μέτρων θα αποφασιστεί από το οικείο 
κράτος μέλος αλλά τα μέτρα πρέπει να επαρκούν για την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των προσώπων και επίσης να είναι αναλογικά των κινδύνων που 
προκαλούνται.  

Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, πριν 
από τη λήψη των εν λόγω μέτρων θα πρέπει να δοθεί ευκαιρία στα ενδιαφερόμενα 

                                                 
88 Βλ. άρθρα 20 και 22 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 9ης Ιουλίου 2008, για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της 
αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 
339/93 του Συμβουλίου – ΕΕ L 218 της 13.8.2008, σ. 30. 
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μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους, εκτός αν αυτό δεν είναι δυνατό λόγω του 
επείγοντος χαρακτήρα των μέτρων. Αν ληφθούν μέτρα χωρίς να ακουστεί η γνώμη 
των ενδιαφερόμενων μερών, θα πρέπει να δοθεί η ευκαιρία στα μέρη αυτά να 
εκφράσουν τη γνώμη τους το συντομότερο δυνατό. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού, στην περίπτωση μηχανημάτων που 
εμφανίζουν σοβαρό κίνδυνο για τον οποίο απαιτείται ταχεία παρέμβαση, τα κράτη 
μέλη δύναται επίσης να απαιτήσουν την ανάκληση των μηχανημάτων που έχουν ήδη 
διατεθεί στην αγορά, είτε είναι στην αλυσίδα εφοδιασμού είτε σε χρήση, για την 
προστασία της υγείας και της ασφάλειας των χρηστών. 

Το μέτρο που λαμβάνεται από το κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1 πρέπει να αναφέρει τους ακριβείς λόγους στους οποίους βασίζεται και 
να κοινοποιηθεί το συντομότερο δυνατό στο οικείο μέρος το οποίο θα ενημερωθεί 
ταυτόχρονα για τα ένδικα μέσα που έχει στη διάθεσή του – βλ. §145: σχόλια επί του 
άρθρου 20. 

Η απόφαση που λαμβάνεται από το κράτος μέλος θα δημοσιεύεται – βλ. §143: σχόλια 
επί του άρθρου 18 παράγραφος 3. 

Άρθρο 11 (συνέχεια) 
... 
2. Το κράτος μέλος γνωστοποιεί αμέσως στην Επιτροπή και τα υπόλοιπα κράτη μέλη τα 

μέτρα αυτά, εκθέτοντας τους λόγους της απόφασής του, και ιδίως αν η μη 
συμμόρφωση οφείλεται σε: 

α) τη μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο α)· 

β) την εσφαλμένη εφαρμογή των εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 7 παράγραφος 2· 

γ) ελλείψεις των ίδιων των εναρμονισμένων προτύπων του άρθρου 7 παράγραφος 2. 

3. Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα ενδιαφερόμενα μέρη αμελλητί. 

Μετά τη διαβούλευση αυτή, η Επιτροπή εξετάζει εάν τα μέτρα που έλαβαν τα κράτη 
μέλη είναι δικαιολογημένα και γνωστοποιεί την απόφασή της στο κράτος μέλος που 
ανέλαβε την πρωτοβουλία, στα λοιπά κράτη μέλη, και στον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. 

... 

§123 Η διαδικασία διασφάλισης 

Το άρθρο 11 παράγραφοι 2 και 3 ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τη λήψη ενός εθνικού μέτρου σύμφωνα με το άρθρο 11 
παράγραφος 1. Το μέτρο πρέπει να γνωστοποιηθεί από το οικείο κράτος μέλος στην 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με αναφορά στους λόγους λήψης του μέτρου. Η 
γνωστοποίηση κοινοποιείται στην Επιτροπή από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία του 
οικείου κράτους μέλους. Ταυτόχρονα, πρέπει να ενημερωθούν και τα άλλα κράτη 
μέλη. Οι πληροφορίες δύναται να κοινοποιηθούν μέσω της ομάδας διοικητικής 
συνεργασίας (ADCO) για τα μηχανήματα με τη χρήση του συστήματος CIRCA – βλ. 
§146: σχόλια επί του άρθρου 21. Η ομάδα ADCO για τα μηχανήματα έχει αναπτύξει 
ένα ειδικό έντυπο για την κοινοποίηση των απαραίτητων πληροφοριών από τα κράτη 
μέλη. 
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Η γνωστοποίηση θα πρέπει να αναφέρει σαφώς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας προς τις οποίες δεν συμμορφώνεται το μηχάνημα και να εξηγεί τη φύση 
των κινδύνων που προκαλεί η εν λόγω μη συμμόρφωση. Αν οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς έχουν εκτιμήσει τη συμμόρφωση του μηχανήματος βάσει των προδιαγραφών 
ενός εναρμονισμένου προτύπου, θα πρέπει να αναφέρονται επίσης οι σχετικές 
παράγραφοι του προτύπου. 

Για να είναι σε θέση η Επιτροπή να εκτελέσει την έρευνά της αμελλητί, οι εθνικές 
αρχές θα πρέπει να αποστείλουν μαζί με τη γνωστοποίηση όλα τα σχετικά έγγραφα. 
Τα εν λόγω έγγραφα δύναται να περιλαμβάνουν:  

 φωτογραφίες ή σχέδια του οικείου μηχανήματος που να δείχνουν τη σήμανση 
«CE» και τα οικεία ελαττώματα· 

 αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ· 

 το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ ή το πιστοποιητικό έγκρισης του 
συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή (κατά 
περίπτωση)· 

 τα σχετικά στοιχεία του τεχνικού φακέλου του κατασκευαστή, αν είναι 
διαθέσιμα· 

 τα σχετικά αποσπάσματα των οδηγιών του κατασκευαστή· 

 εκθέσεις τυχόν δοκιμών ή ελέγχων στις οποίες βασίζεται το μέτρο· 

 στοιχεία τυχόν αλληλογραφίας με τα οικεία μέρη, όπως τον κατασκευαστή ή 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, τον εισαγωγέα ή το διανομέα του 
μηχανήματος ή τον σχετικό κοινοποιημένο φορέα. 

Εν συνεχεία, οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξετάζουν τη γνωστοποίηση και τα 
υποστηρικτικά έγγραφα και διαβουλεύονται με τα οικεία μέρη για να αποφασίσουν αν 
το μέτρο που ελήφθη από το κράτος μέλος είναι δικαιολογημένο ή όχι. Στα οικεία 
μέρη περιλαμβάνονται οι αρχές του κράτους μέλους που έχει γνωστοποιήσει το 
μέτρο, ο κατασκευαστής του οικείου μηχανήματος ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του και, κατά περίπτωση, ο κοινοποιημένος φορέας που συμμετείχε 
στην εκτίμηση της συμμόρφωσης του μηχανήματος. Δίδεται ευκαιρία στα οικεία μέρη 
να συναντηθούν με τις υπηρεσίες της Επιτροπής για να παρουσιάσουν τις 
παρατηρήσεις τους, αν το επιθυμούν. 

Αν είναι απαραίτητο, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει ανεξάρτητη συμβουλή από 
εμπειρογνώμονες για την αξιολόγηση του φακέλου και, σε ορισμένες περιπτώσεις, για 
τον έλεγχο του οικείου μηχανήματος ή την εκτέλεση δοκιμών. Στη συνέχεια, η 
Επιτροπή θεσπίζει απόφαση η οποία κοινοποιείται στο κράτος μέλος που έλαβε το 
αρχικό μέτρο, στα άλλα κράτη μέλη και στον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του. Η Επιτροπή δημοσιεύει την απόφαση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης – βλ. §143: σχόλια επί του άρθρου 18 παράγραφος 3. 

Αν η Επιτροπή αποφασίσει ότι το μέτρο που ελήφθη από το κράτος μέλος είναι 
δικαιολογημένο, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να λάβουν απαραίτητα μέτρα για να 
διασφαλίσουν την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των προσώπων όσον 
αφορά το μη σύμμορφο μηχάνημα. Αν, από την άλλη, η Επιτροπή αποφασίσει ότι το 
μέτρο που ελήφθη από το κράτος μέλος δεν είναι δικαιολογημένο, το μέτρο 
αποσύρεται. 
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Άρθρο 11 (συνέχεια) 
... 
4. Όταν τα μέτρα της παραγράφου 1 στηρίζονται σε ελλείψεις των εναρμονισμένων 

προτύπων και εφόσον το κράτος μέλος που έλαβε την απόφαση εμμένει στη θέση του, 
η Επιτροπή ή το κράτος μέλος κινούν τη διαδικασία του άρθρου 10. 

... 

§124 Ελλείψεις εναρμονισμένων προτύπων 

Το άρθρο 11 παράγραφος 4 εφαρμόζεται ότι η γνωστοποιούμενη σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφοι 1 και 2 μη συμμόρφωση οφείλεται σε έλλειψη του 
εναρμονισμένου προτύπου που εφαρμόστηκε από τον κατασκευαστή. Στην 
περίπτωση αυτή, πέραν της διαδικασίας που ορίζεται στο άρθρο 11 παράγραφος 3, 
πρέπει να κατατεθεί επίσημη αντίρρηση είτε από το οικείο κράτος μέλος είτε από την 
Επιτροπή σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 10 – βλ. §119 έως §121: σχόλια επί 
του άρθρου 10. 

Άρθρο 11 (συνέχεια) 
... 
5. Εάν μηχάνημα δεν πληροί τις προδιαγραφές και είναι εφοδιασμένο με σήμανση 

«CE»,  το αρμόδιο κράτος μέλος λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα έναντι 
οποιουδήποτε επέθεσε τη σήμανση και ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. Η Επιτροπή 
ενημερώνει τα λοιπά κράτη μέλη. 

... 

§125 Ενέργειες κατά του προσώπου που επέθεσε τη σήμανση «CE» 

Οι διατάξεις του άρθρου 11 παράγραφοι 1 έως 4 αφορούν τα μέτρα που πρέπει να 
ληφθούν όσον αφορά προϊόντα που φέρουν σήμανση «CE» και που θέτουν σε 
κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια προσώπων και, κατά περίπτωση, κατοικίδιων ζώων ή 
αγαθών. 

Πέραν των μέτρων αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5, τα κράτη μέλη 
πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα όσον αφορά το πρόσωπο που επέθεσε τη 
σήμανση «CE» σε ένα μη σύμμορφο προϊόν και, δια τούτου, ανέλαβε την ευθύνη για 
τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά ή την έναρξη χρήσης του – βλ. §141: σχόλια 
επί του άρθρου 16. Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι ο κατασκευαστής, ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ή άλλο πρόσωπο που έχει αναλάβει την 
ευθύνη για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά και που θεωρείται κατασκευαστής – 
βλ. §78 έως §81: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο θ). 

Τα κατάλληλα μέτρα καθορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις για 
την εφαρμογή της οδηγίας για τα μηχανήματα στο εθνικό δίκαιο. Γενικά, οι αρχές 
εποπτείας της αγοράς θα πρέπει να ζητούν πρώτα από τον κατασκευαστή ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να λάβει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να 
δοθεί τέλος στη μη συμμόρφωση. Αν τα απαραίτητα μέτρα δεν ληφθούν εντός της 
προθεσμίας που προσδιορίζεται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς, πρέπει να 
επιβληθούν οι ενδεδειγμένες κυρώσεις – βλ. §150: σχόλια επί του άρθρου 23. 

Στις περιπτώσεις αυτές, τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή και η 
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Επιτροπή ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιείται το 
γενικό σύστημα υποστήριξης πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 23 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008. 
Στην περίπτωση μη συμμόρφωσης όσον αφορά τη σήμανση «CE» ή τη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ – βλ. §142: σχόλια επί του άρθρου 17. 

Άρθρο 11 (συνέχεια) 
... 
6. Η Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση των κρατών μελών όσον αφορά την πορεία 

και τα αποτελέσματα της διαδικασίας. 

§126 Ενημέρωση για τη διαδικασία διασφάλισης 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 6, η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη για 
την πορεία και τα αποτελέσματα της διαδικασίας διασφάλισης. Οι σχετικές 
πληροφορίες παρέχονται στα κράτη μέλη στο πλαίσιο της ομάδας διοικητικής 
συνεργασίας για τα μηχανήματα – βλ. §144: σχόλια επί του άρθρου 19. 

Η απόφαση της Επιτροπής δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης – βλ. §143: σχόλια επί του άρθρου 18 παράγραφος 3. 

Άρθρο 12 

Διαδικασίες για την εκτίμηση της συμμόρφωσης μηχανήματος 

1. Για να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση του μηχανήματος προς τις διατάξεις της 
παρούσας οδηγίας, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
εφαρμόζει μία από τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που περιγράφονται 
στις παραγράφους 2, 3 και 4. 

... 

§127 Εκτίμηση της συμμόρφωσης μηχανήματος 

Το άρθρο 12 αφορά τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που πρέπει να 
εφαρμόζεται από τον κατασκευαστή μηχανήματος ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του πριν από τη διάθεση ενός μηχανήματος στην αγορά ή/και την 
έναρξη χρήσης του – βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 1. Η διαδικασία 
εκτίμησης της συμμόρφωσης είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, για ορισμένες κατηγορίες 
μηχανημάτων, ο κατασκευαστής δύναται να επιλέξει μεταξύ διαφόρων εναλλακτικών 
διαδικασιών. Στις ακόλουθες παραγράφους ορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
δύναται να χρησιμοποιηθούν οι διάφορες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης. 
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Άρθρο 12 (συνέχεια) 
... 
2. Όταν το μηχάνημα δεν μνημονεύεται στο παράρτημα ΙV, ο κατασκευαστής ή ο 

εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εφαρμόζει τη διαδικασία για την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης του μηχανήματος με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής του 
μηχανήματος, κατά το παράρτημα VIIΙ. 

... 

§128 Κατηγορίες μηχανημάτων μη αναφερόμενες στο παράρτημα IV 

Το άρθρο 12 παράγραφος 2 ορίζει τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που 
πρέπει να εφαρμόζεται για όλες τις κατηγορίες μηχανημάτων εκτός από αυτές που 
μνημονεύονται στο παράρτημα IV. Η διαδικασία που πρέπει να εφαρμοστεί είναι η 
διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής του 
μηχανήματος, η οποία ορισμένες φορές καλείται «δήλωση συμμόρφωσης του 
προμηθευτή» ή «βεβαίωση πρώτου μέρους»89 – βλ. §395: σχόλια επί του 
παραρτήματος VΙΙΙ. Η διαδικασία αυτή δεν περιλαμβάνει παρέμβαση κοινοποιημένου 
φορέα. Ωστόσο, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του μπορεί 
ελεύθερα να ζητήσουν ανεξάρτητη συμβουλή ή συνδρομή για να εκτελέσει την 
εκτίμηση συμμόρφωσης του μηχανήματος. Δύναται να εκτελέσει τους ελέγχους, τις 
επιθεωρήσεις και τις δοκιμές που χρειάζεται για να αξιολογήσει τη συμμόρφωση του 
μηχανήματος ο ίδιος ή να αναθέσει τις εργασίες αυτές σε οποιονδήποτε αρμόδιο 
φορέα της επιλογής του. Οι σχετικές τεχνικές εκθέσεις θα περιλαμβάνονται στον 
τεχνικό φάκελο – βλ. §392: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1 
στοιχείο α) έκτη περίπτωση. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν κοινοποιημένοι φορείς για κατηγορίες 
μηχανημάτων πέραν αυτών που παρατίθενται στο παράρτημα IV. Οι κατασκευαστές 
μηχανημάτων που δεν παρατίθενται στο παράρτημα IV δύναται να ζητήσουν 
συμβουλές ή συνδρομή από Φορείς που κοινοποιούνται για ορισμένες κατηγορίες 
μηχανημάτων του παραρτήματος IV. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ο φορέας δεν 
ενεργεί ως κοινοποιημένος φορέας και δεν πρέπει να επιθέτει τον αριθμό 
αναγνώρισης που του χορηγείται από την Επιτροπή σε οποιαδήποτε έγγραφα 
σχετικά με τις εν λόγω εργασίες – βλ. §133: σχόλια επί του άρθρου 14. 

                                                 
89 Η έννοια της «δήλωσης συμμόρφωσης του προμηθευτή» επεξηγείται στο πρότυπο EN ISO/IEC 
17050-1:2010 – Αξιολόγηση συμμόρφωσης – Δήλωση συμμόρφωσης προμηθευτών - Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις (ISO/IEC 17050-1:2004, διορθωμένη έκδοση 2007-06-15)· ωστόσο, η εφαρμογή του 
προτύπου αυτού δεν προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις της οδηγίας για τα 
μηχανήματα. 
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Άρθρο 12 (συνέχεια) 
... 
3. Όταν τα μηχανήματα μνημονεύονται στο παράρτημα ΙV και έχουν κατασκευασθεί 

σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα του άρθρου 7 παράγραφος 2, και εφόσον τα 
πρότυπα αυτά καλύπτουν όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας, 
ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εφαρμόζουν μία από τις 
ακόλουθες διαδικασίες: 

α) τη διαδικασία του παραρτήματος VIII για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των 
μηχανημάτων με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής· 

β) τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ κατά το παράρτημα ΙΧ και τον εσωτερικό έλεγχο 
της κατασκευής μηχανήματος κατά το παράρτημα VIIΙ σημείο 3· 

γ) τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας κατά το παράρτημα Χ. 
... 

§129 Μηχανήματα που μνημονεύονται στο παράρτημα IV, σχεδιασμένα 
σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα που καλύπτουν όλες τις ισχύουσες 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 

Το άρθρο 12 παράγραφος 3 ορίζει τις τρεις εναλλακτικές διαδικασίες εκτίμησης της 
συμμόρφωσης που δύναται να εφαρμόζονται στις κατηγορίες μηχανημάτων που 
μνημονεύονται στο παράρτημα IV και έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα 
με εναρμονισμένα πρότυπα. Για να εφαρμοστούν οι διαδικασίες που προβλέπονται 
στο άρθρο 12 παράγραφος 3, πρέπει να πληρούνται οι εξής τρεις προϋποθέσεις: 

 το οικείο μηχάνημα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ενός ή 
περισσότερων εναρμονισμένων προτύπων τύπου C, τα στοιχεία των οποίων 
έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – βλ. 
§110: σχόλια επί του άρθρου 7 παράγραφος 2·  

 το(τα) οικείο(-α) εναρμονισμένο(-α) πρότυπο(-α) πρέπει να καλύπτει το σύνολο 
των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για το μηχάνημα 
σύμφωνα με την εκτίμηση των κινδύνων - βλ. §159: σχόλια επί της 1ης γενικής 
αρχής· 

 το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί πλήρως σύμφωνα 
με τα οικεία εναρμονισμένα πρότυπα. 

Όταν οι προϋποθέσεις αυτές πληρούνται, ο κατασκευαστής δύναται να επιλέξει τη 
διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία α) ή μια από τις 
εναλλακτικές διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχεία β) 
και γ). 

Η αναφερόμενη στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο α) διαδικασία – εκτίμηση της 
συμμόρφωσης με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής του μηχανήματος – είναι 
πανομοιότυπη με τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 και 
ισχύει για κατηγορίες μηχανημάτων που δεν παρατίθενται στο παράρτημα IV. 

Σύμφωνα με την αναφερόμενη στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο β) διαδικασία, ο 
κατασκευαστής απαιτείται να υποβάλλει το μοντέλο μηχανήματος σε μια εξέταση 
τύπου ΕΚ από έναν κοινοποιημένο φορέα για να διασφαλίσει τη συμμόρφωσή του με 
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τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Η συμμόρφωση ενός 
μηχανήματος που έχει παραχθεί μεταγενέστερα σύμφωνα με το μοντέλο που 
εξετάστηκε από τον κοινοποιημένο φορέα αξιολογείται εν συνεχεία από τον ίδιο τον 
κατασκευαστή μέσω εσωτερικού ελέγχου – βλ. §396 έως §400: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΙΧ και §395: σχόλια επί του παραρτήματος VΙΙΙ μέρος 3. 

Σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 12 παράγραφος 3 στοιχείο γ), ο 
κατασκευαστής απαιτείται να διαθέτει ένα σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας 
που να καλύπτει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον τελικό έλεγχο και τη δοκιμή του 
μηχανήματος. Το σύστημα πρέπει να αξιολογείται και να εγκρίνεται από 
κοινοποιημένο φορέα ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά του για τη διασφάλιση 
του σχεδιασμού και της κατασκευής μηχανημάτων που συμμορφώνονται προς τις 
ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Ο κοινοποιημένος φορέας 
πρέπει επίσης να παρακολουθεί την ορθή εφαρμογή του συστήματος πλήρους 
διασφάλισης της ποιότητας – βλ. §401 έως §407: σχόλια επί του παραρτήματος Χ. 

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του στην ΕΕ δύναται να 
ζητήσει εξέταση τύπου ΕΚ ενός μοντέλου μηχανήματος ή την αξιολόγηση ενός 
συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας από έναν κοινοποιημένο φορέα της 
επιλογής του στην ΕΕ, εφόσον ο οικείος κοινοποιημένος φορέας έχει κοινοποιηθεί για 
τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης και για την κατηγορία του οικείου 
μηχανήματος - βλ. §133: σχόλια επί του άρθρου 14. Ωστόσο, το αίτημα για εξέταση 
τύπου ΕΚ για ένα δεδομένο μοντέλο μηχανήματος ή το αίτημα για την αξιολόγηση 
ενός δεδομένου συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας δύναται να κατατεθούν 
μόνο σε έναν επιμέρους κοινοποιημένο φορέα – βλ. §397: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΙΧ σημείο 2.1 και §402: σχόλια επί του παραρτήματος Χ μέρος 2,1. 

Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ ή η απόφαση για την έγκριση ενός συστήματος 
πλήρους διασφάλισης ποιότητας που εκδίδεται από έναν κοινοποιημένο φορέα ισχύει 
για όλη την επικράτεια της ΕΕ. 

Άρθρο 12 (συνέχεια) 
... 
4. Όταν τα μηχανήματα μνημονεύονται στο παράρτημα ΙV και δεν έχουν κατασκευασθεί 

σύμφωνα με τα εναρμονισμένα πρότυπα του άρθρου 7 παράγραφος 2, ή έχουν 
κατασκευασθεί μόνον εν μέρει σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά, ή εάν τα εναρμονισμένα 
πρότυπα δεν καλύπτουν όλες τις σχετικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας, ή 
εάν δεν υπάρχουν εναρμονισμένα πρότυπα για τα συγκεκριμένα μηχανήματα, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του εφαρμόζει μία από τις 
ακόλουθες διαδικασίες: 
α) τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΧ και τον 
εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής του μηχανήματος κατά το παράρτημα VIIΙ, 
σημείο 3· 

β) τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας κατά το παράρτημα Χ. 

§130 Λοιπά μηχανήματα του παραρτήματος IV 

Το άρθρο 12 παράγραφος 4 ορίζει τις δύο διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης 
που δύναται να εφαρμοστούν για κατηγορίες μηχανημάτων που μνημονεύονται στο 
παράρτημα IV, στην περίπτωση που δεν εκπληρώνονται μία ή περισσότερες εκ των 
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προϋποθέσεων για την εφαρμογή του άρθρου 12 παράγραφος 3. Κατά συνέπεια, οι 
διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 4 εφαρμόζονται στις 
ακόλουθες περιπτώσεις: 

 στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα εναρμονισμένα πρότυπα που 
να καλύπτουν τον οικείο τύπο μηχανήματος· 

 στην περίπτωση που τα εναρμονισμένα πρότυπα που έχει εφαρμόσει ο 
κατασκευαστής δεν καλύπτουν όλες τις βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας που ισχύουν για το οικείο μηχάνημα· 

 στην περίπτωση που ο κατασκευαστής του οικείου μηχανήματος δεν έχει 
εφαρμόσει ή έχει εφαρμόσει μόνο εν μέρει τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. 

Στις περιπτώσεις αυτές, η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με εσωτερικό 
έλεγχο της κατασκευής του μηχανήματος δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί και, ως εκ 
τούτου, πρέπει να εφαρμοστεί μια από τις δύο διαδικασίες που περιλαμβάνουν 
συμμετοχή κοινοποιημένου φορέα. 

Άρθρο 13 

Διαδικασία για τα ημιτελή μηχανήματα 

1. Ο κατασκευαστής ημιτελούς μηχανήματος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, 
εξασφαλίζουν, πριν από τη διάθεσή της στην αγορά: 

α) τη σύνταξη της τεχνικής τεκμηρίωσης που περιγράφεται στο παράρτημα VIΙ μέρος 
Β· 

β) τη σύνταξη των οδηγιών συναρμολόγησης που περιγράφονται στο παράρτημα VΙ· 

γ) τη σύνταξη βεβαίωσης ενσωμάτωσης που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 1 
Τμήμα Β. 

2. Οι οδηγίες συναρμολόγησης και η βεβαίωση ενσωμάτωσης συνοδεύουν το ημιτελές 
μηχάνημα μέχρις ότου ενσωματωθεί στο τελικό μηχάνημα οπότε και αποτελούν μέρος 
του τεχνικού φακέλου του μηχανήματος αυτού. 

§131 Διαδικασία για τα ημιτελή μηχανήματα 

Το άρθρο 13 παράγραφος 1 ορίζει τη διαδικασία που εφαρμόζεται για τη διάθεση 
στην αγορά των ημιτελών μηχανημάτων που μνημονεύονται στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - βλ. §384 και §385: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 
1 τμήμα Β, §390: σχόλια επί του παραρτήματος VI και §394: σχόλια επί του 
παραρτήματος VII τμήμα Β. 

Στόχος του άρθρου 13 παράγραφος 2 είναι να διασφαλίσει ότι οι οδηγίες 
συναρμολόγησης και η βεβαίωση ενσωμάτωσης που καταρτίζει ο κατασκευαστής 
ημιτελούς μηχανήματος καθίστανται διαθέσιμες στον κατασκευαστή του τελικού 
μηχανήματος στο οποίο ενσωματώνεται το ημιτελές μηχάνημα, έτσι ώστε αυτός να 
μπορεί να εφαρμόσει τις οδηγίες συναρμολόγησης και να συμπεριλάβει τις οδηγίες 
συναρμολόγησης και τη βεβαίωση ενσωμάτωσης στον τεχνικό φάκελο του τελικού 
μηχανήματος – βλ. §392: σχόλια επί της όγδοης περίπτωσης του παραρτήματος VII 
τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο α). 
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Γενικά, η διάταξη αυτή υποδηλώνει ότι η βεβαίωση ενσωμάτωσης και ένα αντίγραφο 
των οδηγιών συναρμολόγησης πρέπει να παρέχονται με κάθε τεμάχιο ημιτελούς 
μηχανήματος. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής ημιτελούς 
μηχανήματος προμηθεύει μια παρτίδα πανομοιότυπων προϊόντων σε έναν 
προσδιορισμένο κατασκευαστή τελικού μηχανήματος, δεν είναι απαραίτητο ο 
κατασκευαστής του ημιτελούς μηχανήματος να παράσχει βεβαίωση ενσωμάτωσης και 
οδηγίες συναρμολόγησης με κάθε τεμάχιο, εφόσον διασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής 
του τελικού μηχανήματος έχει λάβει τα έγγραφα αυτά με την πρώτη παράδοση των 
προϊόντων της παρτίδας και καταστήσει σαφές ότι η βεβαίωση ενσωμάτωσης και οι 
οδηγίες συναρμολόγησης ισχύουν για όλα τα τεμάχια ημιτελών μηχανημάτων της 
παρτίδας. 
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§132 Διάγραμμα των διαδικασιών για τη διάθεση μηχανημάτων και ημιτελών 
μηχανημάτων στην αγορά 

Στο ακόλουθο διάγραμμα συνοψίζονται οι διαδικασίες που αναφέρονται στα άρθρα 12 
και 13. 

 
 

Ημιτελές μηχάνημα 
αναφερόμενο στο άρθρο 1 
παράγραφος 1 στοιχείο ζ) 

Μηχάνημα: 
Προϊόν αναφερόμενο στο 
άρθρο 1 παράγραφος 1 
στοιχεία α) έως στ) 

Τεχνικός φάκελος - 
παράρτημα VII τμήμα A 

 
Οδηγίες 

Κατηγορία μηχανημάτων 
αναφερόμενων στο 

παράρτημα IV 

Πλήρως σχεδιασμένο σύμφωνα με 
εναρμονισμένα πρότυπα που 

καλύπτουν όλες τις ισχύουσες βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 

Μη πλήρως σχεδιασμένο σύμφωνα με 
εναρμονισμένα πρότυπα που καλύπτουν 
όλες τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις 

υγείας και ασφάλειας* 

Εκτίμηση 
συμμόρφωσης με 

εσωτερικό έλεγχο της 
κατασκευής 

παράρτημα VIII 

 
Πλήρης διασφάλιση 

ποιότητας 
παράρτημα X 

Εξέταση τύπου ΕΚ 
παράρτημα IX 

+ εσωτερικός έλεγχος 
της κατασκευής 
παράρτημα VIII 3 

Δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ 
παράρτημα II μέρος 1 

τμήμα A 

 
Βεβαίωση ενσωμάτωσης 

παράρτημα II μέρος 1 τμήμα B 

Σήμανση «CE» 
άρθρο 16 

παράρτημα III 

Κατηγορία μηχανημάτων 
μη αναφερόμενων στο 

παράρτημα IV 

Σχετική τεχνική 
τεκμηρίωση 

παράρτημα VII  τμήμα Β 
Οδηγίες 

συναρμολόγησης 
παράρτημα  VI 

 Δεν υπάρχουν διαθέσιμα εναρμονισμένα πρότυπα, τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν καλύπτουν όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις υγείας 
και ασφάλειας ή τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν έχουν εφαρμοστεί ή έχουν εφαρμοστεί μόνο εν μέρει. 

Κωδικός 
χρωμάτων 

 Κατηγορία 
προϊόντος 

 Έγγραφα  Διαδικασία  Δήλωση/βεβαίωση - 
σήμανση 
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Άρθρο 14 

Κοινοποιημένοι φορείς 

1. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους φορείς 
στους οποίους έχουν αναθέσει τη διενέργεια της εκτίμησης της συμμόρφωσης ενόψει 
της διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφοι 3 και 4, καθώς και 
τις συγκεκριμένες διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης και τις κατηγορίες 
μηχανημάτων για τις οποίες έχουν ορισθεί οι φορείς αυτοί· επίσης, κοινοποιούν τους 
αριθμούς αναγνώρισης που έχουν εκ των προτέρων χορηγηθεί από την Επιτροπή 
στους εν λόγω φορείς. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και τα άλλα κράτη 
μέλη ενδεχόμενες μεταγενέστερες τροποποιήσεις. 

2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την τακτική εποπτεία των κοινοποιημένων φορέων όσον 
αφορά τη διαρκή τήρηση των κριτηρίων του παραρτήματος ΧΙ. Κατόπιν αιτήματος, ο 
κοινοποιημένος φορέας παρέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες, 
συμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών φακέλων, προκειμένου τα κράτη μέλη 
να μπορούν να διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι απαιτήσεις του παραρτήματος ΧΙ. 

3. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα κριτήρια του παραρτήματος ΧΙ για την αξιολόγηση των 
φορέων που θα κοινοποιηθούν και των φορέων που έχουν ήδη κοινοποιηθεί. 

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενημερωτικά, κατάλογο των κοινοποιημένων φορέων με τους αριθμούς αναγνώρισής 
τους καθώς και τα καθήκοντα για τα οποία οι φορείς έχουν κοινοποιηθεί. Η 
Επιτροπή μεριμνά για την ενημέρωση του ανωτέρω καταλόγου. 

5. Οι φορείς οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης που προβλέπονται στα συναφή 
εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία των οποίων δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, θεωρείται ότι 
πληρούν τα συναφή κριτήρια. 
... 

§133 Κοινοποιημένοι φορείς 

Στο άρθρο 14 ορίζονται οι διατάξεις όσον αφορά τους κοινοποιημένους φορείς. Οι 
κοινοποιημένοι φορείς είναι ανεξάρτητοι φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης στους 
οποίους ανατίθεται η εκτέλεση των διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης που 
αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και 4 για τις κατηγορίες μηχανημάτων που 
μνημονεύονται στο παράρτημα IV. Ο όρος «κοινοποιημένοι» αναφέρεται στο γεγονός 
ότι οι εν λόγω Φορείς κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη στην Επιτροπή και τα άλλα 
κράτη μέλη. Πριν από την κοινοποίηση ενός φορέα εκτίμησης της συμμόρφωσης, 
στον φορέα πρέπει να χορηγηθεί (τετραψήφιος) αριθμός αναγνώρισης από την 
Επιτροπή. Κάθε φορέας διαθέτει μοναδικό αριθμό αναγνώρισης και δύναται να 
κοινοποιείται βάσει μίας ή περισσότερων ευρωπαϊκών οδηγιών. 

Σύμφωνα με την οδηγία για τα μηχανήματα, οι φορείς δύναται να κοινοποιούνται για 
την εκτίμηση της συμμόρφωσης μόνο των κατηγοριών μηχανημάτων που 
μνημονεύονται στο παράρτημα IV. Οι φορείς που έχουν κοινοποιηθεί δύναται επίσης 
να παρέχουν υπηρεσίες εκτίμησης της συμμόρφωσης σε κατασκευαστές άλλων 
κατηγοριών μηχανημάτων. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, οι φορείς πρέπει να 
καθιστούν σαφές στους πελάτες τους ότι δεν ενεργούν ως κοινοποιημένοι φορείς και 
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δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τον αριθμό αναγνώρισης που τους έχει χορηγήσει η 
Επιτροπή σε οποιαδήποτε έγγραφα σχετικά με τις υπηρεσίες αυτές – βλ. §128: 
σχόλια επί του άρθρου 12 παράγραφος 2. 

Η αξιολόγηση, ο διορισμός και η εποπτεία των κοινοποιημένων φορέων αποτελεί 
αποκλειστική ευθύνη των κρατών μελών.  

Η κοινοποίηση διενεργείται με τη χρήση του διαδικτυακού συστήματος πληροφοριών 
NANDO (Νέα προσέγγιση – κοινοποιημένοι και καθορισμένοι οργανισμοί) της 
Επιτροπής. Ο δικτυακός αυτός τόπος περιλαμβάνει το σύνολο των Ευρωπαϊκών 
κοινοποιημένων φορέων, καθώς και φορέων τρίτων χωρών που έχουν οριστεί 
σύμφωνα με επίσημες συμφωνίες, όπως οι συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης 
(MRA), η συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) και συμφωνίες για 
την εκτίμηση της συμμόρφωσης και την αποδοχή βιομηχανικών προϊόντων (ACAA). 

Κατά την κοινοποίηση ενός φορέα για εκτίμηση συμμόρφωσης σύμφωνα με την 
οδηγία για τα μηχανήματα, η κοινοποιούσα αρχή του οικείου κράτους μέλους πρέπει 
να δηλώσει την κατηγορία μηχανημάτων για την οποία έχει κοινοποιηθεί ο φορέας. 
Ένας κοινοποιημένος φορέας δύναται να οριστεί για την εκτίμηση της συμμόρφωσης 
μίας ή περισσότερων εκ των κατηγοριών μηχανημάτων που μνημονεύονται στο 
παράρτημα IV. 

Η κοινοποίηση πρέπει επίσης να αναφέρει τη διαδικασία ή τις διαδικασίες εκτίμησης 
της συμμόρφωσης για την οποία/ τις οποίες έχει κοινοποιηθεί ο φορέας. Ένας 
κοινοποιημένος φορέας δύναται να οριστεί για τη μία ή και τις δύο από τις ακόλουθες 
διαδικασίες που μνημονεύονται στο άρθρο 12: 

 τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ – άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο β) και 
άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο α) – παράρτημα IX· 

 τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης ποιότητας – άρθρο 12 παράγραφος 3 
στοιχείο γ) και άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β) – παράρτημα X. 

Πριν από την κατάθεση ενός αιτήματος για εκτίμηση της συμμόρφωσης σε έναν 
κοινοποιημένο φορέα, είναι, ως εκ τούτου, σημαντικό να ελεγχθεί στο σύστημα 
NANDO αν ο κοινοποιημένος φορέας έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με την οδηγία για τα 
μηχανήματα για την οικεία κατηγορία μηχανημάτων και για την οικεία διαδικασία 
εκτίμησης της συμμόρφωσης – βλ. §129: σχόλια επί του άρθρου 12 παράγραφος 3. 

§134 Αξιολόγηση και εποπτεία των κοινοποιημένων φορέων 

Στο άρθρο 14 παράγραφος 3 αναφέρονται τα κριτήρια που, όπως ορίζεται στο 
παράρτημα XI, πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των φορέων που 
πρόκειται να κοινοποιηθούν - βλ. §408: σχόλια επί του παραρτήματος ΧΙ. Τα κράτη 
μέλη καλούνται ιδιαιτέρως να χρησιμοποιούν τη διαπίστευση ως μέσο αξιολόγησης 
των κοινοποιημένων φορέων. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 765/2008, κάθε 
κράτος μέλος πρέπει να διορίζει έναν μεμονωμένο φορέα διαπίστευσης για να 
αξιολογεί αν οι φορείς αξιολόγησης είναι κατάλληλοι να εκτελούν συγκεκριμένες 
δραστηριότητες εκτίμησης της συμμόρφωσης. Κάθε εθνικός φορέας διαπίστευσης 
υπόκειται σε αξιολόγηση από ομότιμους που οργανώνεται από την ευρωπαϊκή 
συνεργασία για τη διαπίστευση (EΣΔ).90 

                                                 
90 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 – Άρθρα 3 έως 14. 
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Στο άρθρο 14 παράγραφος 5 γίνεται αναφορά στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα 
που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση των κοινοποιημένων φορέων. 
Τα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα είναι τα πρότυπα EN ISO/IEC 17020, 17021 και 
17025.91 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2, τα κράτη μέλη εποπτεύουν επίσης τους 
κοινοποιημένους φορείς για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της τήρησης των κριτηρίων 
του παραρτήματος XI. Όταν χρησιμοποιείται διαπίστευση για την αρχική αξιολόγηση 
ενός κοινοποιημένου φορέα, η διαπίστευση συνήθως εκχωρείται για περιορισμένη 
χρονική περίοδο. Η εποπτεία ενός κοινοποιημένου φορέα δύναται να εκτελείται 
συνεπώς μέσω περιοδικών ελέγχων ενόψει της ανανέωσης της διαπίστευσης. 

Άρθρο 14 (συνέχεια) 
... 
6.  Αν κοινοποιημένος φορέας διαπιστώσει ότι ο κατασκευαστής δεν πληροί ή δεν πληροί 

πλέον τις σχετικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, ή ότι δεν θα έπρεπε να έχει 
εκδοθεί πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, τηρουμένης της αρχής της 
αναλογικότητας, αναστέλλει ή ανακαλεί το εκδοθέν πιστοποιητικό ή την εκδοθείσα 
έγκριση ή επιβάλλει περιορισμούς, αναφέροντας λεπτομερείς λόγους, εκτός εάν η 
συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις αυτές εξασφαλίζεται με την εφαρμογή κατάλληλων 
διορθωτικών μέτρων από τον κατασκευαστή. 
Σε περίπτωση αναστολής ή ανάκλησης του πιστοποιητικού ή της έγκρισης ή επιβολής 
περιορισμών, ή σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κρίνεται αναγκαία η παρέμβαση της 
αρμόδιας αρχής, ο κοινοποιημένος φορέας ενημερώνει σχετικά την αρμόδια αρχή 
σύμφωνα με το άρθρο 4. Το κράτος μέλος ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την 
Επιτροπή αμελλητί. 

Προβλέπεται διαδικασία προσφυγής. 
... 

§135 Ανάκληση πιστοποιητικών ή αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τους 
κοινοποιημένους φορείς 

Το άρθρο 14 παράγραφος 6 ορίζει τα καθήκοντα των κοινοποιημένων φορέων στις 
εξής περιπτώσεις: 

 Ο κοινοποιημένος φορέας ενημερώνεται ότι μηχάνημα που έχει διατεθεί στην 
αγορά και καλύπτεται από πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ ή από απόφαση 
για την έγκριση ενός συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας 

                                                 
91 EN ISO/IEC 17020:2004 – Γενικά κριτήρια για τη λειτουργία διαφόρων τύπων φορέων που εκτελούν 
έλεγχο (ISO/IEC 17020:1998)· 
EN ISO/IEC 17021:2006 – Αξιολόγηση της συμμόρφωσης — Απαιτήσεις για φορείς επιθεώρησης και 
πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης (ISO/IEC 17021:2006)· 
EN ISO/IEC 17025:2005 – Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και 
διακριβώσεων (ISO/IEC 17025:2005) - EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2006· 
- βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της απόφασης 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (Δημοσίευση τίτλων και στοιχείων εναρμονισμένων προτύπων) - ΕΕ C136 της 
16.6.2009, σ. 8. 
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κατασκευαστή δεν συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας ή δεν είναι ασφαλές. 

Αυτό δύναται να συμβαίνει, για παράδειγμα, αν το οικείο μηχάνημα υπόκειται 
σε μέτρο που έχει κοινοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία διασφάλισης του 
άρθρου 11 ή σε μέτρο που έχει ληφθεί για την αντιμετώπιση δυνητικώς 
επικίνδυνου μηχανήματος σύμφωνα με το άρθρο 9. 

 Ο κοινοποιημένος φορέας ενημερώνεται ότι ο κατασκευαστής δεν 
συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με εγκεκριμένο σύστημα 
πλήρους διασφάλισης ποιότητας. 

Αυτό δύναται να συμβαίνει, για παράδειγμα, μετά από περιοδικό έλεγχο του 
συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας ή μετά από απροειδοποίητη 
επίσκεψη για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του εν λόγω συστήματος - βλ. 
§406: σχόλια επί του παραρτήματος Χ μέρος 3. 

Τα μέτρα που θα λάβει ο κοινοποιημένος φορέας στις εν λόγω περιπτώσεις 
εξαρτώνται από τη σοβαρότητα της μη συμμόρφωσης και τους κινδύνους που 
εμφανίζονται. Ωστόσο, αν δεν ληφθούν κατάλληλα διορθωτικά μέτρα από τον 
κατασκευαστή εντός της προσδιορισμένης προθεσμίας, το σχετικό πιστοποιητικό 
εξέτασης τύπου ΕΚ ή η απόφαση έγκρισης συστήματος πλήρους διασφάλισης 
ποιότητας πρέπει να ανασταλεί ή να ανακληθεί. 

Όταν πιστοποιητικό ή απόφαση έγκρισης αναστέλλεται ή ανακαλείται, ο 
κοινοποιημένος φορέας πρέπει να ενημερώσει τις αρχές εποπτείας της αγοράς του 
κράτους μέλους στο οποίο εδρεύει ώστε να ληφθούν τυχόν μέτρα που απαιτούνται 
για την αντιμετώπιση των μη συμμορφούμενων ή επικίνδυνων μηχανημάτων. Οι 
εθνικές αρχές ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή αν απαιτούνται 
μέτρα για την αντιμετώπιση μη συμμορφούμενων ή επικίνδυνων μηχανημάτων εκτός 
της επικράτειάς τους. 

Η τρίτη παράγραφος του άρθρου 14 παράγραφος 6 δηλώνει ότι προβλέπεται 
διαδικασία προσφυγής. Ένας κατασκευαστής πρέπει να είναι σε θέση να προσφύγει 
κατά απόφασης κοινοποιημένου φορέα για την άρνηση έκδοσης, την αναστολή, την 
ανάκληση ή τη μη ανανέωση ενός πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ- βλ. §399 και 
§400: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΧ μέρη 5 και 9. Ένας κατασκευαστής πρέπει 
επίσης να είναι σε θέση να προσφύγει κατά απόφασης για τη μη έγκριση ενός 
συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας, για την αναστολή ή την ανάκληση της 
έγκρισης αυτής ή για την επιβολή περιορισμών επ’ αυτής – βλ. §404 και §406: σχόλια 
επί του παραρτήματος Χ σημείο 2.3 και επί του παραρτήματος Χ μέρος 3. Ο 
κατασκευαστής πρέπει πρώτα να υποβάλει αιτιολογημένο αίτημα στον κοινοποιημένο 
φορέα για την επανεξέταση της απόφασής του. Αν το αίτημα δεν γίνει δεκτό και αν ο 
κατασκευαστής εξακολουθεί να διαφωνεί με την απόφαση, πρέπει να είναι σε θέση να 
καταθέσει προσφυγή. Η μορφή της προσφυγής και η εφαρμοζόμενη διαδικασία 
εξαρτώνται από τις εθνικές διατάξεις για τη δραστηριότητα των κοινοποιημένων 
φορέων. 
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Άρθρο 14 (συνέχεια) 
... 
7.  Η Επιτροπή προβλέπει την οργάνωση ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των αρχών 

που είναι αρμόδιες για τον διορισμό, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση 
των κοινοποιημένων φορέων στα κράτη μέλη και των κοινοποιημένων φορέων, 
προκειμένου να συντονίζει την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

... 

§136 Ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες για την 
κοινοποίηση 

Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των αρχών που είναι υπεύθυνες για την αξιολόγηση 
και την παρακολούθηση των κοινοποιημένων φορέων που προβλέπεται στο άρθρο 
14 παράγραφος 7 οργανώνεται στο πλαίσιο της ομάδας εργασίας για τα μηχανήματα 
– βλ. §148: σχόλια επί του άρθρου 22. 

§137 Ο συντονισμός των κοινοποιημένων φορέων 

Η ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των κοινοποιημένων φορέων είναι οργανωμένη στο 
πλαίσιο του ευρωπαϊκού συντονισμού κοινοποιημένων φορέων για μηχανήματα (ΚΦ-
M). Ο σκοπός του ΚΦ-Μ είναι η συζήτηση των προβλημάτων που ανακύπτουν κατά 
την εκτέλεση διαδικασιών εκτίμησης της συμμόρφωσης και η εναρμόνιση της 
πρακτικής των κοινοποιημένων φορέων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι 
κοινοποιημένοι φορείς εκπροσωπούνται από μια εθνική ομάδα συντονισμού που 
δημιουργείται στη χώρα τους. Η συμμετοχή σε δραστηριότητες συντονισμού είναι ένα 
από τα κριτήρια για την κοινοποίηση φορέων – βλ. §408: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΧΙ. 

Ο ΚΦ-Μ διαιρείται σε διάφορες ομάδες που καλύπτουν τις διάφορες κατηγορίες 
μηχανημάτων που μνημονεύονται στο παράρτημα IV. Οι ομάδες αυτές αποκαλούνται 
κάθετες ομάδες (ΚΟ).  

Υπάρχουν σήμερα 12 ΚΟ που συνεδριάζουν όποτε απαιτείται για την κάλυψη των 
ακόλουθων αντικειμένων: 

ΚΟ1 Μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου 
ΚΟ2 Μηχανές επεξεργασίας τροφίμων, βλ. παράρτημα IV 
ΚΟ3 Πρέσες για την κατεργασία μετάλλων εν ψυχρώ 
ΚΟ4 Μηχανήματα μορφοποίησης με εμφύσηση ή συμπίεση 
ΚΟ5 Μηχανήματα για υπόγειες εργασίες 
ΚΟ6 Μηχανήματα αποκομιδής απορριμμάτων 
ΚΟ7 Αφαιρούμενα φρεάτια μετάδοσης 
ΚΟ8 Ανυψωτικές γέφυρες για οχήματα. 
ΚΟ9 Μηχανήματα ανύψωσης προσώπων 
ΚΟ11 Δομικά στοιχεία ασφαλείας 
ΚΟ12 Σύστημα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS) και σύστημα 

προστασίας κατά της πτώσης αντικειμένων (FOPS) 
ΚΟ13 Πλήρης διασφάλιση ποιότητας 

Επιπλέον, ο ΚΦ-Μ διαθέτει μια οριζόντια επιτροπή που επιβλέπει και συντονίζει το 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 133

έργο των κάθετων ομάδων και αντιμετωπίζει κοινά ζητήματα όλων των 
κοινοποιημένων φορέων. Η οριζόντια επιτροπή συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, υπό 
την προεδρία ενός εκλεγμένου εκπροσώπου ενός εκ των κοινοποιημένων φορέων. 
Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τριών κρατών μελών επιλεγμένων από 
την ομάδα εργασίας για τα μηχανήματα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις αυτές ως 
παρατηρητές. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλει στη λειτουργία του ΚΦ-Μ χρηματοδοτώντας την 
τεχνική γραμματεία, η οποία προετοιμάζει το έργο της ομάδας, και τη διοικητική 
γραμματεία, η οποία οργανώνει τις συνεδριάσεις και διαχειρίζεται την κυκλοφορία των 
εγγράφων. 

Ο ΚΦ-Μ υιοθετεί τις αποκαλούμενες «συστάσεις χρήσης» (ΣΧ) με τις οποίες 
παρέχονται συμφωνημένες απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν συζητηθεί στις 
κάθετες ομάδες. Γενικά, ΣΧ θεσπίζονται στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαθέσιμο 
εναρμονισμένο πρότυπο ή που το εναρμονισμένο πρότυπο δεν παρέχει μια επαρκώς 
συγκεκριμένη απάντηση σε ένα δεδομένο ερώτημα. Όταν θεσπίζεται ένα σχετικό 
εναρμονισμένο πρότυπο ή όταν το εναρμονισμένο πρότυπο αναθεωρείται 
καταλλήλως, η ΣΧ ανακαλείται. Οι ΣΧ εγκρίνονται από την οριζόντια επιτροπή του 
ΚΦ-Μ και εν συνεχεία κοινοποιούνται στην ομάδα εργασίας για τα μηχανήματα για 
προσυπογραφή. Οι ΣΧ που έχουν προσυπογραφεί από την ομάδα εργασίας για τα 
μηχανήματα δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο EUROPA της Επιτροπής. Οι ΣΧ δεν 
είναι νομικά δεσμευτικές αλλά, αφού συμφωνηθούν από τον ΚΦ-Μ και 
οπισθογραφούν από την ομάδα εργασίας για τα μηχανήματα, θεωρούνται σημαντικό 
σημείο αναφοράς για τη διασφάλιση της ενιαίας εφαρμογής της οδηγίας για τα 
μηχανήματα από τους κοινοποιημένους φορείς. 

Άρθρο 14 (συνέχεια) 
... 
8. Κράτος μέλος που έχει κοινοποιήσει έναν φορέα ανακαλεί την κοινοποίησή του εάν 

διαπιστώσει: 

 α) ότι ο φορέας δεν πληροί πλέον τα κριτήρια του παραρτήματος XΙ· ή 

 β) ότι ο φορέας όντως δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του. 

Το κράτος μέλος ενημερώνει αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη 
αναλόγως. 

§138 Ανάκληση κοινοποίησης 

Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 8, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να 
ανακαλέσουν την κοινοποίηση φορέα που πλέον δεν πληροί τα κριτήρια του 
παραρτήματος ΧΙ ή που όντως δεν εκπληρώνει τα καθήκοντά του. Η υποχρέωση 
ανάκλησης μια κοινοποίησης που δεν δικαιολογείται πλέον αποτελεί συνέπεια της 
υποχρέωσης των κρατών μελών να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των φορέων 
που έχουν κοινοποιήσει για να διασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση από μέρους των 
φορέων των καθηκόντων τους – βλ. §134: σχόλια επί του άρθρου 14 παράγραφος 2. 
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Άρθρο 15 

Εγκατάσταση και χρήση των μηχανημάτων 

Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν, τηρουμένου 
δεόντως του κοινοτικού δικαίου, τις απαιτήσεις που κρίνουν αναγκαίες ώστε να 
διασφαλίζεται η προστασία των προσώπων, και ιδίως των εργαζομένων, κατά τη χρήση 
του μηχανήματος, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται μετατροπή του εν λόγω μηχανήματος 
κατά τρόπο μη προσδιοριζόμενο στην παρούσα οδηγία. 

§139 Εθνικοί κανονισμοί για την εγκατάσταση και τη χρήση μηχανημάτων 

Η οδηγία για τα μηχανήματα εφαρμόζεται για τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη 
διάθεση στην αγορά ή την έναρξη χρήσης μηχανημάτων – βλ. §71 έως §77: σχόλια 
επί του άρθρου 2 στοιχείο η) και §86: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ια). Για τα 
ζητήματα αυτά, η οδηγία διασφαλίζει απόλυτη εναρμόνιση των κανονισμών που 
ισχύουν σε όλη την ΕΕ. Με άλλα λόγια, τα κράτη μέλη δεν δύναται να θεσπίζουν 
εθνικές διατάξεις που υπερβαίνουν, επικαλύπτουν ή αντίκεινται στις διατάξεις της 
οδηγίας. 

Το άρθρο 15 ορίζει ότι τα κράτη μέλη εξακολουθούν να μπορούν ελεύθερα να 
ρυθμίζουν την εγκατάσταση και τη χρήση μηχανημάτων σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις του δικαίου της ΕΕ, εφόσον οι κανονισμοί αυτοί δεν περιορίζουν την 
ελεύθερη κυκλοφορία μηχανημάτων που συμμορφώνονται προς τις διατάξεις της 
οδηγίας για τα μηχανήματα - βλ. §6: σχόλια επί της αιτιολογικής σκέψης 3 και §107: 
σχόλια επί του άρθρου 6 παράγραφος 1. 

Συνεπώς, οι εθνικοί κανονισμοί για την εγκατάσταση και τη χρήση μηχανημάτων ή την 
εφαρμογή τους δεν πρέπει να προκαλούν τη μετατροπή μηχανημάτων που 
συμμορφώνονται προς την οδηγία για τα μηχανήματα. Αυτό προϋποθέτει ότι τα 
μηχανήματα που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται όντως προς τις απαιτήσεις 
της οδηγίας. Αν οι χρήστες ή οι εθνικές αρχές θεωρήσουν ότι ένα τεμάχιο 
μηχανήματος που έχει διατεθεί στην αγορά δεν είναι επαρκώς ασφαλές και ότι οι 
ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας δεν έχουν εφαρμοστεί ορθά, το 
μηχάνημα θα πρέπει να αναφερθεί στις αρχές εποπτείας της αγοράς και να ληφθούν 
τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσώπων - βλ. §100: 
σχόλια επί του άρθρου 4. 

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα των ζητημάτων που δύναται να καλύπτονται 
από εθνικούς κανόνες για την εγκατάσταση και χρήση μηχανημάτων: 

 η εγκατάσταση μηχανημάτων σε ορισμένες περιοχές, όπως, για παράδειγμα, η 
εγκατάσταση γερανών σε αστικές περιοχές ή η εγκατάσταση ανεμογεννητριών 
στην ύπαιθρο· 

 η χρήση κινητού εξοπλισμού σε ορισμένες περιοχές, όπως, για παράδειγμα, η 
χρήση οχημάτων για χρήση εκτός δρόμου σε περιοχές ανοικτές για το κοινό ή 
η χρήση ορισμένων τύπων γεωργικών μηχανημάτων κοντά σε κατοικίες ή 
δημόσιους δρόμους· 

 η κυκλοφορία κινητών μηχανημάτων σε δημόσιους δρόμους· 
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 η χρήση μηχανημάτων σε συγκεκριμένες ώρες, όπως, για παράδειγμα, 
περιορισμοί στη χρήση χλοοκοπτικών μηχανών το Σαββατοκύριακο· 

 η χρήση ορισμένων ειδών μηχανημάτων από ανθρώπους κάτω από 
συγκεκριμένο όριο ηλικίας. 

§140 Εθνικοί κανονισμοί για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων 

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στους εθνικούς κανονισμούς για την εφαρμογή των 
διατάξεων των ευρωπαϊκών οδηγιών όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια στην 
εργασία. Οι οδηγίες αυτές βασίζονται στο άρθρο 137 ΣΕΚ (νυν άρθρο 153 ΣΛΕΕ) 
όσον αφορά την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Ορίζουν 
ελάχιστες απαιτήσεις, γεγονός που σημαίνει ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν την 
ελευθερία διατήρησης ή θέσπισης πιο αυστηρών απαιτήσεων, αν το κρίνουν σκόπιμο. 
Κατά συνέπεια, απαιτείται μελέτη των ισχυόντων εθνικών κανονισμών σε κάθε κράτος 
μέλος για τον εντοπισμό των σχετικών υποχρεώσεων. Οι σημαντικότερες οδηγίες 
όσον αφορά τη χρήση μηχανημάτων είναι οι εξής: 

 οδηγία 89/391/ΕΟΚ92 για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων κατά 
την εργασία. Είναι γνωστή ως «οδηγία πλαίσιο», καθώς ορίζει τις βασικές 
υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων όσον αφορά την υγεία και την 
ασφάλεια κατά την εργασία και παρέχει το πλαίσιο για μια σειρά επιμέρους 
οδηγιών που καλύπτουν συγκεκριμένες πτυχές της υγείας και της ασφάλειας ή 
συγκεκριμένους κινδύνους· 

 οδηγία 2009/104/ΕΚ93 για τη χρήση εξοπλισμού εργασίας από τους 
εργαζομένους κατά την εργασία. Πρόκειται για τη δεύτερη ειδική οδηγία που 
έχει θεσπιστεί βάσει της «οδηγίας πλαισίου».  

Παρόλο που η έννοια του εξοπλισμού εργασίας είναι ευρύτερη από την έννοια του 
μηχανήματος, τα μηχανήματα για επαγγελματική χρήση αποτελούν μια σημαντική 
κατηγορία του εξοπλισμού εργασίας. Οι εθνικοί κανονισμοί για την εφαρμογή των 
διατάξεων της οδηγίας 2009/04/ΕΚ ισχύουν πάντα για τη χρήση μηχανημάτων κατά 
την εργασία. Από την άποψη αυτή, η οδηγία 2009/104/ΕΚ δύναται να θεωρηθεί μέτρο 
συμπληρωματικό προς την οδηγία για τα μηχανήματα. 

Σύμφωνα με την οδηγία 2009/104/ΕΚ, οι εργοδότες πρέπει να καθιστούν διαθέσιμο 
στους εργαζόμενους εξοπλισμό εργασίας κατάλληλο για την εργασία που θα 
εκτελεστεί και σύμμορφο προς τις διατάξεις οποιασδήποτε σχετικής ευρωπαϊκής 
οδηγίας που εφαρμόζεται για αυτό.94 Συνεπώς, κάθε νέο μηχάνημα που καθίσταται 
διαθέσιμο σε εργαζομένους πρέπει να συμμορφώνεται με την οδηγία για τα 

 
92 Οδηγία 89/391/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 1989, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για 
την προώθηση της βελτίωσης της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία - ΕΕ L 
183 της 29.6.1989. 
93 Οδηγία 2009/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 
2009, σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού 
εργασίας από τους εργαζομένους κατά την εργασία τους (δεύτερη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) – ΕΕ L 260 της 3.10.2009, σ. 5. Η οδηγία 
2009/104/ΕΚ αποτελεί κωδικοποιημένη έκδοση της οδηγίας 89/655/ΕΟΚ και τροποποιεί τις οδηγίες 
95/63/ΕΟΚ, 2001/45/ΕΚ και 2007/30/ΕΚ. 
94 Βλ. οδηγία 2009/104/ΕΚ, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α). 
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μηχανήματα και οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή οδηγία που δύναται να εφαρμόζεται – 
βλ. §89 έως §92: σχόλια επί του άρθρου 3. 

Οι διατάξεις της οδηγίας 2009/104/ΕΚ ισχύουν για μηχανήματα σε χρήση σε χώρους 
εργασίας. Κατά τη διάρκεια της ζωής ενός μηχανήματος, ο εργοδότης πρέπει να 
λαμβάνει τα μέτρα που απαιτούνται για να διασφαλίζει ότι το χρησιμοποιούμενο 
μηχάνημα διατηρείται, μέσω κατάλληλης συντήρησης, σε επίπεδο που 
συμμορφώνονται με τις διατάξεις που ίσχυαν όταν κατέστη για πρώτη φορά διαθέσιμο 
στην επιχείρηση ή την εγκατάσταση.95 Αυτό δεν σημαίνει ότι το μηχάνημα πρέπει να 
διατηρείται στην κατάσταση που είχε όταν ήταν καινούριο, καθώς υφίσταται φθορά. 
Ωστόσο, θα πρέπει να εκτελείται κατάλληλη συντήρηση για να διασφαλίζεται ότι 
συνεχίζει να συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. 
Συνεπώς, ένα μηχάνημα που υπέκειτο στις διατάξεις της οδηγίας για τα μηχανήματα 
όταν κατέστη διαθέσιμο για πρώτη φορά πρέπει να διατηρείται σε κατάσταση 
συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας για τα 
μηχανήματα που ίσχυαν όταν αυτό διατέθηκε πρώτη φορά στην αγορά ή άρχισε να 
χρησιμοποιείται για πρώτη φορά.. 

Αυτό ισχύει επίσης στην περίπτωση που μηχάνημα τροποποιείται από το χρήστη 
κατά τη διάρκεια της ζωής του, εκτός αν οι μετατροπές αυτές είναι τόσο ουσιαστικές 
που το τροποποιημένο μηχάνημα πρέπει να θεωρείται νέο μηχάνημα και να υπόκειται 
σε νέα εκτίμηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία για τα μηχανήματα – βλ. 
§72: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο η). 

Στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2009/104/ΕΚ ορίζονται ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις 
που ισχύουν για την εξοπλισμό εργασία που είναι σε λειτουργία. Αυτές οι ελάχιστες 
απαιτήσεις εφαρμόζονται για μηχανήματα που είχαν αρχίσει να χρησιμοποιούνται 
πριν να τεθεί σε εφαρμογή η οδηγία για τα μηχανήματα.96 Δεν ισχύουν για 
μηχανήματα που διατέθηκαν στην αγορά ή άρχισαν να χρησιμοποιούνται σύμφωνα 
με την οδηγία για τα μηχανήματα. 

Η οδηγία 2009/104/ΕΚ περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με:  

 τον αρχικό έλεγχο εξοπλισμού εργασίας η ασφάλεια του οποίου εξαρτάται από 
τις συνθήκες εγκατάστασης, μετά την εγκατάσταση και πριν από την έναρξη 
χρήσης του· 

 τον έλεγχο του εν λόγω εξοπλισμού εργασίας μετά τη συναρμολόγησή του σε 
νέα τοποθεσία ή σε νέα θέση· 

 περιοδικούς και ειδικούς ελέγχους και, κατά περίπτωση, δοκιμή εξοπλισμού 
εργασίας που είναι εκτεθειμένος σε συνθήκες που προκαλούν επιδείνωση η 
οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις.97 

Στην περίπτωση μηχανήματος ανύψωσης, οι αρχικοί έλεγχοι, για τους οποίους είναι 
υπεύθυνος ο εργοδότης, πρέπει να διακρίνονται από τα μέτρα ελέγχου της 
καταλληλότητας για το σκοπό του μηχανήματος, τα οποία αποτελούν ευθύνη του 

                                                 
95 Βλ. οδηγία 2009/104/ΕΚ, άρθρο 4 παράγραφος 2. 
96 Βλ. οδηγία 2009/104/ΕΚ, άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) περίπτωση ii) και άρθρο 4 
παράγραφος 1 στοιχείο β). 
97 Βλ. οδηγία 2009/104/ΕΚ, άρθρο 5. 
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κατασκευαστή του μηχανήματος - βλ. §350 έως §352: σχόλια επί του σημείου 4.3.1 
του παραρτήματος Ι. 

Άλλες διατάξεις της οδηγίας 2009/104/ΕΚ καλύπτουν: 

 τον περιορισμό χρήσης ή/και συντήρησης εξοπλισμού εργασίας που ενέχει 
ειδικό κίνδυνο για καθορισμένους εργαζομένους· 

 τη λήψη υπόψη των εργονομικών αρχών· 

 θέματα ενημέρωσης, οδηγιών και εκπαίδευσης των εργαζομένων σχετικά με τη 
χρήση εξοπλισμού εργασίας· 

 διαβούλευση με τους εργαζόμενους και συμμετοχή των εργαζομένων.98 

Επιπλέον, το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2009/104/ΕΚ ορίζει ειδικούς κανόνες για τη 
χρήση συγκεκριμένων κατηγοριών εξοπλισμού εργασίας, συμπεριλαμβανομένου 
κινητού εξοπλισμού εργασίας, εξοπλισμού εργασίας για την ανύψωση προϊόντων και 
εξοπλισμού εργασίας για την ανύψωση προσώπων – βλ. §10: σχόλια επί της 
αιτιολογικής σκέψης 7. 

Οι οδηγίες που παρέχει ο κατασκευαστής μαζί με το μηχάνημα αποτελούν βασικό 
εργαλείο που επιτρέπει στους εργοδότες να εφαρμόζουν τις διατάξεις για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2009/104/ΕΚ – βλ. §254: σχόλια επί του σημείου 1.7.4 του 
παραρτήματος Ι· 

Άρθρο 16 

Σήμανση «CE» 

1.  Η σήμανση συμμόρφωσης «CE» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE», σύμφωνα με 
το υπόδειγμα του παραρτήματος III. 

2.  Η σήμανση «CE» επιτίθεται στο μηχάνημα κατά τρόπο ορατό, ευανάγνωστο και 
ανεξίτηλο, όπως ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ. 

3.  Απαγορεύεται να επιτίθενται στα μηχανήματα σημάνσεις, σήματα ή επιγραφές που 
είναι πιθανό να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη σημασία ή τη μορφή, ή και τα 
δύο μαζί, της σήμανσης «CE». Οποιαδήποτε άλλη σήμανση μπορεί να επιτίθεται στα 
μηχανήματα υπό την προϋπόθεση ότι δεν καθιστά λιγότερο ευδιάκριτη, ευανάγνωστη 
ή κατανοητή τη σήμανση «CE». 

§141 Η σήμανση «CE» 

Οι διατάξεις για τη σήμανση «CE» των μηχανημάτων που ορίζονται στην οδηγία για 
τα μηχανήματα εφαρμόζονται από κοινού με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
765/2008 για τη ρύθμιση των γενικών αρχών σήμανσης «CE» οι οποίες εφαρμόζονται 
συμπληρωματικά. Τα ακόλουθα σχόλια βασίζονται στο άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙΙ 
της οδηγίας για τα μηχανήματα και στο άρθρο 2 παράγραφος 20 και το άρθρο 30 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008.99 Οι υποχρεώσεις όσον αφορά τη σήμανση «CE» 
ισχύουν για τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή το 
                                                 
98 Βλ. οδηγία 2009/104/ΕΚ, άρθρα 6 έως 10. 
99 Βλ. οδηγία 2009/104/ΕΚ, άρθρο 6 έως 10. 
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πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση του μηχανήματος στην αγορά – βλ. §78 
έως §85: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχεία θ) και ι): 
Ο κανονισμός (ΕΚ) 765/2008 ορίζει τη «σήμανση CE» ως τη σήμανση με την οποία ο 
κατασκευαστής δηλώνει ότι το παιχνίδι συμμορφώνεται προς τις εφαρμοστέες 
απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης, που προβλέπει την επίθεση της 
σήμανσης. Επιθέτοντας ή έχοντας επιθέσει τη σήμανση «CE», ο κατασκευαστής 
δηλώνει ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη συμμόρφωση του προϊόντος. 

 η σήμανση «CE» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με τη γραφική μορφή 
που παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙΙ· 

 τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης «CE» πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν 
την ίδια κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. 
Είναι δυνατόν να γίνει παρέκκλιση ως προς την παραπάνω διάσταση για τα 
μηχανήματα μικρού μεγέθους· 

 η σήμανση «CE» πρέπει να επιτίθεται στο μηχάνημα κατά τρόπο ορατό, 
ευανάγνωστο και ανεξίτηλο πολύ κοντά στο όνομα του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, με τη χρήση της ίδιας τεχνικής – βλ. 
§250: σχόλια επί του σημείου 1.7.3 του παραρτήματος Ι· 

 στην περίπτωση που η αναφερόμενη στο άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 
και στο άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β) διαδικασία πλήρους διασφάλισης 
ποιότητας έχει εφαρμοστεί, η σήμανση «CE» πρέπει να συνοδεύεται από τον 
αριθμό αναγνώρισης του κοινοποιημένου φορέα που έχει εγκρίνει το σύστημα 
πλήρους διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή - βλ. §133: σχόλια επί του 
άρθρου 14. 

Η σήμανση «CE» είναι η μόνη σήμανση που μαρτυρεί τη συμμόρφωση του προϊόντος 
με τις ισχύουσες απαιτήσεις της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας εναρμόνισης που 
προβλέπουν της επίθεσή της. Σύμφωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 3, τα κράτη 
μέλη πρέπει να απαγορεύουν την επίθεση σε μηχανήματα σημάνσεων, σημάτων ή 
επιγραφών που πιθανόν να παραπλανήσουν τρίτους ως προς την έννοια ή τη μορφή, 
ή και τα δύο, της σήμανσης «CE». 

Οι σημάνσεις που πιθανόν να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη μορφή της 
σήμανσης «CE» δύναται να είναι, για παράδειγμα, τα γράμματα «EC» ή «EEC», με 
γραφική μορφή παρόμοια με τη μορφή που παρουσιάζεται στο παράρτημα ΙΙΙ, ή το 
ακρωνύμιο «CE» με γραφική μορφή διαφορετική από τη μορφή του υποδείγματος στο 
παράρτημα ΙΙΙ. Οι σημάνσεις που πιθανόν να παραπλανήσουν τρίτους ως προς τη 
σημασία της σήμανσης «CE», είναι σημάνσεις, εκτός της σήμανσης «CE», που 
δηλώνουν ότι το μηχάνημα συμμορφώνεται με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία. 

Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση μη συμμόρφωσης ως προς τη 
σήμανση ορίζονται στο άρθρο 17. 
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Άρθρο 17 

Σήμανση που δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές 

1.  Τα κράτη μέλη θεωρούν ως σήμανση μη πληρούσα τις προδιαγραφές: 

α)  την επίθεση της σήμανσης «CE», σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, σε 
προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της· 

β)  την απουσία της σήμανσης «CE» ή/και την απουσία της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΚ για μηχάνημα· 

γ)  την επίθεση, σε μηχάνημα, σήμανσης διάφορης της σήμανσης «CE», η οποία 
απαγορεύεται στο πλαίσιο του άρθρου 16 παράγραφος 3. 

2.  Εάν κράτος μέλος διαπιστώσει ότι η σήμανση δεν έχει συμμορφωθεί προς τις οικείες 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένης 
αντιπρόσωπός του υποχρεούνται να συμμορφώσουν το προϊόν και να μεριμνήσουν 
για την παύση της παράβασης σύμφωνα με όρους που καθορίζονται από το εν λόγω 
κράτος μέλος. 

3.  Εάν η έλλειψη συμμόρφωσης εξακολουθήσει, το κράτος μέλος λαμβάνει όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα ώστε να περιορισθεί ή να απαγορευθεί η διάθεση του 
συγκεκριμένου μηχανήματος στην αγορά ή να εξασφαλισθεί η απόσυρσή του από 
αυτήν σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 11. 

§142 Σήμανση που δεν πληροί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές 

Η ρήτρα διασφάλισης του άρθρου 11 ορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν όταν 
διαπιστωθεί ότι μηχάνημα που φέρει τη σήμανση «CE» δεν είναι ασφαλές. Το άρθρο 
17 ορίζει τα μέτρα για την αντιμετώπιση περιπτώσεων επίσημης μη συμμόρφωσης 
προς τις διατάξεις της οδηγίας για τα μηχανήματα, στην περίπτωση που δεν υπάρχει 
ένδειξη ότι το οικείο μηχάνημα δεν είναι ασφαλές. Τα μέτρα αυτά συμφωνούν με την 
υποχρέωση των κρατών μελών να διασφαλίζουν την ορθή εφαρμογή του καθεστώτος 
που διέπει τη σήμανση «CE» και να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα στην περίπτωση 
ακατάλληλης χρήσης της σήμανσης που ορίζεται στο άρθρο 30 παράγραφος 6 του 
κανονισμού (ΕΚ) 765/2008. 

Στο άρθρο 17 παράγραφος 1 ορίζονται οι τρεις περιπτώσεις στις οποίες θεωρείται ότι 
η σήμανση δεν πληροί τις προδιαγραφές. Στο άρθρο 17 παράγραφος 2 αναφέρεται 
ότι τα κράτη μέλη οφείλουν τα λάβουν τα απαιτούμενα μέτρα για να επιβάλουν στους 
οικονομικούς φορείς να δώσουν τέλος στις εν λόγω παραβιάσεις. Η φύση των μέτρων 
θα αποφασιστεί κατά τη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών. Τα εν λόγω μέτρα 
δεν χρειάζεται να κοινοποιηθούν στην Επιτροπή ή τα άλλα κράτη μέλη. Οι κυρώσεις 
για τις παραβιάσεις των διατάξεων της οδηγίας για τα μηχανήματα πρέπει να 
περιλαμβάνουν ποινές για σήμανση που δεν πληροί τις προδιαγραφές – βλ. §150: 
σχόλια επί του άρθρου 23. 
Στο άρθρο 17 παράγραφος 3 ορίζεται η διαδικασία που πρέπει να εφαρμόζεται στην 
περίπτωση που τα μέτρα που λαμβάνονται για να δοθεί τέλος στις παραβιάσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 17 παράγραφος 1 δεν είναι αποτελεσματικά. Στη περίπτωση 
αυτή, πρέπει να εφαρμόζεται η διαδικασία διασφάλισης του άρθρου 11. 
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Άρθρο 18 

Εμπιστευτικός χαρακτήρας 

1.  Με την επιφύλαξη των υφισταμένων εθνικών διατάξεων και πρακτικών όσον αφορά 
την εμπιστευτικότητα, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεσμεύονται όλα τα 
εμπλεκόμενα στην εφαρμογή της παρούσας οδηγίας μέρη και πρόσωπα να χειρίζονται 
ως εμπιστευτικές τις πληροφορίες που τους περιέρχονται κατά την άσκηση των 
καθηκόντων τους. Ειδικότερα, ως εμπιστευτικές αντιμετωπίζονται οι πληροφορίες με 
χαρακτήρα επιχειρηματικού, επαγγελματικού και εμπορικού χαρακτήρα, εκτός εάν η 
διάχυση των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία για την προστασία της υγείας και 
της ασφάλειας των προσώπων. 

2.  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν θίγουν τις υποχρεώσεις των κρατών μελών και 
των κοινοποιημένων φορέων όσον αφορά την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και 
την έκδοση προειδοποιήσεων. 

3.  Οι τυχόν αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη μέλη, καθώς και η Επιτροπή, στο 
πλαίσιο των άρθρων 9 και 11, δημοσιεύονται. 

§143 Εμπιστευτικότητα και διαφάνεια 

Τα μέρη και τα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται οι διατάξεις του άρθρου 18 
περιλαμβάνουν τις διοικήσεις των κρατών μελών, την Επιτροπή και τους 
κοινοποιημένους φορείς. Συγκεκριμένα, οι αρχές των κρατών μελών και οι υπηρεσίες 
της Επιτροπής δύναται να απαιτούν από τους κατασκευαστές να κοινοποιούν 
στοιχεία του τεχνικού φακέλου για μηχανήματα ή της σχετικής τεχνικής τεκμηρίωσης 
για ημιτελή μηχανήματα που δύναται να περιέχει εμπορικά και επαγγελματικά 
μυστικά. Τα στελέχη των οικείων δημοσίων διοικήσεων ή υπηρεσιών και 
οποιωνδήποτε άλλων φορέων ή οργανισμών που ενεργούν εκ μέρους τους πρέπει να 
σέβονται τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των εν λόγω πληροφοριών που λαμβάνουν ή 
αποκτούν κατά την εφαρμογή της οδηγίας για τα μηχανήματα. Αντιστοίχως, οι 
κοινοποιημένοι φορείς πρέπει να σέβονται την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών 
που λαμβάνουν ή αποκτούν κατά την εκτέλεση των διαδικασιών εκτίμησης της 
συμμόρφωσης για τις οποίες είναι υπεύθυνοι - βλ. §408: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΧΙ μέρος 7. 

Το άρθρο 18 παράγραφος 2 αναφέρει ότι η υποχρέωση τήρησης της 
εμπιστευτικότητας δεν εμποδίζει τη μετάδοση πληροφοριών μεταξύ των κρατών 
μελών και προς την Επιτροπή στο πλαίσιο της προβλεπόμενης στο άρθρο 19 
συνεργασίας (ομάδα διοικητικής συνεργασίας για τα μηχανήματα). Η υποχρέωση 
τήρησης της εμπιστευτικότητας δεν ισχύει για την κοινοποίηση πληροφοριών μεταξύ 
των κοινοποιημένων φορέων και για την κοινοποίηση πληροφοριών από τους 
κοινοποιημένους φορείς προς τα κράτη μέλη – βλ. §135: σχόλια επί του άρθρου 14 
παράγραφος 6, §399: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΧ μέρη 5 και 7 και §407: σχόλια 
επί του παραρτήματος Χ μέρος 4. 

Η υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν αποκλείει την έκδοση δημόσιων 
προειδοποιήσεων όταν είναι απαραίτητο για την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των προσώπων. 
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Το άρθρο 18 παράγραφος 3 προβλέπει μια ειδική απαίτηση διαφάνειας όσον αφορά 
οποιαδήποτε από τις αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη μέλη και η Επιτροπή 
σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 11. Οι οικείες αποφάσεις περιλαμβάνουν:  

 τα μέτρα που λαμβάνει η Επιτροπή ζητώντας από τα κράτη μέλη να 
απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη διάθεση στην αγορά δυνητικώς 
επικίνδυνων μηχανημάτων σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1· 

 τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη μέλη για να αποσύρουν από την αγορά, για 
να απαγορεύσουν τη διάθεση στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης ή για να 
περιορίσουν την ελεύθερη κυκλοφορία μηχανημάτων που ενδέχεται να θέτουν 
σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων και, κατά περίπτωση, 
των κατοικίδιων ζώων ή αγαθών, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 
(ρήτρα διασφάλισης)· 

 τις αποφάσεις της Επιτροπής για τις ρήτρες διασφάλισης σύμφωνα με το 
άρθρο 11 παράγραφος 3. 

Άρθρο 19 

Συνεργασία μεταξύ κρατών μελών 

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουν ότι οι 
αρμόδιες αρχές του άρθρου 4 παράγραφος 3, συνεργάζονται μεταξύ τους και με την 
Επιτροπή και διαβιβάζουν εκατέρωθεν τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για την 
ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

2.  Η Επιτροπή προβλέπει την οργάνωση ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των αρμόδιων 
αρχών που είναι υπεύθυνες για την επιτήρηση της αγοράς προκειμένου να συντονίζει 
την ομοιόμορφη εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

§ 144 Ομάδα διοικητικής συνεργασίας για τα μηχανήματα 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη πρέπει να οργανώσουν τη 
συνεργασία μεταξύ των εθνικών αρχών εποπτείας της αγοράς και να διαβιβάζουν 
εκατέρωθεν τις απαραίτητες πληροφορίες. Η συνεργασία είναι απαραίτητη στον τομέα 
αυτόν, καθώς, ενώ τα μηχανήματα που φέρουν σήμανση «CE» κινούνται ελεύθερα 
εντός της ενιαίας αγοράς, η εποπτεία εκτελείται από καθένα κράτος μέλος ξεχωριστά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2, η Επιτροπή έχει την ευθύνη οργάνωσης 
της ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς. 

Η πρακτική εφαρμογή του άρθρου 19 εκτελείται στο πλαίσιο της ομάδας διοικητικής 
συνεργασίας για τα μηχανήματα (ομάδα ADCO για τα μηχανήματα). Πρόκειται για ένα 
φόρουμ ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρχών εποπτείας της αγοράς των 
κρατών μελών και της Επιτροπής. Η ομάδα ADCO για τα μηχανήματα συνήθως 
συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο και την προεδρία της αναλαμβάνουν διαδοχικά 
εκπρόσωποι των κρατών μελών. Στις συνεδριάσεις συμμετέχουν αποκλειστικά οι 
εκπρόσωποι των κρατών μελών και της Επιτροπής, ενώ τα πεπραγμένα και τα 
έγγραφα της ομάδας ADCO είναι εμπιστευτικά, καθώς αναφέρονται συχνά σε 
συγκεκριμένες υποθέσεις υπό διερεύνηση. Ωστόσο, άλλοι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της ομάδας ADCO ως εμπειρογνώμονες, για 
περιορισμένο χρόνο, για να συμβάλουν σε συγκεκριμένα ζητήματα. 
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Οι κύριες δραστηριότητες της ομάδας ADCO για τα μηχανήματα είναι: 

 η ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών σχετικά με τη δραστηριότητα 
εποπτείας της αγοράς· 

 η προώθηση βέλτιστων πρακτικών και η βελτιστοποίηση της χρήσης των 
πόρων· 

 η διασφάλιση της εφαρμογής διορθωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση μη 
συμμορφούμενων και μη ασφαλών μηχανημάτων σε όλα τα κράτη μέλη· 

 η παροχή πληροφοριών για την πρόοδο και το αποτέλεσμα της διαδικασίας 
διασφάλισης και για την παρακολούθηση αποφάσεων που λαμβάνονται βάσει 
της ρήτρας διασφάλισης· 

 η παρακολούθηση αποφάσεων για συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση 
δυνητικώς επικίνδυνων μηχανημάτων· 

 ο σχεδιασμός και η οργάνωση κοινών έργων εποπτείας της αγοράς. 

Άρθρο 20 

Ένδικα μέσα 

Οποιοδήποτε μέτρο λαμβανόμενο κατ' εφαρμογή της παρούσας οδηγίας περιορίζον τη 
διάθεση στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης μηχανήματος που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, αιτιολογείται επακριβώς. Το μέτρο αυτό κοινοποιείται 
στον ενδιαφερόμενο, το συντομότερο δυνατόν, ο οποίος, ταυτοχρόνως, ενημερώνεται για 
τα ένδικα μέσα που διαθέτει δυνάμει του ισχύοντος δικαίου στο οικείο κράτος μέλος, 
καθώς και για τις σχετικές προθεσμίες για την άσκησή τους. 

§145 Αιτιολόγηση αποφάσεων και ένδικα μέσα 

Το άρθρο 20 εφαρμόζεται για οποιαδήποτε μέτρα λαμβανόμενα από τις αρχές των 
κρατών μελών τα οποία περιορίζουν τη διάθεση στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης 
μηχανημάτων, είτε αυτά λαμβάνονται βάσει του άρθρου 11 (ρήτρα διασφάλισης), είτε 
του άρθρου 9 (ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση δυνητικώς επικίνδυνων 
μηχανημάτων) είτε του άρθρου 17 (σήμανση μηχανημάτων που δεν πληροί τις 
προδιαγραφές). 

Άρθρο 21 

Διάδοση των πληροφοριών 

Η Επιτροπή λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να καθίστανται διαθέσιμες οι 
κατάλληλες πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

§146  Πηγές πληροφοριών 

Οι πληροφορίες που αφορούν την εφαρμογή της οδηγίας για τα μηχανήματα είναι 
διαθέσιμες στο ευρύ κοινό στο διαδίκτυο στις σελίδες του σημείου της Γενικής 
Διεύθυνσης Επιχειρήσεις και Βιομηχανία για τα μηχανήματα του δικτυακού τόπου 
EUROPA της Επιτροπής. 
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Οι ακόλουθες πληροφορίες είναι συγκεκριμένα διαθέσιμες στο δικτυακό τόπο 
EUROPA: 

 το κείμενο της οδηγίας για τα μηχανήματα· 

 τα στοιχεία των κειμένων που κοινοποιούνται από τα κράτη μέλη με τα οποία 
μεταφέρονται οι διατάξεις της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο· 

 κατάλογος των στοιχείων επικοινωνίας στα κράτη μέλη για την εφαρμογή της 
οδηγίας· 

 κατάλογος των στοιχείων των εναρμονισμένων προτύπων για τα μηχανήματα· 

 κατάλογος των κοινοποιημένων φορέων για τα μηχανήματα· 

 οι συστάσεις χρήσης που έχουν θεσπιστεί από τον ευρωπαϊκό συντονισμό 
κοινοποιημένων φορέων για μηχανήματα (ΚΦ-Μ) και που έχουν 
προσυπογραφεί από την ομάδα εργασίας για τα μηχανήματα· 

 έγγραφα καθοδήγησης εγκεκριμένα από την ομάδα εργασίας για τα 
μηχανήματα και ο παρών οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ· 

 τα πρακτικά όλων των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας για τα μηχανήματα 
από το 1997. 

Άρθρο 22 100 

Επιτροπή 

1.  Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή, εφεξής καλούμενη «επιτροπή». 

2.  Οσάκις γίνεται αναφορά στην παρούσα παράγραφο, εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 7 
της απόφασης 1999/468/ΕΚ, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του άρθρου 8 
αυτής. 

3.  Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζονται το 
άρθρο 5α παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, 
τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης. 

§147 Η επιτροπή για τα μηχανήματα 

Το άρθρο 22 προβλέπει την ίδρυση της επιτροπής, καλούμενης επιτροπής για τα 
μηχανήματα, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους των κρατών μελών και της 
οποίας προεδρεύει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η επιτροπή θεσπίζει 
δικούς της διαδικαστικούς κανόνες βάσει των τυπικών κανόνων που δημοσιεύονται 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ενημερώνεται για την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων της επιτροπής και για 
σχέδια μέτρων που υποβάλλονται σε αυτή και λαμβάνει τα αποτελέσματα 
ψηφοφοριών και συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων. 

                                                 
100 Το άρθρο 22 τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 596/2009 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την προσαρμογή στην απόφαση 
1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της 
συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο (PRAC) – Προσαρμογή στην κανονιστική 
διαδικασία με έλεγχο — Μέρος 4 – ΕΕ L188 της 18.72009, σ. 14. 
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Η επιτροπή για τα μηχανήματα έχει δύο διακριτούς ρόλους: 

 συμβουλευτικό ρόλο 

Ο συμβουλευτικός ρόλος της επιτροπής για τα μηχανήματα σύμφωνα με το άρθρο 8 
παράγραφος 2, είναι να παρέχει συμβουλές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με 
κάθε κατάλληλο μέτρο σε σχέση με την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας για τα 
μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την εξασφάλιση της συνεργασίας 
μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, όπως 
προβλέπεται στο άρθρο 19 παράγραφος 1. Στα οικεία μέτρα δεν δύναται να 
περιλαμβάνεται η τροποποίηση της οδηγίας ή η θέσπιση αποφάσεων προς 
συμπλήρωση των διατάξεων της οδηγίας. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω μέτρα 
συνίστανται κυρίως στην παροχή καθοδήγησης για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των 
διατάξεων της οδηγίας. 

 κανονιστικό ρόλο 

Ο κανονιστικός ρόλος της επιτροπής για τα μηχανήματα είναι να παρέχει την άποψή 
της για μέτρα προτεινόμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα οποία τροποποιούν ή 
συμπληρώνουν τις διατάξεις της οδηγίας. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 1 
στοιχεία α) και β), μόνο δύο θέματα δύναται να αποτελούν αντικείμενο των εν λόγω 
μέτρων: 

a) η επικαιροποίηση του ενδεικτικού καταλόγου δομικών στοιχείων ασφαλείας του 
παραρτήματος V – βλ. §42: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο γ)· 

β) ο περιορισμός της διάθεσης στην αγορά δυνητικώς επικίνδυνων μηχανημάτων 
– βλ. §118: σχόλια επί του άρθρου 9. 

Η γνώμη της επιτροπής για τα μηχανήματα εκφράζεται μέσω των ψήφων των 
εκπροσώπων των κρατών μελών εντός της επιτροπής, οι οποίες σταθμίζονται όπως 
και στην περίπτωση των ψήφων του Συμβουλίων σύμφωνα με το άρθρο 205 ΣΕΚ 
(νυν άρθρο 238 ΣΛΕΕ). 

Πριν από τη θέσπιση των εν λόγω μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα μέτρα 
υποβάλλονται προς έλεγχο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο δύναται να φέρουν αντίρρηση στα σχέδια 
μέτρων που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την αιτιολογία ότι υπερβαίνουν τις 
εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπονται στην οδηγία, ότι δεν είναι συμβατά με 
το στόχο ή το περιεχόμενο της οδηγίας ή ότι δεν σέβονται τις αρχές της 
επικουρικότητας ή της αναλογικότητας. Στην περίπτωση που εκφραστεί μια τέτοια 
αντίρρηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να υποβάλει τροποποιημένο σχέδιο ή να 
διατυπώσει μια νομοθετική πρόταση. Αν δεν εκφραστεί αντίρρηση από το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο εντός τριών μηνών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσπίζει 
το μέτρο. 

§148 Η ομάδα εργασίας για τα μηχανήματα 

Η ομάδα εργασίας για τα μηχανήματα ιδρύεται από την επιτροπή για τα μηχανήματα 
ώστε να δίδεται η δυνατότητα σε παρατηρητές του κλάδου, των φορέων τυποποίησης 
και των κοινοποιημένων φορέων να συμμετέχουν στη συζήτηση προβλημάτων που 
αφορούν την πρακτική εφαρμογή της οδηγίας για τα μηχανήματα. Πρακτικά, η ομάδα 
εργασίας για τα μηχανήματα είναι το πλέον χρησιμοποιούμενο φόρουμ για τη 
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συζήτηση της εφαρμογής της οδηγίας σε επίπεδο ΕΕ. Όπως και στην περίπτωση της 
επιτροπής για τα μηχανήματα, της ομάδας εργασίας για τα μηχανήματα προεδρεύει 
ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής, ενώ τα μέλη της απαρτίζονται από εκπροσώπους 
των κρατών μελών. Εκπρόσωποι των χωρών της ΕΖΕΣ, υποψηφίων χωρών και 
χωρών που έχουν συνάψει επίσημες συμφωνίες με την ΕΕ είναι επίσης παρόντες ως 
παρατηρητές. 

Ενώσεις κατασκευαστών μηχανημάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο συμμετέχουν ως 
παρατηρητές και καλούνται να λάβουν μέρος σε συνεδριάσεις για την παρουσίαση 
πληροφοριών και απόψεων πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα υπό συζήτηση. 
Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης είναι επίσης παρόντες για 
να παρέχουν πληροφορίες και να απαντούν σε ερωτήματα που θέτουν τα κράτη μέλη 
όσον αφορά τα πρότυπα. Οι κοινοποιημένοι φορείς εκπροσωπούνται από τον 
ευρωπαϊκό συντονισμό κοινοποιημένων φορέων για τα μηχανήματα (ΚΦ-Μ) ο οποίος 
παρέχει αναφορές επί του έργου του συντονισμού, λαμβάνει υπόψη του τη γνώμη της 
ομάδας εργασίας για τα μηχανήματα επί των συστάσεων χρήσης που υποβάλλονται 
στην ομάδα εργασίας προς προσυπογραφή και υποβάλλει ερωτήματα στην ομάδα 
εργασίας σχετικά με την ερμηνεία της οδηγίας. Εργατικά σωματεία και εκπρόσωποι 
οργανώσεων προστασίας των καταναλωτών καλούνται επίσης να εκφράσουν τις 
απόψεις των τελικών χρηστών των μηχανημάτων. 

Τα θέματα που συζητούνται συχνότερα από την ομάδα εργασίας για τα μηχανήματα 
είναι τα εξής: 

 η διασαφήνιση του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας και των διαδικασιών 
εκτίμησης της συμμόρφωσης όσον αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες 
προϊόντων· 

 προβληματισμοί όσον αφορά την ανάπτυξη εναρμονισμένων προτύπων για 
μηχανήματα· 

 γνώμες επί επίσημων αντιρρήσεων κατά εναρμονισμένων προτύπων - βλ. 
§120: σχόλια επί του άρθρου 10. 

Η ομάδα εργασίας για τα μηχανήματα συνεδριάζει δύο ή τρεις φορές το χρόνο στις 
Βρυξέλλες. Τα έγγραφα εργασίας των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας για τα 
μηχανήματα διανέμονται στα μέλη της ομάδας μέσω του σημείου για την οδηγία για 
τα μηχανήματα του διαδικτυακού συστήματος πληροφοριών CIRCA της Επιτροπής. 
Οι οργανισμοί που εκπροσωπούν ενδιαφερόμενα μέρη για τα μηχανήματα σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν πρόσβαση στα έγγραφα αυτά. Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη 
δύναται να ζητήσουν τα έγγραφα από τους αντίστοιχους οργανισμούς που τα 
εκπροσωπούν. Θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα ώστε να μην θεωρηθεί ότι οι απόψεις 
που εκφράζονται στα έγγραφα εργασίας ή τα έγγραφα συζήτησης αντανακλούν τις 
απόψεις της Επιτροπής ή της ομάδας εργασίας για τα μηχανήματα. 

Τα πρακτικά των συνεδριάσεων της ομάδας εργασίας για τα μηχανήματα 
δημοσιεύονται στις σελίδες περί μηχανημάτων του δικτυακού τόπου EUROPA της 
Επιτροπής, εφόσον έχουν διορθωθεί και εγκριθεί στην επόμενη συνεδρίαση. 
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§149 Διάγραμμα θεσμικών φορέων σχετικών με την οδηγία για τα μηχανήματα 

Το ακόλουθο διάγραμμα αναφέρει τους ρόλους των διαφόρων θεσμικών φορέων που 
συμμετέχουν στη διατύπωση προτάσεων, τη θέσπιση, τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, 
την εφαρμογή και την επιβολή της οδηγίας για τα μηχανήματα: 

Συμβούλιο και 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
 
Θεσπίζουν νομοθεσία ΕΕ 
(συναπόφαση) 
 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή
 

Προτείνει νομοθεσία ΕΕ 
Διασφαλίζει ορθή εφαρμογή 

Δίνει εντολή για εναρμονισμένα 
πρότυπα 

 

Επιτροπή για τα 
μηχανήματα 

Επιτροπή + κράτη μέλη 

 

 
Γνωμοδοτεί επί των μέτρων για 

τη διασφάλιση της ορθής 
εφαρμογής της οδηγίας για τα 

μηχανήματα 

Ομάδα εργασίας για τα 
μηχανήματα 

Επιτροπή + κράτη μέλη + 
Ευρωπαίοι ενδιαφερόμενοι 

 
Συζητά την πρακτική εφαρμογή 
της οδηγίας για τα μηχανήματα

Κατασκευαστές 
μηχανημάτων 

 
Εφαρμόζουν την 

οδηγία για τα 
μηχανήματα 

Συμβάλλουν στα 
πρότυπα 

Χρήστες 
μηχανημάτων 

Εργοδότες 
Εργατικά σωματεία 

Ενώσεις καταναλωτών 
 

Συμβάλλουν στα πρότυπα 

CEN και CENELEC
Ευρωπαϊκοί οργανισμοί 

τυποποίησης 
 

Αναπτύσσουν 
εναρμονισμένα πρότυπα 

για τα μηχανήματα 

Κράτη μέλη 
 
Μεταφέρουν την οδηγία στο 
εθνικό δίκαιο 
Διορίζουν κοινοποιημένους 
φορείς 
Διενεργούν εποπτεία 
αγοράς 

Ομάδα ADCO για τα 
μηχανήματα 
Κράτη μέλη + Επιτροπή 
 
Διοικητική συνεργασία για 
την εποπτεία της αγοράς 

Κοινοποιημένοι Φορείς 
 
Εκτίμηση της συμμόρφωσης 
για τα μηχανήματα του 
παραρτήματος IV 
 

ΚΦ-Μ 
Ευρωπαϊκός 
συντονισμός 
κοινοποιημένων 
φορέων 
 
Συστάσεις χρήσης 
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Άρθρο 23 

Κυρώσεις 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περιπτώσεις 
παράβασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας και 
λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές. Τα 
κράτη μέλη κοινοποιούν αυτές τις διατάξεις στην Επιτροπή έως τις 29 Ιουνίου 2008. 
Κοινοποιούν επίσης στην Επιτροπή αμελλητί κάθε επακόλουθη σχετική τροποποίηση. 

§150 Κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων της οδηγίας 

Οι εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας για τα μηχανήματα πρέπει να είναι 
νομικά δεσμευτικές και, ως εκ τούτου, οι παραβάσεις των διατάξεων αυτών πρέπει να 
τιμωρούνται με κατάλληλες κυρώσεις. 

Στις πιθανές παραβάσεις περιλαμβάνονται οι εξής: 

 μη εφαρμογή της κατάλληλης διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης για τα 
μηχανήματα βλ. §127 έως §130: σχόλια επί του άρθρου 12· 

 μη εφαρμογή της διαδικασίας για τα ημιτελή μηχανήματα – βλ. §131: σχόλια 
επί του άρθρου 13. 

 σήμανση που δεν πληροί τις προδιαγραφές – βλ. §142: σχόλια επί του άρθρου 
17· 

 μη συμμόρφωση του μηχανήματος προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα Ι· 

 ανύπαρκτος ή ελλιπής τεχνικός φάκελος – βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 
και §391 έως §393: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α· 

 ανύπαρκτες ή ελλιπείς οδηγίες (συμπεριλαμβανομένης της απαραίτητης 
μετάφρασης) – βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 και §254 έως §256: σχόλια 
επί του σημείου 1.7.4 του παραρτήματος Ι· 

 μη συμμόρφωση με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 (ρήτρα διασφάλισης) και 
στο άρθρο 9 (ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση δυνητικώς επικίνδυνων 
μηχανημάτων) μέτρα. 

Κάθε κράτος μέλος έχει την ελευθερία να ορίζει τον τύπο και το επίπεδο των 
κυρώσεων για κάθε εν λόγω παράβαση. Σύμφωνα με το άρθρο 23, οι κυρώσεις 
πρέπει να είναι ουσιαστικές, αναλογικές και αποτρεπτικές, σύμφωνα με τη νομολογία 
του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Άρθρο 24 

Τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ 

Η οδηγία 95/16/EΚ τροποποιείται ως εξής: 

1.  Στο άρθρο 1, οι παράγραφοι 2 και 3 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: 
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2.  «Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως ανελκυστήρας νοείται ανυψωτικό 
μηχάνημα το οποίο εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα, μέσω θαλαμίσκου κινούμενου 
κατά μήκος άκαμπτων οδηγών με κλίση, ως προς το οριζόντιο επίπεδο, άνω των 15 
μοιρών, και ο οποίος προορίζεται για τη μεταφορά: 

—  προσώπων, 

—  προσώπων και αντικειμένων, 

—  μόνον αντικειμένων, εάν ο θαλαμίσκος είναι προσπελάσιμος, δηλαδή 
εάν ένα πρόσωπο μπορεί να εισέρχεται σε αυτόν χωρίς δυσκολία, και 
φέρει όργανα χειρισμού είτε εντός του θαλαμίσκου είτε σε σημείο 
προσιτό σε πρόσωπο εντός αυτού. 

Τα ανυψωτικά μηχανήματα τα οποία μετακινούνται σε πλήρως καθορισμένη 
διαδρομή ακόμη και εάν αυτά δεν μετακινούνται κατά μήκος άκαμπτων οδηγών, 
θεωρούνται ανελκυστήρες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας. 

Ως «θαλαμίσκος» νοείται το μέρος του ανελκυστήρα με το οποίο υποστηρίζονται 
πρόσωπα ή/και αντικείμενα για να ανυψώνονται ή να χαμηλώνονται. 

3.  Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται: 

—  στα ανυψωτικά μηχανήματα η ταχύτητα των οποίων δεν υπερβαίνει τα 
0,15 m/s, 

—  στους ανελκυστήρες εργοταξίου, 

—  στις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με συρματόσχοινα, 
συμπεριλαμβανομένων των σχοινοσιδηροδρόμων, 

—  στους ανελκυστήρες που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικά 
για στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς, 

—  στα ανυψωτικά μηχανήματα από τα οποία μπορούν να εκτελούνται 
εργασίες, 

—  στους ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων, 

—  στα ανυψωτικά μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση των 
συμμετεχόντων κατά τις καλλιτεχνικές παραστάσεις, 

—  στα ανυψωτικά μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα στα μεταφορικά 
μέσα, 

—  στα ανυψωτικά μηχανήματα που είναι συνδεδεμένα με μηχανήματα 
και προορίζονται αποκλειστικά για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων των σημείων συντήρησης και επιθεώρησης 
μηχανημάτων. 

—  στους οδοντωτούς σιδηροδρόμους. 

—  στις κυλιόμενες κλίμακες και στους κυλιόμενους διαδρόμους.» 

2.  Στο παράρτημα Ι, το σημείο 1.2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: 

1.2. «Θαλαμίσκος 

Ο θαλαμίσκος κάθε ανελκυστήρα πρέπει να είναι θάλαμος. Ο θάλαμος αυτός πρέπει να 
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είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι ώστε να παρέχει τον χώρο και την 
ανθεκτικότητα που αντιστοιχούν στο μέγιστο δυνατό αριθμό προσώπων καθώς και στο 
ονομαστικό φορτίο του ανελκυστήρα, όπως αυτά καθορίζονται από τον εγκαταστάτη. 

Εάν ο ανελκυστήρας προορίζεται για τη μεταφορά προσώπων, και εφόσον οι διαστάσεις 
του το επιτρέπουν, ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι σχεδιασμένος και κατασκευασμένος έτσι 
ώστε τα δομικά του χαρακτηριστικά να μην παρακωλύουν ούτε να εμποδίζουν την 
πρόσβαση και τη χρήση από πρόσωπα με ειδικές ανάγκες και να επιτρέπουν όλες τις 
κατάλληλες μετατροπές για τη διευκόλυνση της χρήσης του από τα πρόσωπα αυτά.» 

§151 Η διαχωριστική γραμμή μεταξύ της οδηγίας για τα μηχανήματα και της 
οδηγίας για τους ανελκυστήρες 

Το άρθρο 24 της οδηγίας 2006/42/ΕΚ προβλέπει τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ 
για τους ανελκυστήρες με σκοπό τον καλύτερο προσδιορισμό της διαχωριστικής 
γραμμής μεταξύ της εν λόγω οδηγίας και της οδηγίας για τα μηχανήματα – βλ. §28: 
σχόλια επί της αιτιολογικής σκέψης 27.  

Αφενός, το άρθρο 41 παράγραφος 1 τροποποιεί τον ορισμό του «ανελκυστήρα» που 
προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας για τους ανελκυστήρες, 
αντικαθιστώντας τον όρο «θάλαμο» με τον όρο «θαλαμίσκο». Αυτό υποδηλώνει ότι η 
φύση του θαλαμίσκου δεν αποτελεί κριτήριο για την εφαρμογή της οδηγίας για τους 
ανελκυστήρες. Ταυτόχρονα, το άρθρο 24 παράγραφος 2 τροποποιεί τις βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο σημείο 1.2 του παραρτήματος Ι 
της οδηγίας για τους ανελκυστήρες για να προσδιοριστεί ότι ο θαλαμίσκος των 
ανελκυστήρων που υπόκειται στην οδηγία αυτή πρέπει να είναι θάλαμος. Θα πρέπει 
να σημειωθεί επίσης ότι το σημείο 3.1 του παραρτήματος Ι της οδηγίας για τους 
ανελκυστήρες προβλέπει ότι οι θάλαμοι των ανελκυστήρων πρέπει να είναι απολύτως 
κλειστοί. 

Αφετέρου, στο άρθρο 24 παράγραφος 1 τροποποιείται ο κατάλογος εξαιρέσεων που 
προβλέπεται στο άρθρο 1 παράγραφος 3 της οδηγίας για τους ανελκυστήρες, με την 
προσθήκη της εξαίρεσης των ανυψωτικών συσκευών με ταχύτητα μικρότερη των 0,15 
m/s. Ως εκ τούτου, οι ανελκυστήρες χαμηλής ταχύτητας υπόκεινται στην οδηγία για τα 
μηχανήματα - βλ. §344: σχόλια επί του σημείου 4.1.2.8 και §377: σχόλια επί του 
σημείου 6.4 του παραρτήματος Ι. 

Όσον αφορά τον τροποποιημένο κατάλογο εξαιρέσεων από την οδηγία για τους 
ανελκυστήρες, θα πρέπει να σημειωθούν επίσης τα εξής: 

Οι ανελκυστήρες εργοταξίου εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους 
ανελκυστήρες. Δεν εξαιρούνται πλέον του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας 2006/42/ΕΚ 
και, συνεπώς, υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα από την 29η Δεκεμβρίου 
2009 - βλ. §8: σχόλια επί της αιτιολογικής σκέψης 5. 

Οι ακόλουθοι τύποι ανελκυστήρων εξαιρούνται από την οδηγία για τους ανελκυστήρες 
και υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα: 

 ανυψωτικά μηχανήματα από τα οποία μπορούν να εκτελούνται εργασίες· 

 ανυψωτικά μηχανήματα που είναι εγκατεστημένα στα μεταφορικά μέσα· 

 ανυψωτικά μηχανήματα που είναι συνδεδεμένα με μηχανήματα και 
προορίζονται αποκλειστικά για την πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, 
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συμπεριλαμβανομένων των σημείων συντήρησης και επιθεώρησης 
μηχανημάτων· 

 κυλιόμενες κλίμακες και κυλιόμενοι διάδρομοι. 

Οι εγκαταστάσεις που λειτουργούν με συρματόσχοινα εξαιρούνται του πεδίου 
εφαρμογής της οδηγίας για τους ανελκυστήρες. Σύμφωνα με το άρθρο 3, ενώ η 
οδηγία για τα μηχανήματα δεν εφαρμόζεται για εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που 
έχουν σχεδιαστεί για τη μεταφορά προσώπων, οι οποίες καλύπτονται από την οδηγία 
200/9/ΕΚ για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με συρματόσχοινα, ισχύει για 
ορισμένες εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα που δεν εμπίπτουν ή εξαιρούνται του 
πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τις εγκαταστάσεις που λειτουργούν με 
συρματόσχοινα – βλ. §90: σχόλια επί του άρθρου 3. 

Οι ακόλουθοι τύποι ανελκυστήρων εξαιρούνται και από την οδηγία για τους 
ανελκυστήρες και από την οδηγία για τα μηχανήματα: 

 ανελκυστήρες που έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ειδικά για 
στρατιωτικούς ή αστυνομικούς σκοπούς - βλ. §59: σχόλια επί του άρθρου 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ζ): 

 ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων – βλ. §61: σχόλια επί του άρθρου 1 
παράγραφος 2 στοιχείο θ). 

 ανυψωτικά μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση των 
συμμετεχόντων κατά τις καλλιτεχνικές παραστάσεις – βλ. §62: σχόλια επί του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι): 

 οδοντωτοί σιδηρόδρομοι – βλ. §57: σχόλια επί της πέμπτης περίπτωσης του 
άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε. 

Άρθρο 25 

Κατάργηση 

Η οδηγία 98/37/ΕΚ καταργείται από τις 29 Δεκεμβρίου 2009. 101 

Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρείται ότι γίνονται στην παρούσα οδηγία 
και θα πρέπει να αναγιγνώσκονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του 
παραρτήματος ΧΙΙ. 

§152 Κατάργηση της οδηγίας 98/37/ΕΚ 

Η οδηγία 2006/42/ΕΚ αντικαθιστά την οδηγία 98/37/ΕΚ. Ως εκ τούτου, η οδηγία 
98/37/ΕΚ καταργείται από τις 29 Δεκεμβρίου 2009, ημερομηνία κατά την οποία 
τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ. 

Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 25 σημαίνει ότι, από τις 29 Δεκεμβρίου 2009, οι 
παραπομπές στην οδηγία για τα μηχανήματα σε άλλα έγγραφα ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας παραμένουν σε ισχύ και θεωρούνται παραπομπές στην οδηγία 
2006/42/ΕΚ. Στην περίπτωση που οι εν λόγω παραπομπές γίνονται σε ειδικές 
διατάξεις της οδηγίας, οι παραπομπές θα αναγιγνώσκονται ως παραπομπές στις 

                                                 
101 Βάσει ενός διορθωτικού που δημοσιεύτηκε στην ΕΕ L 76 της 16.3.07, σ. 35. 
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ισοδύναμες διατάξεις που αναφέρονται στον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος 
ΧΙΙ. Οι εν λόγω παραπομπές ενημερώνονται σε κάθε αναθεώρηση της οικείας 
νομοθεσίας. 

Άρθρο 26 

Εφαρμογή 

1.  Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες διατάξεις για να 
συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία έως τις 29 Ιουνίου 2008, το αργότερο. 
Ενημερώνουν αμέσως την Επιτροπή σχετικά. 

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 29 Δεκεμβρίου 2009. 

Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα 
οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο 
τρόπος της αναφοράς καθορίζεται από τα κράτη μέλη. 

2.  Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων εσωτερικού 
δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία, 
καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και των 
διατάξεων εσωτερικού δικαίου που θεσπίσθηκαν. 

§153 Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 

Οι ευρωπαϊκές οδηγίες απευθύνονται στα κράτη μέλη τα οποία καλούνται να 
θεσπίσουν τις απαραίτητες διατάξεις για τη μεταφορά τους στο εθνικό δίκαιο. Αυτές οι 
εθνικές διατάξεις δημιουργούν δεσμευτικές υποχρεώσεις για τους οικονομικούς 
φορείς. Σύμφωνα με το άρθρο 288 ΣΛΕΕ (πρώην άρθρο 249 ΣΕΚ), η οδηγία είναι 
δεσμευτική ως προς το αποτέλεσμα που επιδιώκεται αλλά οι εθνικές αρχές έχουν την 
ελευθερία επιλογής της μορφής και των μεθόδων. Ωστόσο, εφόσον η οδηγία για τα 
μηχανήματα βασίζεται στο άρθρο 96 ΣΕΚ (νυν άρθρο 114 ΣΛΕΕ) που προβλέπει 
μέτρα για την εναρμόνιση διατάξεων προβλεπόμενων από το δίκαιο, τη νομοθεσία ή 
διοικητικές ενέργειες στα κράτη μέλη που έχουν ως αντικείμενό τους τη δημιουργία και 
τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, το εύρος που δίνεται στα κράτη μέλη είναι, 
πρακτικά, αρκετά περιορισμένο. Ιδιαίτερα οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 
για τον σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων και οι εφαρμοζόμενες διαδικασίες 
εκτίμησης της συμμόρφωσης πρέπει να είναι οι ίδιες σε όλα τα κράτη μέλη. 

Στα κράτη μέλη δόθηκε προθεσμία 2 ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για να 
θεσπίσουν τις απαραίτητες διατάξεις. Οι διατάξεις αυτές τέθηκαν σε ισχύ δεκαοχτώ 
μήνες αργότερα, στις 29 Δεκεμβρίου 2009. Έως την ημερομηνία αυτή, η οδηγία 
98/37/ΕΚ συνέχισε να εφαρμόζεται. 

Τα στοιχεία των κειμένων με τα οποία μεταφέρονται οι διατάξεις της οδηγίας στο 
εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή 
σύμφωνα με την οριζόμενη στο άρθρο 26 παράγραφος 2 υποχρέωση, 
παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο EUROPA της Επιτροπής. 
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Άρθρο 27 

Παρέκκλιση 

Έως τις 29 Ιουνίου 2011 τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά 
και τη θέση σε λειτουργία φορητών μηχανημάτων στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια 
και άλλων κρουστικών μηχανημάτων τα οποία συνάδουν με τις εθνικές διατάξεις πού 
ισχύουν κατά την έκδοση της παρούσας οδηγίας. 

§154 Μεταβατική περίοδος για τα φορητά μηχανήματα στερέωσης που 
λειτουργούν με φυσίγγια και άλλα κρουστικά μηχανήματα 

Γενικά, εφόσον οι κατασκευαστές διαθέτουν προθεσμία τριάμισι ετών μεταξύ της 
έναρξης ισχύος της οδηγίας 2006/42/ΕΚ και της εφαρμογής των διατάξεών της, κατά 
τη διάρκεια της οποίας πρέπει να προσαρμόσουν τα προϊόντα τους, κατά περίπτωση, 
δεν θεωρήθηκε απαραίτητη η πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου. Ωστόσο, κατά 
παρέκκλιση του γενικού κανόνα, το άρθρο 27 προβλέπει μεταβατική περίοδο 
δεκαοχτώ μηνών για τα φορητά μηχανήματα στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια 
και άλλα φορητά κρουστικά μηχανήματα που λειτουργούν με φυσίγγια κατά τη 
διάρκεια της οποίας τα κράτη μέλη δύναται να επιτρέπουν τη διάθεση στην αγορά 
προϊόντων που συμμορφώνονται με τις εθνικές διατάξεις που ίσχυαν έως τότε. Αυτές 
οι εθνικές διατάξεις είναι είτε οι διατάξεις για την εφαρμογή της σύμβασης της 1ης 
Ιουλίου 1969 για την αμοιβαία αναγνώριση των σφραγίδων γνησιότητας των φορητών 
πυροβόλων όπλων (σύμβαση CIP), στην περίπτωση κρατών μελών που έχουν 
υπογράψει τη σύμβαση αυτή είτε, σε άλλα κράτη, οι υφιστάμενοι εθνικοί κανονισμοί – 
βλ. §9: σχόλια επί της αιτιολογικής σκέψης 6. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μεταβατική περίοδος είναι μια διευκόλυνση προς τα 
κράτη μέλη και όχι υποχρέωση. Κατά συνέπεια, τα φορητά μηχανήματα στερέωσης 
που λειτουργούν με φυσίγγια και άλλα φορητά κρουστικά μηχανήματα που 
λειτουργούν με φυσίγγια, τα οποία συμμορφώνονται με την οδηγία για τα 
μηχανήματα, απολαμβάνουν ελεύθερη κυκλοφορία στην ΕΕ από τις 29 Δεκεμβρίου 
2009. Τα εν λόγω μηχανήματα που συμμορφώνονται με τις εθνικές διατάξεις που 
ίσχυαν έως τη στιγμή αυτή δύναται να διατίθενται στην αγορά των κρατών μελών που 
το επιτρέπουν. Από τις 29 Ιουνίου 2011, όλα τα εν λόγω μηχανήματα πρέπει να 
συμμορφώνονται με την οδηγία για τα μηχανήματα. 

Άρθρο 28 

Έναρξη ισχύος 

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

§ 155 Ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 

Στο άρθρο 28 προβλέπεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος της οδηγίας 2006/42/ΕΚ. 
Δεδομένου ότι η οδηγία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στις 9 Ιουνίου 2006, τέθηκε σε ισχύ στις 29 Ιουνίου 2006. Η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος είναι η ημερομηνία κατά την οποία η οδηγία αποκτά νομική υπόσταση 
και δεν θα πρέπει να συγχέεται με την ημερομηνία εφαρμογής των διατάξεων της 
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οδηγίας, η οποία είναι η 29η Δεκεμβρίου 2009 – βλ. §153: σχόλια επί του άρθρου 26 
παράγραφος 1. 

Άρθρο 29 

Αποδέκτες 

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη. 

Στρασβούργο, 17 Μαΐου 2006. 

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

J. BORRELL FONTELLES 
 

Για το Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος 

H. WINKLER 

§ 156 Αποδέκτες και υπογράφοντες την οδηγία 

Η οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη, καθώς η μεταφορά των διατάξεων της οδηγίας 
στο εθνικό δίκαιο είναι απαραίτητη για τη δημιουργία δεσμευτικών νομικών 
υποχρεώσεων για τους οικονομικούς φορείς. 

Η οδηγία υπογράφεται από τους προέδρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, καθώς θεσπίστηκε από αυτά τα θεσμικά όργανα σύμφωνα με τη 
διαδικασία συναπόφασης που προβλέπεται στο άρθρο 251 ΣΕΚ (πλέον 
αποκαλούμενη συνήθης νομοθετική διαδικασία, προβλεπόμενη στο άρθρο 294 
ΣΛΕΕ) - βλ. §2: σχόλια επί των σημείων αναφοράς: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I 

Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον αφορά το σχεδιασμό και την 
κατασκευή μηχανημάτων 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

§157 Οι γενικές αρχές 

Οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα Ι 
εισάγονται με τέσσερις γενικές αρχές. Η πρώτη, που καλύπτει την εκτίμηση των 
κινδύνων, εξηγεί μια βασική απαίτηση του παραρτήματος Ι για την αναγνώριση των 
εγγενών κινδύνων και την αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με το μηχάνημα 
για τον εντοπισμό και την εφαρμογή των σχετικών βασικών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας. Οι άλλες γενικές αρχές είναι απαραίτητες για την κατανόηση του 
καθεστώτος και των επιπτώσεων των βασικών αρχών υγείας και ασφάλειας. Οι εν 
λόγω γενικές αρχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εφαρμογή κάθε βασικής 
απαίτησης υγείας και ασφάλειας για τον σχεδιασμό και την κατασκευή μηχανημάτων. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

1. Ο κατασκευαστής μηχανημάτων ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του μεριμνά για 
τη διεξαγωγή εκτίμησης των κινδύνων, προκειμένου να καθορίσει τις απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας που αφορούν τα εν λόγω μηχανήματα. Το μηχάνημα πρέπει να 
σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της 
εκτίμησης αυτής. 

Με την επαναληπτική διαδικασία της ως άνω εκτίμησης και ελάττωσης των 
κινδύνων, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει: 

— να καθορίζει τα όρια του μηχανήματος, τα οποία περιλαμβάνουν την 
προβλεπόμενη χρήση και την ευλόγως προβλέψιμη κακή χρήση, 

— να εντοπίζει τους εγγενείς κινδύνους που ενδέχεται να προκαλέσει το 
μηχάνημα και τη σχετική κατάσταση αντικειμενικού κινδύνου, 

— να εκτιμήσει τους κινδύνους, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του 
ενδεχόμενου τραυματισμού ή της ενδεχόμενης βλάβης της υγείας και την 
πιθανότητα πρόκλησής τους, 

— να υπολογίσει τους κινδύνους, προκειμένου να καθορισθεί αν απαιτείται 
ελάττωση των κινδύνων, σύμφωνα με το σκοπό της παρούσας οδηγίας, 

— να εξαφανίσει τους εγγενείς κινδύνους ή να μειώσει τους κινδύνους που 
συνδέονται με τους εν λόγω εγγενείς κινδύνους, δια της εφαρμογής 
προστατευτικών μέτρων, κατά τη σειρά προτεραιότητας που καθορίζεται στο 
σημείο 1.1.2 στοιχείο β). 

... 
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§158 Εκτίμηση των κινδύνων  

Σύμφωνα με τη 2η γενική αρχή, οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 
εφαρμόζονται μόνο όταν υφίσταται αντίστοιχος εγγενής κίνδυνος για το εν λόγω 
μηχάνημα. Για τον εντοπισμό των εν λόγω εγγενών κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα στάδια της προβλέψιμης διάρκειας ζωής του μηχανήματος, ο κατασκευαστής ή 
ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να διασφαλίσει τη διεξαγωγή 
εκτίμησης των κινδύνων σύμφωνα με την επαναληπτική διαδικασία που περιγράφεται 
στην 1η γενική αρχή. Για τους όρους «εγγενής κίνδυνος» και «κίνδυνος» - βλ. §164: 
σχόλια επί του σημείου 1.1.1 στοιχείο α) και §168: σχόλια επί του σημείου 1.1.1 
στοιχείο ε). 

Η εκτίμηση των κινδύνων δύναται να διενεργείται από τον ίδιο τον κατασκευαστή, από 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους 
του. Αν η εκτίμηση των κινδύνων διενεργείται εκ μέρους του κατασκευαστή από άλλο 
πρόσωπο, ο κατασκευαστής παραμένει υπεύθυνος για την εκτίμηση των κινδύνων 
και την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων προστασίας κατά τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή του μηχανήματος – βλ. §78 έως §81: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο θ), 
§83 και §84: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ι). 

Η δεύτερη πρόταση της πρώτης παραγράφου της 1ης γενικής αρχής αναφέρει ότι το 
μηχάνημα θα πρέπει να σχεδιαστεί και να κατασκευαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα 
αποτελέσματα της εκτίμησης των κινδύνων. Η εκτίμηση των κινδύνων περιγράφεται 
ως μια επαναληπτική διαδικασία διότι κάθε μέτρο ελάττωσης των κινδύνων που 
σχεδιάζεται να αντιμετωπίσει έναν συγκεκριμένο εγγενή κίνδυνο πρέπει να 
αξιολογείται για να διαπιστωθεί αν είναι κατάλληλο και δεν δημιουργεί νέους 
κινδύνους. Αν αυτό δεν συμβαίνει, η διαδικασία πρέπει να διενεργείται εκ νέου. Αυτό 
υποδηλώνει ότι η διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων πρέπει να διενεργείται 
παράλληλα με τη διαδικασία σχεδιασμού του μηχανήματος. 

Στην τελευταία περίπτωση της δεύτερης παραγράφου υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα 
ελάττωσης των κινδύνων για την αντιμετώπιση των εγγενών κινδύνων που έχουν 
εντοπιστεί πρέπει να ληφθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με τις αρχές της 
ενσωμάτωσης της ασφάλειας – βλ. §174: σχόλια επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο β). 

Η εκτίμηση των κινδύνων και τα αποτελέσματά της πρέπει να τεκμηριώνονται στον 
τεχνικό φάκελο για το μηχάνημα – βλ. §392: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα 
Α μέρος 1 στοιχείο α). 

Στο πρότυπο EN ISO 14121-1 (πρότυπο τύπου Α) εξηγούνται οι γενικές αρχές της 
εκτίμησης των κινδύνων για τα μηχανήματα.102 

§159 Εκτίμηση των κινδύνων και εναρμονισμένα πρότυπα 

Η διαδικασία της εκτίμησης των κινδύνων διευκολύνεται μέσω της εφαρμογής 
εναρμονισμένων προτύπων, καθώς τα πρότυπα τύπου C για τα μηχανήματα 
εντοπίζουν τους σημαντικούς εγγενείς κινδύνους που σχετίζονται γενικά με την οικεία 
κατηγορία μηχανημάτων και προσδιορίζουν μέτρα προστασίας για την αντιμετώπισή 
τους. Ωστόσο, η εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων δεν απαλλάσσει τον 

                                                 
102 EN ISO 14121-1: 2007 – Ασφάλεια μηχανών – Εκτίμηση κινδύνου – Μέρος 1: Αρχές 
(ISO 14121-1:2007). 
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κατασκευαστή του μηχανήματος από την υποχρέωση εκτέλεσης εκτίμησης των 
κινδύνων.  

Ένας κατασκευαστής που εφαρμόζει τις προδιαγραφές ενός προτύπου τύπου C 
πρέπει να διασφαλίζει ότι το εναρμονισμένο πρότυπο είναι κατάλληλο για το 
συγκεκριμένο οικείο μηχάνημα και καλύπτει το σύνολο των κινδύνων που εμφανίζει το 
μηχάνημα. Αν το οικείο μηχάνημα εμφανίζει εγγενείς κινδύνους που δεν καλύπτονται 
από το εναρμονισμένο πρότυπο, απαιτείται πλήρης εκτίμηση των κινδύνων για τους 
εγγενείς κινδύνους και λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπισή 
τους.  

Επιπλέον, στην περίπτωση που τα εναρμονισμένα πρότυπα προσδιορίζουν διάφορες 
εναλλακτικές λύσεις χωρίς να ορίζουν κριτήρια επιλογής μεταξύ τους, η επιλογή της 
κατάλληλης λύσης για το οικείο μηχάνημα πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένη 
εκτίμηση των κινδύνων. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό κατά την εφαρμογή 
προτύπων τύπου Β – βλ. §111: σχόλια επί του άρθρου 7 παράγραφος 2. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 

... 

2.  Οι υποχρεώσεις που θεσπίζονται από τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας 
εφαρμόζονται μόνον όταν ο αντίστοιχος κίνδυνος υφίσταται για το συγκεκριμένο 
μηχάνημα όταν αυτό χρησιμοποιείται υπό τις συνθήκες που προβλέπονται από τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, αλλά επίσης υπό προβλέψιμες μη 
κανονικές συνθήκες. Εν πάση περιπτώσει, ισχύουν τόσο η αρχή της ενσωμάτωσης της 
ασφάλειας που μνημονεύεται στο σημείο 1.1.2 καθώς και οι υποχρεώσεις που αφορούν τη 
σήμανση και την παροχή οδηγιών χρήσης που μνημονεύονται στα σημεία 1.7.3 και 1.7.4. 

... 

§160 Η δυνατότητα εφαρμογής των βασικών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας 

Κατά την ανάγνωση καθεμιάς από τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που 
ορίζονται στο παράρτημα Ι, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τη 2η γενική αρχή. Οι 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας εκφράζονται συχνά χωρίς προσδιορισμούς. 
Ωστόσο, εφαρμόζονται μόνο όταν είναι συναφείς και απαραίτητες. Με άλλα λόγια, μια 
βασική απαίτηση υγείας και ασφάλειας εφαρμόζεται όταν ο οικείος κίνδυνος 
εμφανίζεται στο συγκεκριμένο μοντέλο του οικείου μηχανήματος. Η πρώτη πρόταση 
της 2ης γενικής αρχής υπογραμμίζει επίσης ότι, κατά την αναγνώριση των κινδύνων 
για ένα δεδομένο μοντέλο μηχανήματος, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο 
οι προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης αλλά και οι προβλέψιμες μη κανονικές 
συνθήκες. Οι προβλέψιμες μη κανονικές συνθήκες είναι αυτές που προκύπτουν από 
ευλόγως προβλέψιμη κακή χρήση – βλ. §172: σχόλια επί του σημείου 1.1.1 στοιχείο 
θ). 

Η δεύτερη πρόταση ορίζει μια εξαίρεση στη 2η γενική αρχή, καθώς οι απαιτήσεις που 
ορίζονται στα σημεία 1.1.2, 1.7.3 και 1.7.4 εφαρμόζονται για όλα τα μηχανήματα. 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 157

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
... 

3.  Η τήρηση των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που θεσπίζει το παρόν 
παράρτημα είναι υποχρεωτική. Ωστόσο, λαμβανομένης υπόψη της προόδου της 
επιστήμης, οι στόχοι που τίθενται από τις εν λόγω απαιτήσεις είναι πιθανό να μην 
επιτυγχάνονται. Στην περίπτωση αυτή, το μηχάνημα πρέπει, κατά το δυνατόν, να 
σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται για την επίτευξη των εν λόγω στόχων. 

... 

§161 Η πρόοδος της επιστήμης 

Στην 3η γενική αρχή υπενθυμίζεται πρώτα ότι οι βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας, όταν εφαρμόζονται σε ένα δεδομένο μοντέλο μηχανήματος, είναι νομικά 
δεσμευτικές. Αυτό είναι σαφές από τους όρους του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο 
α), που ορίζουν τις υποχρεώσεις των κατασκευαστών μηχανημάτων. Από την άποψη 
αυτή, είναι σημαντικό να διακρίνονται οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του 
παραρτήματος Ι από τις προδιαγραφές των εναρμονισμένων προτύπων, η εφαρμογή 
των οποίων είναι εθελοντική – βλ. §110: σχόλια επί του άρθρου 7 παράγραφος 2. 

Οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται στο παράρτημα Ι συνήθως 
εκφράζονται χωρίς προσδιορισμούς. Στη δεύτερη πρόταση της 3ης γενικής αρχής 
αναγνωρίζεται ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται να μην είναι δυνατή η πλήρης 
εκπλήρωση ορισμένων βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας, δεδομένης της 
τρέχουσας προόδου της επιστήμης. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ο κατασκευαστής του 
μηχανήματος πρέπει να προσπαθήσει να εκπληρώσει τους στόχους που ορίζονται 
στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. 

Η έννοια της «προόδου της επιστήμης» δεν ορίζεται στην οδηγία για τα μηχανήματα. 
Ωστόσο, είναι σαφές από την αιτιολογική σκέψη 14 ότι η έννοια της «προόδου της 
επιστήμης» περιλαμβάνει τεχνική και οικονομική πτυχή. Για να ανταποκρίνονται στην 
πρόοδο της επιστήμης, οι τεχνικές λύσεις που υιοθετούνται για την εκπλήρωση των 
βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας πρέπει να χρησιμοποιούν τα πλέον 
αποτελεσματικά τεχνικά μέσα που υπάρχουν διαθέσιμα τη δεδομένη στιγμή με 
κόστος που λαμβάνει ευλόγως υπόψη του το συνολικό κόστος της κατηγορίας του 
οικείου μηχανήματος και την απαιτούμενη ελάττωση των κινδύνων. 

Δεν απαιτείται από τους κατασκευαστές μηχανημάτων να χρησιμοποιούν λύσεις που 
βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο ή τεχνικά μέσα που δεν είναι γενικά διαθέσιμα 
στην αγορά. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την τεχνική πρόοδο 
και να υιοθετούν τις πλέον αποτελεσματικές τεχνικές λύσεις που είναι κατάλληλες για 
το οικείο μηχάνημα, όταν αυτές καθίσταται διαθέσιμες με εύλογο κόστος. 

Ως εκ τούτου, η «πρόοδος της επιστήμης» είναι μια δυναμική έννοια: η πρόοδος της 
επιστήμης εξελίσσεται όταν αποτελεσματικότερα τεχνικά μέσα καθίστανται διαθέσιμα 
ή όταν το σχετικό τους κόστος μειώνεται. Ως εκ τούτου, μια τεχνική λύση που 
θεωρείται ότι ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας σε 
μια δεδομένη χρονική στιγμή δύναται να θεωρηθεί ακατάλληλη αργότερα, αν η 
πρόοδος της επιστήμης έχει εξελιχθεί. 

Ο κατασκευαστής ενός μηχανήματος μπορεί να λαμβάνει υπόψη του την πρόοδο της 
επιστήμης μόνο κατά το χρόνο κατασκευής του μηχανήματος. Αν η εξέλιξη της 
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προόδου της επιστήμης καθιστά δυνατή την καλύτερη προσέγγιση των στόχων που 
τίθενται στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, ένας κατασκευαστής που 
παράγει μια σειρά μηχανημάτων σύμφωνα με τον ίδιο σχεδιασμό πρέπει να 
αναβαθμίσει τον σχεδιασμό του καταλλήλως (λαμβανομένου υπόψη του χρόνου που 
απαιτείται για τον ανασχεδιασμό και τις αντίστοιχες αλλαγές στην παραγωγική 
διαδικασία). 

§162 Τα εναρμονισμένα πρότυπα και η πρόοδος της επιστήμης 

Τα εναρμονισμένα πρότυπα παρέχουν τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν στους 
κατασκευαστές μηχανημάτων να συμμορφώνονται με τις βασικές απαιτήσεις υγείας 
και ασφάλειας. Δεδομένου ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα αναπτύσσονται και 
θεσπίζονται βάσει συναίνεσης μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, οι προδιαγραφές 
τους αποτελούν ικανοποιητική ένδειξη της προόδου της επιστήμης κατά το χρόνο 
θέσπισής τους. Η εξέλιξη στην πρόοδο της επιστήμης αντανακλάται επίσης στις 
μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή αναθεωρήσεις των εναρμονισμένων προτύπων. 

Από την άποψη αυτή, το επίπεδο ασφάλειας που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή 
ενός εναρμονισμένου προτύπου αποτελεί σημείο αναφοράς που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη από όλους τους κατασκευαστές της κατηγορίας των μηχανημάτων 
που καλύπτεται από το πρότυπο, συμπεριλαμβανομένων αυτών που θα επιλέξουν να 
χρησιμοποιήσουν εναλλακτικές τεχνικές λύσεις. Ένας κατασκευαστής που επιλέγει 
εναλλακτικές λύσεις πρέπει να μπορεί να δείξει ότι οι λύσεις αυτές συμφωνούν με τις 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας για τα μηχανήματα, 
λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας προόδου της επιστήμης. Κατά συνέπεια, οι εν 
λόγω εναλλακτικές λύσεις πρέπει να παρέχουν επίπεδο ασφάλειας τουλάχιστον 
ισοδύναμο με το επίπεδο ασφάλειας που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των 
προδιαγραφών του συναφούς εναρμονισμένου προτύπου – βλ. §110: σχόλια επί του 
άρθρου 7 παράγραφος 2. 

Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα εναρμονισμένα πρότυπα, άλλα τεχνικά έγγραφα 
δύναται να παρέχουν χρήσιμες ενδείξεις για την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων 
υγείας και ασφάλειας της οδηγίας για τα μηχανήματα. Στα εν λόγω έγγραφα 
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, διεθνή πρότυπα, εθνικά πρότυπα, σχέδια 
ευρωπαϊκών προτύπων, οι συστάσεις χρήσης που εκδίδει ο ευρωπαϊκός συντονισμός 
κοινοποιημένων φορέων – βλ. §137: σχόλια επί του άρθρου 14 παράγραφος 7 – ή οι 
κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδουν επαγγελματικές οργανώσεις. Ωστόσο, η 
εφαρμογή των εν λόγω τεχνικών εγγράφων δεν προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης 
προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας για τα μηχανήματα – 
βλ. §383. σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α παράγραφος 8: 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια) 
... 

4.  Το παρόν παράρτημα είναι διαρθρωμένο σε πολλά μέρη. Το πρώτο μέρος έχει γενικό 
πεδίο εφαρμογής και εφαρμόζεται σε όλα τα ήδη μηχανημάτων. Τα άλλα μέρη 
αφορούν ορισμένα είδη πλέον συγκεκριμένων εγγενών κινδύνων. Ωστόσο, είναι 
σκόπιμο το παρόν παράρτημα να εξετάζεται συνολικά, προκειμένου να εξασφαλίζεται 
η τήρηση όλων των συναφών βασικών απαιτήσεων. Κατά το σχεδιασμό των 
μηχανημάτων, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις του γενικού μέρους, 
όπως και οι απαιτήσεις ενός ή περισσοτέρων από τα άλλα μέρη, συναρτήσει των 
αποτελεσμάτων της εκτίμησης των κινδύνων που διεξάγεται, σύμφωνα με το σημείο 1 
των εν λόγω γενικών αρχών. 

§163 Η διάρθρωση του παραρτήματος Ι 

Η 4η γενική αρχή εξηγεί τη δομή του παραρτήματος Ι. Οι βασικές απαιτήσεις υγείας 
και ασφάλειας που ορίζονται στο πρώτο μέρος του παραρτήματος Ι πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη από τους κατασκευαστές όλων των κατηγοριών μηχανημάτων. 
Με την εξαίρεση των σημείων 1.1.2, 1.7.3 και 1.7.4, τα οποία εφαρμόζονται πάντα, οι 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας των άλλων σημείων του πρώτου μέρους 
εφαρμόζονται όταν η εκτίμηση κινδύνων του κατασκευαστή δείξει ότι υφίσταται ο 
οικείος εγγενής κίνδυνος. 

Τα μέρη 2 έως 6 του παραρτήματος Ι καλύπτουν τους ακόλουθους ειδικούς εγγενείς 
κινδύνους: 

Μέρος 2  κίνδυνοι που εμφανίζονται συγκεκριμένα σε ορισμένες κατηγορίες 
μηχανημάτων:  
 μηχανήματα τροφίμων,  
 μηχανήματα που προορίζονται για καλλυντικά ή 

φαρμακευτικά προϊόντα,  
 φορητά και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα,  
 φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα φορητά 

κρουστικά μηχανήματα, 
 μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου και υλικών με παρόμοια 

φυσικά χαρακτηριστικά· 

Μέρος 3 εγγενείς κίνδυνοι οφειλόμενοι στην κινητικότητα των 
μηχανημάτων· 

Μέρος 4 εγγενείς κίνδυνοι οφειλόμενοι σε ανυψωτικές εργασίες· 

Μέρος 5 εγγενείς κίνδυνοι που εμφανίζονται σε μηχανήματα προοριζόμενα 
για υπόγειες εργασίες· 

Μέρος 6 εγγενείς κίνδυνοι οφειλόμενοι στην ανύψωση προσώπων. 

Η συνάφεια των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που ορίζονται σε καθένα 
από τα μέρη αυτά εξαρτάται από το αν ένα δεδομένο μοντέλο μηχανήματος ανήκει σε 
μια ή περισσότερες από τις κατηγορίες μηχανημάτων που καλύπτονται από τα μέρη 2 
ή 5 ή αν η εκτίμηση κινδύνων του κατασκευαστή δείξει ότι το μηχάνημα εμφανίζει έναν 
ή περισσότερους από τους ειδικούς εγγενείς κινδύνους που καλύπτονται στα μέρη 3, 
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4 και 6 – βλ. §160: σχόλια επί της 2ης γενικής αρχής. Για παράδειγμα, μια κινητή 
ανυψωτική εξέδρα εργασιών υπόκειται στις απαιτήσεις που ορίζονται στα μέρη 1, 3, 4 
και 6. Ένα φορητό κυκλικό πριόνι για επεξεργασία ξύλου υπόκειται στις απαιτήσεις 
των μερών 1 και 2. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ορίζονται 
στα μέρη 2 και 6 είναι συμπληρωματικές των βασικών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας που ορίζονται στα άλλα μέρη του παραρτήματος Ι και καλύπτουν τον ίδιο 
τύπο εγγενούς κινδύνου. Αυτό αναφέρεται στα σχόλια επί των οικείων σημείων. 

1.   ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

1.1  ΓΕΝΙΚΑ 

1.1.1 Ορισμοί 

Σύμφωνα με το παρόν παράρτημα, νοούνται ως: 

α) «εγγενής κίνδυνος»: η δυνητική αιτία τραυματισμού ή βλάβης της υγείας· 
... 

§164 Εγγενής κίνδυνος 

Ο όρος «εγγενής κίνδυνος» χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκτίμησης των κινδύνων 
με νόημα που δύναται να διαφέρει από την καθημερινή χρήση. Στο πλαίσιο της 
εκτίμησης των κινδύνων, ο όρος «εγγενής κίνδυνος» αναφέρεται σε μια πιθανή πηγή 
προσβολής. Η παρουσία ενός εγγενούς κινδύνου αποτελεί εγγενές χαρακτηριστικό 
του μηχανήματος και είναι ανεξάρτητη από το αν είναι πιθανό να συμβεί 
τραυματισμός ή προσβολή στην υγεία. Για παράδειγμα, η παρουσία στο μηχάνημα 
τμημάτων με υψηλή θερμοκρασία αποτελεί πιθανή πηγή τραυματισμών, όπως 
εγκαύματα, ή προσβολής της υγείας, όπως ασθένειες σχετικές με την έκθεση σε 
υψηλή θερμοκρασία· η παρουσία στο μηχάνημα αιχμηρών λεπίδων αποτελεί πιθανή 
πηγή τραυματισμών, όπως κοψίματα και ακρωτηριασμοί. Κατά το στάδιο του 
εντοπισμού των εγγενών κινδύνων, θεωρείται ότι υφίσταται εγγενής κίνδυνος ακόμη 
και αν δεν υπάρχει πρόσβαση στο μέρος του μηχανήματος που εμφανίζει τον 
κίνδυνο. 

Οι εγγενείς κίνδυνοι δύναται να εντοπιστούν μέσω της φυσικής τους προέλευσης (για 
παράδειγμα, μηχανικός κίνδυνος, ηλεκτρικός κίνδυνος) ή μέσω της φύσης του 
πιθανού τραυματισμού ή προσβολής της υγείας (για παράδειγμα, κίνδυνος κοπής, 
κίνδυνος σύνθλιψης ή κίνδυνος ηλεκτροπληξίας). 

Σύμφωνα με την 1η γενική αρχή, ο κατασκευαστής πρέπει να εντοπίζει τους εγγενείς 
κινδύνους του μηχανήματος ή τους κινδύνους που δύναται να προκληθούν από τη 
χρήση του, καθώς και τις συναφείς επικίνδυνες καταστάσεις. Μια επικίνδυνη 
κατάσταση είναι μια περίσταση, ένα συμβάν ή μια αλληλουχία συμβάντων κατά την 
οποία ένα πρόσωπο είναι εκτεθειμένο σε εγγενή κίνδυνο. Οι επικίνδυνες καταστάσεις 
ποικίλουν, ως προς τη διάρκειά τους, από ένα αιφνίδιο συμβάν σε μια κατάσταση που 
είναι μονίμως παρούσα κατά τη χρήση του μηχανήματος. 
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1.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 
... 

β) «επικίνδυνη ζώνη»: κάθε ζώνη εντός ή/και πέριξ μηχανήματος, στην οποία ένα 
 πρόσωπο  διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του ή την ασφάλειά του· 
... 

§165 Επικίνδυνη ζώνη 

Η έννοια της «επικίνδυνης ζώνης» επιτρέπει τον εντοπισμό των χώρων στους 
οποίους τα πρόσωπα δύναται να εκτίθενται σε κίνδυνο. Στην περίπτωση κινδύνων 
που περιλαμβάνουν επαφή με κινητά στοιχεία μηχανήματος, για παράδειγμα, η 
επικίνδυνη ζώνη περιορίζεται στο χώρο κοντά στα επικίνδυνα μέρη. Στην περίπτωση 
άλλων κινδύνων, όπως, για παράδειγμα, ο κίνδυνος πρόσκρουσης σε αντικείμενα 
που εκτοξεύονται από το μηχάνημα ή ο κίνδυνος έκθεσης σε εκπομπές θορύβου ή 
εκπομπές επικίνδυνων ουσιών από το μηχάνημα, η επικίνδυνη ζώνη δύναται να 
περιλαμβάνει σημαντικούς χώρους στο περιβάλλον του μηχανήματος. 

Ένας από τους αποτελεσματικότερους τρόπους πρόληψης των κινδύνων είναι να 
σχεδιαστεί το μηχάνημα κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη εισόδου 
προσώπων στις επικίνδυνες ζώνες - βλ. §189: σχόλια επί του σημείου 1.2.2 και §239: 
σχόλια επί του σημείου 1.6.1. 

1.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 
... 

γ) «εκτιθέμενο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο ευρισκόμενο εξ ολοκλήρου ή μερικώς σε 
 επικίνδυνη ζώνη· 
... 

§166 Εκτιθέμενο πρόσωπο 

Ο ορισμός του «εκτιθέμενου προσώπου» είναι πολύ ευρύς. Οι χειριστές αποτελούν 
μια κατηγορία δυνητικώς εκτιθέμενων προσώπων – βλ. §167: σχόλια επί του σημείου 
1.1.1 στοιχείο δ). Ωστόσο, πρόσωπα που δεν εμπλέκονται άμεσα με το μηχάνημα 
δύναται να είναι παρόντα σε μια επικίνδυνη ζώνη, ιδίως αν οι επικίνδυνες ζώνες 
περιλαμβάνουν χώρους στο περιβάλλον του μηχανήματος. Στην περίπτωση 
μηχανημάτων για επαγγελματική χρήση, τα εν λόγω πρόσωπα δύναται να είναι, για 
παράδειγμα, άλλοι εργαζόμενοι της εταιρείας στην οποία χρησιμοποιείται το 
μηχάνημα ή παριστάμενοι. Στην περίπτωση μηχανημάτων χρησιμοποιούμενων σε 
εργοτάξια, σε δημόσιους δρόμους ή σε αστικές περιοχές, στα δυνητικώς εκτιθέμενα 
πρόσωπα δύναται να περιλαμβάνονται πολίτες στο δρόμο ή σε κοντινά κτίρια. Στην 
περίπτωση για παράδειγμα γεωργικών μηχανημάτων ή μηχανημάτων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από καταναλωτές στο σπίτι ή στον κήπο, στα 
δυνητικώς εκτιθέμενα πρόσωπα περιλαμβάνονται τα μέλη της οικογένειας, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. Στόχος των βασικών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας είναι η πρόληψη των κινδύνων για όλα τα εκτιθέμενα πρόσωπα. Κατά 
συνέπεια, η εκτίμηση κινδύνων του κατασκευαστή πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση 
της πιθανότητας ύπαρξης χειριστών και άλλων προσώπων εντός μιας επικίνδυνης 
ζώνης. 
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1.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 
... 

δ) «χειριστής»: το(τα) πρόσωπο(α) που είναι επιφορτισμένο(α) με την εγκατάσταση, 
λειτουργία, ρύθμιση, συντήρηση, καθαρισμό, επισκευή ή μετακίνηση ενός 
μηχανήματος· 

... 

§167 Χειριστής 

Ο ορισμός του «χειριστή» έχει ευρεία έννοια. Στην οδηγία για τα μηχανήματα, ο όρος 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό όλων των προσώπων που έχουν 
συγκεκριμένα καθήκοντα σχετικά με το μηχάνημα και δεν περιορίζεται στους χειριστές 
παραγωγής. Στους χειριστές περιλαμβάνονται όλα τα διαφορετικά πρόσωπα που 
ασχολούνται με το μηχάνημα στα διάφορα στάδια της διάρκειας ζωής του – βλ. §173: 
σχόλια επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο α). Στην περίπτωση μηχανημάτων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε χώρους εργασίας, οι χειριστές δύναται να είναι 
επαγγελματίες που έχουν ή δεν έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση. Στην περίπτωση 
μηχανημάτων που έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιηθούν από καταναλωτές, οι 
χειριστές που χρησιμοποιούν το μηχάνημα δεν είναι επαγγελματίες και πρέπει να 
θεωρείται ότι δεν έχουν λάβει ειδική εκπαίδευση - βλ. §259: σχόλια επί του σημείου 
1.7.4.1 στοιχείο δ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένα είδη μηχανημάτων 
διατίθενται στην αγορά για επαγγελματική χρήση και για χρήση από καταναλωτές. 

1.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 
... 

ε) «κίνδυνος»: συνδυασμός της πιθανότητας και της σοβαρότητας τραυματισμού ή 
προσβολής της υγείας, που μπορεί να συμβεί σε κατάσταση εγγενούς κινδύνου· 

... 

§168 Κίνδυνος 

Όπως και ο όρος «εγγενής κίνδυνος», ο όρος «κίνδυνος» χρησιμοποιείται στην 
οδηγία για τα μηχανήματα με μια πιο συγκεκριμένη έννοια από ότι στην καθημερινή 
χρήση. Η ύπαρξη ενός κινδύνου εξαρτάται από τους εγγενείς κινδύνους που προκαλεί 
το μηχάνημα και επίσης από την διεπαφή του μηχανήματος με τους χειριστές και 
άλλα εκτιθέμενα πρόσωπα. Το μηχάνημα δύναται να εμφανίζει εγγενή κίνδυνο· όμως, 
αν κανένα πρόσωπο δεν είναι πιθανό να εκτεθεί στον εγγενή κίνδυνο αυτόν, δεν 
υφίσταται κίνδυνος. 

Οι κίνδυνοι δύναται να χαρακτηρίζονται με αναφορά στον οικείο εγγενή κίνδυνο ή την 
οικεία επικίνδυνη κατάσταση (όπως, για παράδειγμα, κίνδυνος λόγω επαφής με 
κινητά στοιχεία, κίνδυνος λόγω επαφής με θερμές επιφάνειες, κίνδυνος λόγω 
εκπομπών θορύβου ή εκπομπών επικίνδυνων ουσιών)· οι κίνδυνοι δύναται επίσης να 
χαρακτηρίζονται με αναφορά στις πιθανές τους συνέπειες (όπως, για παράδειγμα, 
κίνδυνος σύνθλιψης, κίνδυνος κοπής, κίνδυνος εγκαύματος, κίνδυνος κώφωσης). 

Το τρίτο στάδιο της διαδικασίας εκτίμησης των κινδύνων αφορά την εκτίμηση των 
κινδύνων, λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα του πιθανού τραυματισμού ή 
προσβολής της υγείας και την πιθανότητα πρόκλησής του/της - βλ. §158: σχόλια επί 
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της πρώτης γενικής αρχής. Η εκτίμηση του κινδύνου βασίζεται στο συνδυασμό αυτών 
των δύο παραγόντων. Οι πλέον σοβαροί κίνδυνοι περιλαμβάνουν συνδυασμό 
υψηλής πιθανότητας πρόκλησης και δυνατότητας πρόκλησης θανατηφόρου ή 
σοβαρού τραυματισμού ή προσβολής της υγείας. Ωστόσο, τυχόν μικρή πιθανότητα 
πρόκλησης δύναται επίσης να οδηγεί σε σοβαρό κίνδυνο, αν δύναται να προκληθούν 
θανατηφόροι ή σοβαροί τραυματισμοί ή προσβολές της υγείας. Ως εκ τούτου, οι 
κίνδυνοι πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη το ότι οι 
κίνδυνοι δύναται να διαφέρουν κατά τα διάφορα στάδια διάρκειας ζωής του 
μηχανήματος, ανάλογα με τις οικείες εργασίες και την κατάσταση του μηχανήματος σε 
κάθε στάδιο – βλ. §173: σχόλια επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο α). 

1.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 
... 

στ) «προφυλακτήρας»: στοιχείο του μηχανήματος που χρησιμοποιείται ειδικά για την 
παροχή προστασίας μέσω φυσικού φραγμού· 

... 

§169 Προφυλακτήρας 

Ο όρος «προφυλακτήρας» χρησιμοποιείται για στοιχεία του μηχανήματος που είναι 
ειδικά σχεδιασμένα να εκτελούν προστατευτική λειτουργία. Άλλα στοιχεία του 
μηχανήματος που εκτελούν μια κυρίως επιχειρησιακή λειτουργία, όπως, για 
παράδειγμα, το πλαίσιο του μηχανήματος, δύναται επίσης να εκτελούν προστατευτική 
λειτουργία αλλά δεν αποκαλούνται προφυλακτήρες. 

Οι προφυλακτήρες παρέχουν προστασία μέσω φυσικών φραγμών, όπως, για 
παράδειγμα, ενός περιβλήματος, μιας ασπίδας, ενός καλύμματος, ενός 
διαφράγματος, μιας θύρας, μιας θήκης ή ενός φράκτη. Ο όρος «φυσικός φραγμός» 
υποδηλώνει ότι ο προφυλακτήρας αποτελείται από στέρεο υλικό, όπως χάλυβα ή 
πλαστικό, το οποίο επιλέγεται ανάλογα με την απαιτούμενη προστασία. Τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται δύναται να είναι συνεχή ή διάτρητα, δύσκαμπτα ή εύκαμπτα. 

Οι προφυλακτήρες είναι ένα από τα μέσα που δύναται να χρησιμοποιηθούν για την 
πρόληψη της πρόσβασης σε επικίνδυνες ζώνες εντός του μηχανήματος ή γύρω από 
αυτό. Σε πολλές περιπτώσεις, ο προφυλακτήρας λειτουργεί ως φραγμός και προς τις 
δύο κατευθύνσεις για να προσφέρει ταυτόχρονα προστασία από δύο ή 
περισσότερους κινδύνους. Για παράδειγμα, δύναται να τοποθετηθεί προφυλακτήρας 
για να αποτρέπει την είσοδο προσώπων σε μια επικίνδυνη ζώνη και, ταυτόχρονα, να 
μην επιτρέπει σε εκτοξευόμενα αντικείμενα ή υγρά, εκπομπές θορύβου, ακτινοβολία ή 
επικίνδυνες ουσίες να φτάσουν στα πρόσωπα που βρίσκονται στο περιβάλλον του 
μηχανήματος. 

Η οδηγία για τα μηχανήματα διακρίνει τρία βασικά είδη προφυλακτήρων: σταθερούς 
προφυλακτήρες, κινητούς προφυλακτήρες με ενδασφάλεια103 και ρυθμιζόμενους 
προφυλακτήρες αποτροπής πρόσβασης – βλ. §217: σχόλια επί του σημείου 1.4.2 του 
παραρτήματος Ι. 

                                                 
103 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
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Όταν διατίθενται χωριστά στην αγορά, οι προφυλακτήρες θεωρούνται δομικά στοιχεία 
ασφαλείας – βλ. §42: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο γ) και §389: σχόλια επί του 
παραρτήματος V παράγραφοι 1, 3 και 7. 

1.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 
... 

ζ) «προστατευτική διάταξη»: διάταξη (εκτός από προφυλακτήρα) που μειώνει τον 
κίνδυνο, είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με προφυλακτήρα· 

... 

§170 Προστατευτικές διατάξεις 

Οι προστατευτικές διατάξεις διακρίνονται από τους προφυλακτήρες καθώς δεν 
αποτελούν φυσικό φραγμό μεταξύ του εκτιθέμενου προσώπου και της επικίνδυνης 
ζώνης αλλά μειώνουν τους κινδύνους εμποδίζοντας την έκθεση στον εγγενή κίνδυνο 
με άλλα μέσα. Οι προστατευτικές διατάξεις περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, όργανα 
χειρισμού μέσω και των δύο χειρών, ευαίσθητο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως 
τάπητες ευαίσθητους στην πίεση και ευαίσθητα άκρα, ράβδους και καλώδια 
σύμπλεξης και οπτικοηλεκτρονικές προστατευτικές διατάξεις, όπως παραπετάσματα 
φωτός, συσκευές σάρωσης με λέιζερ ή συστήματα προστασίας με κάμερα – βλ. §221: 
σχόλια επί του σημείου 1.4.3 του παραρτήματος Ι.  

Όταν διατίθενται χωριστά στην αγορά, οι προστατευτικές διατάξεις θεωρούνται δομικά 
στοιχεία ασφαλείας – βλ. §42: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο γ) και §389: σχόλια 
επί του παραρτήματος V παράγραφοι 2 και 7. 

1.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 
... 

η) «προβλεπόμενη χρήση»: η χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις πληροφορίες που 
παρέχουν οι οδηγίες χρήσης· 

... 

§171 Προβλεπόμενη χρήση 

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας εκτίμησης των κινδύνων που περιγράφεται στην 1η 
γενική αρχή αφορά τον προσδιορισμό των ορίων του μηχανήματος, τα οποία 
περιλαμβάνουν την προβλεπόμενη χρήση του μηχανήματος. Τα μηχανήματα δεν 
είναι απαραιτήτως ασφαλή για όλες τις πιθανές χρήσεις: για παράδειγμα, ο 
κατασκευαστής ενός μηχανήματος που προορίζεται για την κατεργασία μετάλλου δεν 
σχεδιάζει συνήθως το μηχάνημα για ασφαλή επεξεργασία ξύλου και αντιστρόφως· 
αντίστοιχα, ο κατασκευαστής μιας κινητής ανυψωτικής εξέδρας εργασίας δεν 
σχεδιάζει συνήθως το μηχάνημα αυτό για να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ως 
γερανός. Η εκτίμηση κινδύνων του κατασκευαστή και ο σχεδιασμός και η κατασκευή 
του μηχανήματος πρέπει συνεπώς να βασίζονται στην προβλεπόμενη χρήση ή στις 
προβλεπόμενες χρήσεις του. Ο προσδιορισμός της προβλεπόμενης χρήσης του 
μηχανήματος πρέπει να καλύπτει, κατά περίπτωση, τους διαφορετικούς τρόπους 
λειτουργίας και τις φάσεις χρήσης του μηχανήματος - βλ. §173: σχόλια επί του 
σημείου 1.1.2 στοιχείο α). 
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Πρέπει να προσδιορίζονται με ακρίβεια ιδίως οι παράμετροι από τις οποίες εξαρτάται 
η ασφαλή χρήση του μηχανήματος και τα όριά τους. Οι εν λόγω παράμετροι 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το μέγιστο φορτίο για την ανύψωση μηχανημάτων, 
τη μέγιστη κλίση επί της οποίας δύναται να χρησιμοποιηθεί ένα κινητό μηχάνημα 
χωρίς απώλεια της ευστάθειάς του, τη μέγιστη ταχύτητα ανέμου στην οποία ένα 
μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε εξωτερικό χώρο, τις μέγιστες 
διαστάσεις του υπό επεξεργασία υλικού και το είδος του υλικού που δύναται να 
επεξεργαστεί ένα μηχάνημα. 

Η προβλεπόμενη χρήση του μηχανήματος είναι η χρήση που ορίζεται και 
περιγράφεται στις οδηγίες του κατασκευαστή – βλ. §263: σχόλια επί του σημείου 
1.7.4.2 στοιχείο ζ). 

1.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 
... 

θ) «ευλόγως προβλέψιμη κακή χρήση»: η χρήση μηχανήματος με τρόπο που δεν 
προβλέπεται στις οδηγίες χρήσης αλλά ωστόσο μπορεί να προέλθει από εύκολα 
προβλέψιμη ανθρώπινη συμπεριφορά. 

§172 Ευλόγως προβλέψιμη κακή χρήση 

Κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας εκτίμησης των κινδύνων που περιγράφεται 
στην 1η γενική αρχή, ο κατασκευαστής απαιτείται επίσης να λάβει υπόψη του την 
ευλόγως προβλέψιμη κακή χρήση του μηχανήματος. Δεν αναμένεται από τον 
κατασκευαστή ενός μηχανήματος να λάβει υπόψη του όλες τις πιθανές περιπτώσεις 
κακής χρήσης του μηχανήματος. Ωστόσο, ορισμένα είδη κακής χρήσης, είτε εκούσιας 
είτε ακούσιας, είναι προβλέψιμα βάσει της εμπειρίας του παρελθόντος σε σχέση με 
την κακή χρήση του ίδιου τύπου μηχανήματος ή παρόμοιου μηχανήματος, των 
ερευνών για ατυχήματα και των γνώσεων για την ανθρώπινη συμπεριφορά - βλ. 
§173: σχόλια επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο α), §175: σχόλια επί του σημείου 1.1.2 
στοιχείο γ) και §263: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο η). 

Στο πρότυπο EN ISO 12100-1 παρέχονται τα εξής παραδείγματα κατηγοριών κακής 
χρήσης ή άμεσα προβλέψιμης ανθρώπινης συμπεριφοράς που δύναται να πρέπει να 
ληφθούν υπόψη: 

 απώλεια ελέγχου του μηχανήματος από το χειριστή· 

 αντανακλαστική συμπεριφορά προσώπου σε περίπτωση δυσλειτουργίας, 
ατυχήματος ή αστοχίας κατά τη χρήση του μηχανήματος· 

 συμπεριφορά λόγω έλλειψης συγκέντρωσης ή απροσεξίας· 

 συμπεριφορά λόγω επιλογής του ευκολότερου τρόπου εκτέλεσης της 
εργασίας· 

 συμπεριφορά λόγω πιέσεων για τη διατήρηση του μηχανήματος σε λειτουργία 
υπό όλες τις συνθήκες· 

 συμπεριφορά ορισμένων προσώπων, όπως παιδιών. 

Η εν λόγω συμπεριφορά δύναται να προκαλέσει διάφορες καταστάσεις κακής 
χρήσης, όπως, για παράδειγμα, χρήση γερανού ή κινητής ανυψωτικής εξέδρας 
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εργασίας χωρίς ανάπτυξη των σταθεροποιητών· εργασία σε ένα φορτηγό 
χωματουργικών εργασιών με ανοικτή την πόρτα λόγω ζέστης, καταργώντας, ως εκ 
τούτου, τον εξοπλισμό ελέγχου θορύβου και φιλτραρίσματος αέρα· χειρισμός ενός 
πιεστηρίου από δύο πρόσωπα ενώ είναι σχεδιασμένο να χρησιμοποιείται από ένα 
μόνο.  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε παράγοντες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην 
αφαίρεση, την αχρήστευση ή την κατάργηση προφυλακτήρων και προστατευτικών 
διατάξεων – βλ. §216: σχόλια επί του σημείου 1.4.1. 

1.1.2 Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας 

α) Το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να είναι 
κατάλληλο για την προβλεπόμενη λειτουργία του και να έχει εκ κατασκευής τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιείται, να ρυθμίζεται και να συντηρείται χωρίς τα πρόσωπα 
να εκτίθενται σε κίνδυνο κατά την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών υπό τις 
προβλεπόμενες συνθήκες, αλλά λαμβάνοντας επίσης υπόψη ευλόγως αναμενόμενη 
κακή του χρήση. 

Τα λαμβανόμενα μέτρα πρέπει να έχουν ως στόχο την εξάλειψη του κινδύνου κατά 
την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
φάσεων μεταφοράς, συναρμολόγησης, αποσυναρμολόγησης, αχρήστευσης και 
διάλυσης. 

... 

§173 Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας 

Το σημείο 1.1.2, που ορίζει τις αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας, η οποία 
ορισμένες φορές αποκαλείται ασφάλεια μέσω του σχεδιασμού, αποτελεί βασικό 
σημείο του παραρτήματος Ι. Το σημείο 1.1.2 ορίζει μια βασική μεθοδολογία για τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή ασφαλών μηχανημάτων, η οποία είναι θεμελιώδης στην 
προσέγγιση της οδηγίας για τα μηχανήματα.104 Η 2η γενική αρχή ορίζει ότι η 
συγκεκριμένη βασική απαίτηση υγείας και ασφάλειας εφαρμόζεται σε όλα τα 
μηχανήματα. Κατά την εφαρμογή των άλλων βασικών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας, πρέπει να εφαρμόζονται οι αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας που 
ορίζονται στο σημείο 1.1.2. 

Στο σημείο 1.1.2 στοιχείο α) ορίζεται πρώτα ότι το μηχάνημα πρέπει να είναι 
κατάλληλο για την προβλεπόμενη λειτουργία του. Η οδηγία για τα μηχανήματα 
ασχολείται κυρίως με την ασφάλεια και δεν περιέχει καμία ειδική απαίτηση όσον 
αφορά την απόδοση των μηχανημάτων. Θεωρείται γενικά ότι η απόδοση ενός 
μηχανήματος είναι θέμα που εναπόκειται στην αγορά και ότι οι χρήστες θα επιλέξουν 
μηχανήματα με χαρακτηριστικά απόδοσης που είναι κατάλληλα για τις ανάγκες τους. 
Ωστόσο, η ικανότητα του μηχανήματος να εκπληρώσει τη λειτουργία του σωστά 
επηρεάζει την ασφάλεια στο μέτρο που η ανεπαρκής λειτουργία του μηχανήματος 
δύναται να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις ή να οδηγήσει σε κακή χρήση. 

                                                 
104 EN ISO 12100-1:2003 + A1:2009 – Ασφάλεια μηχανών – Βασικές έννοιες, γενικές αρχές 
σχεδιασμού - Μέρος 1: Βασική ορολογία, μεθοδολογία (ISO 12100-1:2003)· 

EN ISO 12100-2:2003 + A1:2009 – Ασφάλεια μηχανών – Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - 
Μέρος 2: Τεχνικές αρχές (ISO 12100-2:2003). 
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Εν συνεχεία, στο σημείο 1.1.2 στοιχείο α) ορίζεται ο γενικός στόχος ότι ένα μηχάνημα 
πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να μπορεί να τύχει χειρισμού, 
να ρυθμιστεί και να συντηρηθεί χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο πρόσωπα. Ο όρος 
«πρόσωπα» καλύπτει τους χειριστές και άλλα εκτιθέμενα πρόσωπα – βλ. §166 και 
§167: σχόλια επί του σημείου 1.1.1 στοιχεία γ) και δ). Για να επιτευχθεί ο στόχος 
αυτός, ο κατασκευαστής πρέπει να λάβει υπόψη του τις προβλεπόμενες συνθήκες 
χρήσης αλλά και κάθε ευλόγως προβλέψιμη κακή χρήση του μηχανήματος – βλ. 
§172: σχόλια επί του σημείου 1.1.1 στοιχείο θ). 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.1.2 στοιχείο α) ορίζει το στόχο της πρόληψης 
των κινδύνων καθ’ όλη την προβλέψιμη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, 
συμπεριλαμβανομένων των σταδίων μεταφοράς, συναρμολόγησης, 
αποσυναρμολόγησης, αχρήστευσης και διάλυσης. Η απαίτηση αυτή αφενός 
υποδηλώνει ότι τα σχετικά με την ασφάλεια δομικά στοιχεία και εξαρτήματα πρέπει να 
είναι επαρκώς ανθεκτικά και γερά – βλ. §207: σχόλια επί του σημείου 1.3.2, §339 έως 
§341: σχόλια επί των σημείων 4.1.2.3, 4.1.2.4 και 4.1.2.5 και §369: σχόλια επί του 
σημείου 6.1.1 – και ότι πρέπει να δίδονται κατάλληλες οδηγίες για τη συντήρηση και 
την αντικατάσταση δομικών στοιχείων που υφίστανται καταπόνηση και φθορά – βλ. 
§272: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιη). Αφετέρου, η παράγραφος αυτή 
προβλέπει την υποχρέωση του κατασκευαστή να μην αντιμετωπίζει μόνο τους 
κινδύνους που προκαλούνται κατά τη λειτουργία, τη ρύθμιση και τη συντήρηση του 
μηχανήματος αλλά και κατά τα άλλα στάδια της διάρκειας ζωής του: 

 μεταφορά 

Τα μέτρα για την πρόληψη των κινδύνων που σχετίζονται με τη μεταφορά 
μηχανημάτων περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: 

 τον σχεδιασμό του μηχανήματος για τη διευκόλυνση του χειρισμού του – βλ. 
§180: σχόλια επί του σημείου 1.1.5· 

 μέτρα για τη διασφάλιση της ευστάθειας του μηχανήματος κατά τη μεταφορά 
– βλ. §206: σχόλια επί του σημείου 1.3.1 και σχόλια επί του σημείου 4.1.2.1· 

 μέτρα για τη διασφάλιση επαρκούς μηχανικής αντοχής κατά τη μεταφορά – 
βλ. §338: σχόλια επί του σημείου 4.1.2.3· 

 παροχή οδηγιών ασφαλούς μεταφοράς – βλ. §269 και §270: σχόλια επί του 
σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιε) και σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2. στοιχείο ιστ). 

Τα εν λόγω μέτρα είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για μηχανήματα που προορίζονται να 
μεταφέρονται μεταξύ διαφόρων τοποθεσιών κατά τη διάρκεια ζωής τους. 

 συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση  

Ο σχεδιασμός του μηχανήματος για τη διευκόλυνση της συναρμολόγησης και της 
αποσυναρμολόγησης είναι επίσης ιδιαιτέρως σημαντικός στην περίπτωση 
μηχανημάτων που προορίζονται για προσωρινή εγκατάσταση σε διαδοχικές 
τοποθεσίες κατά τη διάρκεια ζωής τους. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: 

 πρόληψη σφαλμάτων στην συναρμολόγηση – βλ. §225: σχόλια επί του 
σημείου 1.5.4· 
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 παροχή κατάλληλων οδηγιών – βλ. §264 και §269: σχόλια επί του σημείου 
1.7.4.2 στοιχεία θ) και ιε). 

 αχρήστευση και διάλυση 

Η οδηγία για τα μηχανήματα δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις όσον αφορά την απόρριψη, 
την ανακύκλωση ή την επαναχρησιμοποίηση δομικών στοιχείων ή υλικών 
μηχανημάτων όταν τα μηχανήματα αυτά διαλύονται.  

Τα μέτρα που αναφέρονται στην δεύτερη παράγραφο για την πρόληψη των κινδύνων 
κατά την αχρήστευση και τη διάλυση μηχανήματος στο τέλος της διάρκειας ζωής του 
είναι τα μέτρα που δύναται να λάβει ο κατασκευαστής του μηχανήματος. Τα εν λόγω 
μέτρα δύναται να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη διασφάλιση της κατάλληλης και 
ανεξίτηλης σήμανσης στοιχείων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες, τη διασφάλιση της 
ασφαλούς εκκένωσης επικίνδυνων ουσιών που περιέχονται στο μηχάνημα και τη 
διασφάλιση της ασφαλούς έκλυσης τυχόν αποθηκευμένης ενέργειας κατά την 
αχρήστευση του μηχανήματος, ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι κατά τη διάλυση – 
βλ. §178: σχόλια επί του σημείου 1.1.3. 

1.1.2 Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας (συνέχεια) 
... 

β) Κατά την επιλογή των καταλληλότερων λύσεων, ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να εφαρμόζει κατά σειρά τις ακόλουθες 
αρχές: 

— να εξαλείφει ή να μειώνει τους κινδύνους στο μέτρο του δυνατού 
(ενσωμάτωση της ασφάλειας στο σχεδιασμό και στην κατασκευή του 
μηχανήματος), 

— να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όσον αφορά τους κινδύνους 
που δεν μπορούν να εξαλειφθούν, 

— να πληροφορεί τους χρήστες για τους κινδύνους που εξακολουθούν να 
υφίστανται λόγω ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας των ληφθέντων μέτρων 
προστασίας, να αναφέρει εάν απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση και να 
επισημαίνει εάν απαιτείται η πρόβλεψη εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 

... 

§174 Η μέθοδος των τριών βημάτων 

Στο σημείο 1.1.2 στοιχείο β) ορίζεται η προσέγγιση που πρέπει να υιοθετείται κατά 
τον προσδιορισμό των μέτρων που πρέπει να ληφθούν για την αντιμετώπιση των 
κινδύνων που έχουν αναγνωριστεί και αξιολογηθεί μέσω της εκτίμησης κινδύνων που 
περιγράφεται στην 1η γενική αρχή. Τα τρία διαδοχικά βήματα τίθενται σε σειρά 
προτεραιότητας και συχνά αποκαλούνται μέθοδος των τριών βημάτων. 
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 Βήμα 1 = πρώτη προτεραιότητα - Ενσωμάτωση μέσων ασφαλείας στον 
σχεδιασμό 

 Βήμα 2 = δεύτερη προτεραιότητα - Τεχνικά μέτρα προστασίας 

 Βήμα 3 = τρίτη προτεραιότητα - Πληροφορίες για τους χρήστες 

Αυτή η σειρά προτεραιότητας πρέπει να ακολουθείται κατά την επιλογή μέτρων για 
την αντιμετώπιση ενός δεδομένου κινδύνου με στόχο την εκπλήρωση των 
αντίστοιχων βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας. Κατά συνέπεια, ο 
κατασκευαστής πρέπει να εξαντλήσει κάθε δυνατό μέτρο ασφαλείας που έχει 
ενσωματωθεί στον σχεδιασμό προτού να καταφύγει σε μέτρα προστασίας. 
Αντιστοίχως, πρέπει να εξαντλήσει τα πιθανά μέτρα προστασίας προτού να βασιστεί 
σε προειδοποιήσεις και οδηγίες προς τους χειριστές. Η εφαρμογή της μεθόδου των 
τριών βημάτων πρέπει επίσης να λαμβάνει δεόντως υπόψη της την πρόοδο της 
επιστήμης – βλ. §161: σχόλια επί της 3ης γενικής αρχής. 

 Βήμα 1 = πρώτη προτεραιότητα 

Πρώτη προτεραιότητα δίδεται σε μέτρα ασφάλειας που έχουν ενσωματωθεί στον 
σχεδιασμό διότι είναι αποτελεσματικότερα από τα μέτρα προστασίας ή τις 
προειδοποιήσεις. Ορισμένα παραδείγματα μέτρων ασφάλειας που έχουν 
ενσωματωθεί στον σχεδιασμό είναι τα εξής: 

 εξάλειψη του εγγενούς κινδύνου στο σύνολό του· π.χ. αντικατάσταση ενός 
εύφλεκτου υδραυλικού υγρού με ένα μη εύφλεκτο υγρό - βλ. §178: σχόλια επί 
του σημείου 1.1.3· 

 σχεδιασμός του συστήματος χειρισμού και των οργάνων χειρισμού με στόχο τη 
διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας – βλ. §184 έως §185: σχόλια επί του 
σημείου 1.2 και §297 και §298: σχόλια επί του σημείου 3.3· 

 διασφάλιση της εγγενούς ευστάθειας του μηχανήματος μέσω του σχήματός του 
και της κατανομής των μαζών – βλ. §206: σχόλια επί του σημείου 1.3.1· 

 διασφάλιση ότι τα προσβάσιμα στοιχεία του μηχανήματος δεν διαθέτουν 
αιχμηρές άκρες ή τραχείες επιφάνειες – βλ. §209: σχόλια επί του σημείου 
1.3.4·  

 διασφάλιση επαρκούς απόστασης μεταξύ των κινούμενων και των σταθερών 
στοιχείων του μηχανήματος προς αποφυγή του κινδύνου σύνθλιψης – βλ. 
§212: σχόλια επί του σημείου 1.3.7·  

 αποφυγή προσβάσιμων επιφανειών που έχουν εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία 
– βλ. §226: σχόλια επί του σημείου 1.5.5· 

 μείωση των εκπομπών θορύβου, κραδασμών, ακτινοβολίας ή επικίνδυνων 
ουσιών στην πηγή – βλ. §229: σχόλια επί του σημείου 1.5.8, §231: σχόλια επί 
του σημείου 1.5.9, §232: σχόλια επί του σημείου 1.5.10 και §235: σχόλια επί 
του σημείου 1.5.13· 

 μείωση, στο μέτρο του δυνατού, της ταχύτητας και της ισχύος των κινητών 
στοιχείων ή της ταχύτητας μετακίνησης του ίδιου του μηχανήματος· 
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 τοποθέτηση επικίνδυνων στοιχείων του μηχανήματος σε μη προσβάσιμα 
σημεία – βλ. §212: σχόλια επί του σημείου 1.3.7· 

 τοποθέτηση των σημείων ρύθμισης και συντήρησης εκτός των επικίνδυνων 
ζωνών – βλ. §239: σχόλια επί του σημείου 1.6.1 του παραρτήματος Ι. 

 Βήμα 2 = δεύτερη προτεραιότητα 

Όταν δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν οι εγγενείς κίνδυνοι ή να μειωθούν επαρκώς οι 
κίνδυνοι μέσω μέτρων ασφάλειας ενσωματωμένων στον σχεδιασμό, η δεύτερη 
προτεραιότητα είναι η παροχή τεχνικών μέτρων προστασίας ώστε να αποφεύγεται η 
έκθεση προσώπων σε κινδύνους. Ορισμένα παραδείγματα τεχνικών μέτρων 
προστασίας είναι τα εξής: 

 προφυλακτήρες: σταθεροί προφυλακτήρες, κινητοί προφυλακτήρες με 
ενδασφάλεια105 και με διάταξη κλειδώματος του προφυλακτήρα όπου είναι 
απαραίτητο ή ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες που εμποδίζουν την πρόσβαση – 
βλ. §218 έως §220: σχόλια επί των σημείων 1.4.2.1 έως 1.4.1.3· 

 προστατευτικές διατάξεις - βλ. §221: σχόλια επί του σημείου 1.4.3· 

 μόνωση ηλεκτροφόρων στοιχείων – βλ. §222: σχόλια επί του σημείου 1.5.1· 

 περίφραξη πηγών θορύβου – βλ. §229: σχόλια επί του σημείου 1.5.8· 

 απόσβεση κραδασμών – βλ. §231: σχόλια επί του σημείου 1.5.9· 

 περιορισμός ή εκκένωση επικίνδυνων ουσιών – βλ. §235: σχόλια επί του 
σημείου 1.5.13· 

 όργανα για την αντιστάθμιση της έλλειψης άμεσης ορατότητας -βλ. §294: 
σχόλια επί του σημείου 3.2.1· 

 προστατευτικές δομές κατά του κινδύνου κύλισης ή ανατροπής ή του κινδύνου 
πτώσης αντικειμένων – βλ. §315 και §316: σχόλια επί των σημείων 3.4.3 και 
3.4.4· 

 σταθεροποιητές – βλ. §335: σχόλια επί του σημείου 4.1.2.1. 

Βήμα 3 = τρίτη προτεραιότητα 

Τέλος, για τους εναπομείναντες κινδύνους που δεν δύναται να μειωθούν επαρκώς με 
μέτρα ασφάλειας ενσωματωμένα στον σχεδιασμό ή με τεχνικά μέτρα προστασίας, 
πρέπει να δίδονται πληροφορίες στα εκτιθέμενα πρόσωπα, με τη μορφή 
προειδοποιήσεων, σημάτων και πληροφοριών πάνω στο μηχάνημα, και στους 
χρήστες στις οδηγίες χρήσης έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να πάρουν τις 
απαραίτητες προφυλάξεις και τα απαιτούμενα μέτρα.106 Ορισμένα παραδείγματα των 
εν λόγω προειδοποιήσεων και οδηγιών είναι τα εξής: 

                                                 
105 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
106 Τα εν λόγω μέτρα υπόκεινται στις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ, 
όπως έχει τροποποιηθεί, σχετικά με την εφαρμογή μέτρων για την προώθηση της βελτίωσης της 
ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία (η οδηγία «πλαίσιο») και στις ειδικές 
οδηγίες που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο αυτό – βλ. §140, σχόλια επί του άρθρου 15. 
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 πληροφορίες ή προειδοποιήσεις πάνω στο μηχάνημα με τη μορφή συμβόλων 
ή εικονογραμμάτων – βλ. §245: σχόλια επί του σημείου 1.7.1· 

 προειδοποιητικά ηχητικά ή φωτεινά σήματα – βλ. §248: σχόλια επί του σημείου 
1.7.1.2· 

 ένδειξη της μάζας του μηχανήματος ή τμημάτων αυτού που πρέπει να 
μετακινηθούν με ανυψωτικό εξοπλισμό κατά τα διάφορα στάδια της 
προβλέψιμης διάρκειας ζωής τους – βλ. §253: σχόλια επί του σημείου 1.7.3· 

 προειδοποίηση κατά της χρήσης μηχανήματος από ορισμένα πρόσωπα, 
όπως, για παράδειγμα, παιδιά κάτω μιας ορισμένης ηλικίας – βλ. §263: σχόλια 
επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ζ)· 

 πληροφορίες σχετικά με την ασφαλή συναρμολόγηση και εγκατάσταση του 
μηχανήματος – βλ. §264: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο θ)· 

 προσδιορισμός της ανάγκης παροχής των απαραίτητων πληροφοριών και 
εκπαίδευσης στους χειριστές – βλ. §266: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 
στοιχείο ια). 

 πληροφορίες για συμπληρωματικά μέτρα προστασίας που πρέπει να ληφθούν 
στο χώρο εργασίας – βλ. §267: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιβ)· 

 προσδιορισμός της ανάγκης παροχής κατάλληλων μέσων ατομικής 
προστασίας στους χειριστές και διασφάλιση της χρήσης τους – βλ. §267: 
σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιγ).107 

Η παροχή προειδοποιήσεων και οδηγιών χρήσης θεωρείται αναπόσπαστο μέρος του 
σχεδιασμού και της κατασκευής του μηχανήματος. Ωστόσο, το γεγονός ότι αυτό το 
τρίτο στάδιο είναι το τελευταίο στη σειρά προτεραιότητας του σημείου 1.1.2 στοιχείο 
β) υποδηλώνει ότι οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες δεν πρέπει να υποκαθιστούν τα 
μέτρα ασφάλειας που είναι ενσωματωμένα στον σχεδιασμό και τα τεχνικά μέτρα 
προστασίας, στις περιπτώσεις που αυτά είναι δυνατά, λαμβανομένης υπόψη της 
προόδου της επιστήμης. 

                                                 
107 Η παροχή μέσων ατομικής προστασίας στο χώρο εργασίας υπόκειται στις εθνικές διατάξεις για την 
εφαρμογή της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και 
ασφάλειας για τη χρήση από τους εργαζομένους εξοπλισμών ατομικής προστασίας κατά την εργασία. 
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1.1.2 Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας (συνέχεια) 
... 

γ) Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του μηχανήματος καθώς και κατά τη σύνταξη 
των οδηγιών χρήσης, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
πρέπει να προβλέπει όχι μόνο τη συνήθη χρήση του μηχανήματος, αλλά επίσης και 
κάθε ευλόγως αναμενόμενη κακή του χρήση. 

Το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να αποφεύγεται 
κάθε άλλη χρήση του εκτός από την κανονική, εφόσον από μια τέτοια χρήση θα 
μπορούσε να προκύψει κίνδυνος. Αν συντρέχει παρόμοια περίπτωση, οι οδηγίες 
χρήσης πρέπει να εφιστούν την προσοχή του χρήστη στις αντενδείξεις χρησιμοποίησης 
του μηχανήματος που θα μπορούσαν, σύμφωνα με την εμπειρία, να παρουσιασθούν. 

... 

§175 Πρόληψη μη κανονικής χρήσης 

Το σημείο 1.1.2 στοιχείο γ) αποτελεί λογική συνέχεια του σημείου 1.1.2 στοιχείο α). 
Εφόσον ο κατασκευαστής ενός μηχανήματος πρέπει να προβλέπει την 
προβλεπόμενη χρήση του μηχανήματος και επίσης τυχόν ευλόγως προβλέψιμη κακή 
χρήση του – βλ. §172: σχόλια επί του σημείου 1.1.1 στοιχείο θ) – πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης μέτρα για την πρόληψη προβλέψιμης κακής χρήσης που θα 
προκαλούσε κίνδυνο. Τα μέτρα αυτά πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με τη σειρά 
προτεραιότητας του σημείου 1.1.2 στοιχείο β). Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής πρέπει 
να προλάβει, στο μέτρο του δυνατού, την προβλέψιμη κακή χρήση με τεχνικά μέσα. 
Παραδείγματα των εν λόγω μέσων είναι τα εξής: 

 παροχή μέσων περιορισμού της λειτουργίας του μηχανήματος ή ορισμένων 
οργάνων χειρισμού σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα – βλ. §204: σχόλια επί του 
σημείου 1.2.5 και §297: σχόλια επί του σημείου 3.3· 

 σχεδιασμός του μηχανήματος έτσι ώστε να προλαμβάνονται σφάλματα στη 
συναρμολόγηση – βλ. §225: σχόλια επί του σημείου 1.5.4·  

 διατάξεις συναρμολόγησης για να αποφεύγεται η μετακίνηση κινητού 
εξοπλισμού όταν ο οδηγός δεν βρίσκεται στο χώρο χειρισμού – βλ. §304: 
σχόλια επί του σημείου 3.3.2· 

 διατάξεις συναρμολόγησης ώστε να μην επιτρέπεται η λειτουργία του 
μηχανήματος αν δεν βρίσκονται στη θέση τους οι σταθεροποιητές - βλ. §335: 
σχόλια επί του σημείου 4.1.2.1· 

 διατάξεις συναρμολόγησης για την πρόληψη της υπερφόρτωσης του 
ανυψωτικού μηχανήματος – βλ. §354: σχόλια επί του σημείου 4.2.2 και §370: 
σχόλια επί του σημείου 6.1.2. 

Στην περίπτωση που εξακολουθεί να υφίσταται κάποιος κίνδυνος λόγω προβλέψιμης 
κακής χρήσης ο οποίος δεν δύναται να εξαλειφθεί εντελώς μέσω των εν λόγω 
τεχνικών μέσων, κατάλληλες προειδοποιήσεις πρέπει να παρέχονται πάνω στο 
μηχάνημα – βλ. §249: σχόλια επί του σημείου 1.7.2 – και στις οδηγίες – βλ. §263: 
σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο η). 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 173

1.1.2 Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας (συνέχεια) 
... 

δ) Κατά το σχεδιασμό και την κατασκευή του μηχανήματος, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη οι περιορισμοί που επιβάλλονται στο χειριστή από την αναγκαία ή 
προβλεπόμενη χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας. 

... 

§176 Περιορισμοί λόγω της χρήσης ΜΑΠ 

Στο σημείο 1.1.2 στοιχείο δ) αναφέρεται μια συγκεκριμένη πτυχή της σκοπούμενης 
χρήσης του μηχανήματος. Οι χειριστές του μηχανήματος δύναται να πρέπει να 
φορούν ή να φέρουν μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) για την αντιμετώπιση των 
εναπομεινάντων κινδύνων που προκαλεί το ίδιο το μηχάνημα, όπως ωτοασπίδες για 
την προστασία από εκπομπές θορύβου ή γυαλιά για την προστασία από τον κίνδυνο 
εκτόξευσης επικίνδυνων ουσιών ή αντικειμένων. Ενδέχεται επίσης να πρέπει να 
χρησιμοποιούν ΜΑΠ για να προστατεύονται από κινδύνους που δεν προκαλούνται 
από το μηχάνημα αλλά που υφίστανται στο περιβάλλον εντός του οποίου 
χρησιμοποιείται το μηχάνημα. Για παράδειγμα, οι χειριστές μηχανημάτων δύναται να 
πρέπει να φορούν υποδήματα προστασίας για να προστατεύονται από 
ηλεκτροπληξία και αιχμηρά αντικείμενα στο εργοτάξιο ή στο χώρο εργασίας που 
χρησιμοποιείται το μηχάνημα. Οι χειριστές μηχανημάτων δύναται να πρέπει να 
φορούν προστατευτικά γάντια, ρουχισμό και υποδήματα, αν το μηχάνημα 
χρησιμοποιείται σε ψυχρό ή θερμό περιβάλλον ή σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανήματος και, ιδίως, ο σχεδιασμός, η θέση και 
οι διαστάσεις των οργάνων χειρισμού, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους 
περιορισμούς στους οποίους ενδέχεται να υπόκειται ο χειριστής λόγω της χρήσης 
των εν λόγω ΜΑΠ. Για παράδειγμα, σε ένα μηχάνημα που έχει σχεδιαστεί για να 
χρησιμοποιηθεί σε ψυχρές συνθήκες, η απόσταση, το μέγεθος και ο σχεδιασμός των 
ποδωστηρίων θα πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από χειριστή που φορά μεγάλες μπότες – βλ. §300: σχόλια επί του σημείου 3.3.1. 

1.1.2 Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας (συνέχεια) 
... 

ε) Το μηχάνημα πρέπει να παραδίδεται με όλους τους ειδικούς εξοπλισμούς και τα 
εξαρτήματα που είναι ουσιώδη για την ασφαλή ρύθμιση, συντήρηση και 
χρησιμοποίησή του. 

§177 Ειδικός εξοπλισμός και εξαρτήματα 

Σύμφωνα με το σημείο 1.1.2 στοιχείο ε), οι κατασκευαστές μηχανημάτων δεν 
χρειάζεται να παρέχουν τυπικά εργαλεία και εξοπλισμό που απαιτείται για τις 
εργασίες ρύθμισης και συντήρησης (κατσαβίδια, κλειδιά, βαρούλκα κ.τ.λ.) τα οποία 
δύναται να χρησιμοποιούνται για διάφορα είδη μηχανημάτων. Ωστόσο, αν η ασφαλής 
ρύθμιση, συντήρηση ή χρήση του μηχανήματος απαιτεί τη χρήση εξοπλισμού ή 
εξαρτημάτων που είναι ειδικά για το οικείο μηχάνημα, ο κατασκευαστής του 
μηχανήματος πρέπει να καθιστά διαθέσιμο τον εν λόγω εξοπλισμό ή τα εν λόγω 
εξαρτήματα μαζί με το μηχάνημα. Ο εν λόγω ειδικός εξοπλισμός δύναται να 
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περιλαμβάνει, για παράδειγμα, διατάξεις για την αφαίρεση στοιχείων του 
μηχανήματος για σκοπούς καθαρισμού ή όργανα για την τροφοδότηση ή τη φόρτωση 
και εκφόρτωση του υπό επεξεργασία υλικού. 

1.1.3 Υλικά και προϊόντα 

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του μηχανήματος ή τα προϊόντα που 
χρησιμοποιούνται ή παράγονται κατά τη χρήση του δεν πρέπει να δημιουργούν κινδύνους 
για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων. Ιδίως, κατά τη χρήση ρευστών, το 
μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ώστε να προλαμβάνονται οι 
κίνδυνοι από την πλήρωση, τη χρήση, την ανάκτηση ή την εκκένωση. 

§178 Χρησιμοποιούμενα υλικά και προϊόντα 

Η απαίτηση που προβλέπεται στο σημείο 1.1.3 αφορά διάφορα είδη κινδύνων: 

a) Κινδύνους λόγω υλικών ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή 
του μηχανήματος, όπως μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα ή βαφές.  

Προσοχή πρέπει να δίδεται στους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια 
των χειριστών ή άλλων εκτιθέμενων προσώπων λόγω της επαφής με τα υλικά 
αυτά ή, για παράδειγμα, λόγω επικίνδυνων ουσιών που δύναται τα υλικά αυτά 
να εκπέμπουν όταν θερμαίνονται, αναταράσσονται ή υπόκεινται σε φθορά. Στο 
μέτρο του δυνατού, οι κίνδυνοι αυτοί πρέπει να προλαμβάνονται μέσω της 
επιλογής ακίνδυνων υλικών για την κατασκευή του μηχανήματος. 

β) Κινδύνους λόγω υλικών ή προϊόντων που χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα, 
όπως καύσιμα, λιπαντικά, υδραυλικά υγρά, χημικά, ηλεκτρολύτες μπαταρίας, 
νερό, ατμός, συμπιεσμένος αέρας κ.λπ. 

Οι εν λόγω κίνδυνοι δύναται να εξαλειφθούν ή να μειωθούν σχεδιάζοντας το 
μηχάνημα έτσι ώστε να χρησιμοποιεί ακίνδυνα υλικά ή προϊόντα ή 
αντικαθιστώντας τα επικίνδυνα υλικά ή προϊόντα με άλλα λιγότερο επικίνδυνα. 
Στις οδηγίες του κατασκευαστή πρέπει να προσδιορίζονται τα κατάλληλα υλικά 
ή τα προϊόντα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν με το μηχάνημα. Στην 
περίπτωση που εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, πρέπει να ληφθούν 
μέτρα προστασίας για την προστασία των χειρίστων από την έκθεση σε 
επικίνδυνα υλικά ή προϊόντα που χρησιμοποιούνται από το μηχάνημα, για 
παράδειγμα, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόσβαση στα εν λόγω υλικά και 
προϊόντα ή ότι αυτά είναι καταλλήλως περιορισμένα. Κατάλληλες 
προειδοποιήσεις πάνω στο μηχάνημα και στις οδηγίες πρέπει να παρέχονται 
κατά περίπτωση. 

Η δεύτερη πρόταση του σημείου 1.1.3 υπογραμμίζει συγκεκριμένα ζητήματα 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη χρήση ρευστών. Τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη κινδύνων λόγω της πλήρωσης, χρήσης, 
ανάκτησης ή εκκένωσης ρευστών περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την 
κατάλληλη τοποθέτηση και τον κατάλληλο σχεδιασμό των δεξαμενών και των 
σημείων πλήρωσης και εκκένωσής τους και τη συναρμολόγηση ενός δίσκου 
συγκράτησης κάτω από τον υδραυλικό εξοπλισμό αν δεν δύναται να 
προληφθούν πλήρως οι διαρροές. Όταν οι δεξαμενές είναι υπό πίεση, πρέπει 
να είναι εφοδιασμένες με μέσα μείωσης της πίεσης σε ασφαλή επίπεδα και 
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ελέγχου της πίεσης πριν από το άνοιγμα των σημείων πλήρωσης ή 
εκκένωσης. 

γ) Κινδύνους λόγω των υλικών ή των προϊόντων που κατεργάζεται, 
επεξεργάζεται ή μετασχηματίζει το μηχάνημα, όπως μέταλλα, καουτσούκ, 
πλαστικό, ξύλο, τρόφιμα, καλλυντικά κ.λπ. 

Ο κατασκευαστής του μηχανήματος πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τα υλικά 
που θα επεξεργαστεί το μηχάνημα και να λάβει μέτρα για την πρόληψη 
κινδύνων λόγω εγγενών κινδύνων όπως αιχμηρών άκρων, ακίδων, 
εκτοξευόμενων θραυσμάτων ή καυτών ή ψυχρών αντικειμένων. 

δ) Κινδύνους λόγω υλικών ή προϊόντων που δημιουργούνται κατά τη χρήση του 
μηχανήματος. Τα εν λόγω υλικά δύναται να είναι είτε τα προβλεπόμενα 
προϊόντα του μηχανήματος είτε παραπροϊόντα ή απόβλητα όπως, για 
παράδειγμα, ροκανίδια, πελεκούδια, καυσαέρια ή σκόνη. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η αναφορά στο σημείο 1.1.3 σε «κινδύνους λόγω... 
προϊόντων που δημιουργούνται κατά τη χρήση» του μηχανήματος δεν αφορά 
την ασφάλεια προϊόντος των προϊόντων που παράγονται από το μηχάνημα. 

Ορισμένες πτυχές των κινδύνων που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) ανωτέρω 
υπόκεινται σε συγκεκριμένες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας – βλ. §208: 
σχόλια επί του σημείου 1.3.3 για τους κινδύνους λόγω πτώσης ή εκτόξευσης 
αντικειμένων, §226: σχόλια επί του σημείου 1.5.5 για τις ακραίες θερμοκρασίες, §227: 
σχόλια επί του σημείου 1.5.6 για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, §228: σχόλια επί του 
σημείου 1.5.7 για τον κίνδυνο έκρηξης και §235: σχόλια επί του σημείου 1.5.13 για τις 
εκπομπές επικίνδυνων υλικών και ουσιών. 

1.1.4 Φωτισμός 

Το μηχάνημα πρέπει να παραδίδεται με ενσωματωμένο φωτισμό, προσαρμοσμένο στις 
εκτελούμενες εργασίες στις περιπτώσεις στις οποίες, παρά την ύπαρξη συνηθισμένου 
φωτισμού περιβάλλοντος, η απουσία παρόμοιας διάταξης θα μπορούσε να δημιουργήσει 
κίνδυνο. 

Το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να μην υφίσταται 
ζώνη ενοχλητικής σκιάς ή ενοχλητικής λάμψης ούτε επικίνδυνα στροβοσκοπικά φαινόμενα 
στα κινούμενα τμήματα οφειλόμενα στον παρεχόμενο φωτισμό. 

Εάν ορισμένα εσωτερικά όργανα χρειάζονται συχνές επιθεωρήσεις και ρυθμίσεις, όπως 
και οι χώροι συντήρησης, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάλληλες διατάξεις 
φωτισμού. Επίσης το ίδιο ισχύει για τις ζώνες ρύθμισης και συντήρησης. 

§179 Ενσωματωμένος φωτισμός 

Ο κατασκευαστής του μηχανήματος δικαιούται να θεωρεί ότι ο φωτισμός του 
περιβάλλοντος στο χώρο χρήσης είναι κανονικής έντασης. Η κανονική ένταση 
εκτιμάται, για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα για εσωτερικούς και 
υπαίθριους χώρους εργασίας που ορίζονται στα πρότυπα EN 12164, μέρη 1 και 2.108 

                                                 
108 EN 12464-1:2002 – Φως και φωτισμός – Φωτισμός χώρων εργασίας - Μέρος 1: Εσωτερικοί χώροι 
εργασίας. 
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Σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του σημείου 1.1.4, ο κατασκευαστής πρέπει να 
παρέχει φωτισμό ενσωματωμένο στο μηχάνημα, όταν ο συνήθης φωτισμός του 
περιβάλλοντος χώρου είναι πιθανόν να μην επαρκεί για τη διασφάλιση της ασφαλούς 
λειτουργίας του μηχανήματος. Ο εν λόγω φωτισμός δύναται να είναι απαραίτητος, για 
παράδειγμα, σε θέσεις εργασίας που πιθανόν να βρίσκονται σε σκιά ή σε κλειστές ή 
σκεπαστές θέσεις εργασίας ή κουβούκλια. Ο εν λόγω φωτισμός δύναται να είναι 
επίσης απαραίτητος στην περίπτωση που τα οπτικά καθήκοντα των χειριστών 
απαιτούν υψηλότερο επίπεδο φωτεινότητας από αυτό που πιθανόν να παρέχει ο 
περιβάλλων φωτισμός. Η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.1.4 προσθέτει την 
απαίτηση για ενσωματωμένο φωτισμό για εσωτερικά στοιχεία στα οποία απαιτείται 
συχνά πρόσβαση για σκοπούς επιθεώρησης, ρύθμισης και συντήρησης. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.1.4 αφορά τον σχεδιασμό του ενσωματωμένου 
φωτισμού ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν προκαλούνται άλλοι κίνδυνοι. 

Οι προδιαγραφές για τον ενσωματωμένο φωτισμό προβλέπονται στο πρότυπο EN 
1837.109 

1.1.5 Σχεδιασμός του μηχανήματος για τη διευκόλυνση της μετακίνησής του 

Το μηχάνημα ή καθένα από τα διάφορα στοιχεία του πρέπει: 

— να μπορεί να μετακινείται και να μεταφέρεται χωρίς κινδύνους, 

— να είναι συσκευασμένο ή σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να αποθηκεύεται κατά τρόπο 
ασφαλή και χωρίς φθορές. 

Κατά τη μεταφορά του μηχανήματος ή/και των στοιχείων του δεν πρέπει να είναι δυνατές 
οι αιφνίδιες μετατοπίσεις, ούτε η δημιουργία κινδύνων οφειλόμενων σε έλλειψη 
ευστάθειας, εφόσον το μηχάνημα ή/και τα στοιχεία του μετακινούνται σύμφωνα με τις 
οδηγίες χρήσης. 

Όταν η μάζα, οι διαστάσεις ή το σχήμα του μηχανήματος ή των διαφόρων στοιχείων του 
δεν επιτρέπουν τη χειροκίνητη μεταφορά του, το μηχάνημα ή καθένα από τα διάφορα 
στοιχεία του πρέπει: 

— είτε να είναι εφοδιασμένο με εξαρτήματα που να επιτρέπουν τη συγκράτησή του από 
κάποιο ανυψωτικό μέσο, 

— είτε να είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να εφοδιασθεί με παρόμοια εξαρτήματα, 

— είτε να έχει σχήμα στο οποίο να μπορούν να προσαρμόζονται εύκολα τα συνηθισμένα 
ανυψωτικά μέσα. 

Όταν ή το μηχάνημα ή ένα από τα στοιχεία του μεταφέρεται με το χέρι, πρέπει: 

— είτε να μπορεί να μετακινηθεί εύκολα, 

— είτε να φέρει μέσα λαβής που να επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνησή του. 

Εξάλλου, πρέπει να προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη μεταχείριση των εργαλείων 
ή/και τμημάτων του μηχανήματος, έστω και ελαφρών, που ενδέχεται να είναι επικίνδυνα. 

                                                                                                                                                          
EN 12464-2:2007 – Φωτισμός χώρων εργασίας - Μέρος 2: Εξωτερικοί χώροι εργασίας. 
109 EN 1837:1999+A1:2009 – Ασφάλεια μηχανών – Ενσωματωμένος φωτισμός μηχανών. 
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§180 Μετακίνηση του μηχανήματος και τμημάτων του μηχανήματος 

Οι οριζόμενες στο σημείο 1.1.5 απαιτήσεις πρέπει να εφαρμόζονται υπό το πρίσμα 
της ανάλυσης των διαφορετικών σταδίων ζωής του οικείου μηχανήματος – βλ. §173: 
σχόλια επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο α).  

Το σημείο 1.1.5 εφαρμόζεται για «μηχάνημα ή κάθε δομικό στοιχείο αυτού». Αυτό δεν 
σημαίνει ότι όλα τα τμήματα ενός μηχανήματος πρέπει να είναι σχεδιασμένα για 
ασφαλή μετακίνηση, αλλά μόνο τα τμήματα του μηχανήματος ή το ίδιο το μηχάνημα 
που δύναται να πρέπει να μετακινηθεί ξεχωριστά. 

Τα φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις – 
βλ. §278: σχόλια επί του σημείου 2.2.1. 

Μετακίνηση μηχανήματος ή τμημάτων μηχανήματος εκτελείται συχνά κατά τη διάρκεια 
άλλων σταδίων, πέραν της συνήθους λειτουργίας, όπως, για παράδειγμα, κατά τη 
μεταφορά, τη φόρτωση και την εκφόρτωση, τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, τη 
διάλυση, τη ρύθμιση ή τη συντήρηση. Ένα φορητό ηλεκτροκίνητο εργαλείο που 
προορίζεται για καταναλωτική χρήση, για παράδειγμα, πρέπει να συσκευάζεται έτσι 
ώστε να μπορεί να μεταφερθεί, να αποθηκευθεί κατά τη διανομή και να μεταφερθεί 
στο σπίτι από τον καταναλωτή με ασφάλεια. Ένα μηχανικό εργαλείο, για παράδειγμα, 
πρέπει να συσκευάζεται για μεταφορά στις εγκαταστάσεις του χρήστη και να έχει 
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να μπορεί με ασφάλεια να φορτωθεί, να 
μεταφερθεί, να εκφορτωθεί και να μετακινηθεί στο χώρο εγκατάστασης. Τα βαριά 
τμήματα μηχανημάτων όπως, για παράδειγμα, το καλούπι ενός μηχανήματος 
διαμόρφωσης με έγχυση ή η βαφή ενός πιεστηρίου κατεργασίας μετάλλων, δύναται 
να πρέπει να αλλάζονται συχνά, ανάλογα με την εργασία που πρόκειται να εκτελεστεί.  

Τα μηχανήματα που προορίζονται να εγκατασταθούν σε διάφορες τοποθεσίες κατά τη 
διάρκεια της ζωής τους, όπως, για παράδειγμα, οι πυργογερανοί, πρέπει να 
σχεδιάζονται έτσι ώστε τα στοιχεία τους να μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια 
κατά τη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, να φορτωθούν με ασφάλεια και να 
συγκρατηθούν στο μέσο που τα μεταφέρει μεταξύ των τοποθεσιών εγκατάστασής 
τους. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε τμήματα που δύναται να καταστούν 
ασταθή κατά τη μεταφορά, για παράδειγμα, πάνω σε ένα φορτηγό που κινείται σε 
ανώμαλο έδαφος. Απαιτούνται οδηγίες φόρτωσης και, σε ορισμένες περιπτώσεις 
δύναται να απαιτηθεί επιπλέον εξοπλισμός για να διασφαλιστεί η ευστάθεια κατά τη 
μεταφορά, όπως, για παράδειγμα, μέσω ενός πλαισίου υποστήριξης μεταφοράς. 

Η τρίτη και η τέταρτη παράγραφος του σημείου 1.1.5 διακρίνουν μηχανήματα ή 
δομικά στοιχεία που δεν δύναται να μετακινηθούν με ασφάλεια χειρωνακτικά από τα 
μηχανήματα ή τα στοιχεία που μπορούν να μετακινηθούν με ασφάλεια εναλλακτικά. 
Κατά την αξιολόγηση του αν ένα μηχάνημα ή τμήματα μηχανήματος εμπίπτουν στη 
μία ή την άλλη κατηγορία, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι εθνικοί κανονισμοί για 
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την εφαρμογή των διατάξεων της οδηγίας 90/269/ΕΟΚ,110 και τα κριτήρια που 
προβλέπονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα.111  

Κατά τον σχεδιασμό μηχανήματος ή τμημάτων μηχανήματος που θα πρέπει να 
μετακινηθούν με ασφάλεια ή να ανυψωθούν χειρωνακτικά, πρέπει να αποφεύγονται 
τα αιχμηρά άκρα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην απαιτούμενη στάση 
σώματος του χειριστή.112 

1.1.6 Εργονομία 

Στα πλαίσια των προβλεπόμενων συνθηκών χρήσης, πρέπει να μειώνονται στο ελάχιστο οι 
ενοχλήσεις, η κούραση και η φυσική και ψυχολογική ένταση του χειριστή, λαμβανομένων 
υπόψη των αρχών της εργονομίας, όπως: 

 η πρόβλεψη της ποικιλίας όσον αφορά τις φυσικές διαστάσεις, τη δύναμη και την 
αντοχή των προσώπων, 

 η παροχή επαρκούς χώρου για την κίνηση των μερών του σώματος του χειριστή, 

 η αποφυγή επιβολής του ρυθμού εργασίας από το μηχάνημα, 

 η αποφυγή παρακολούθησης που απαιτεί μακρά συγκέντρωση, 

 η προσαρμογή της διεπαφής ανθρώπου-μηχανήματος στα προβλεπόμενα 
χαρακτηριστικά των χειριστών. 

§181 Αρχές εργονομίας 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 1.1.6 απαιτήσεις αφορούν την εργονομία. Η επιστήμη 
της εργονομίας δύναται να οριστεί ως εξής:: 

«Η εργονομία (ή μελέτη των ανθρώπινων παραγόντων) είναι ο επιστημονικός κλάδος 
που ασχολείται με την κατανόηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ του ανθρώπου και 
άλλων στοιχείων ενός συστήματος και το επάγγελμα της εργονομίας που εφαρμόζει 
θεωρία, αρχές, δεδομένα και μεθόδους σχεδιασμού για τη βελτιστοποίηση της ευεξίας 
του ανθρώπου και της συνολικής απόδοσης του συστήματος».113 

Τα εργονομικά ζητήματα που αναφέρονται στο σημείο 1.1.6 διακρίνονται σε δύο 
ομάδες: Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει εργονομικούς παράγοντες που πρέπει να 
λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό ενός μηχανήματος. Στις περιπτώσεις του 
σημείου 1.1.6 αναφέρονται πέντε παράγοντες· ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί ότι ο 
κατάλογος αυτός δεν είναι εξαντλητικός αλλά έχει ως στόχο να επιστήσει την 

                                                 
110 Οδηγία 90/269/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 29ης Μαΐου 1990, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
ασφάλειας και υγείας κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων που συνεπάγεται κινδύνους ιδίως για τη 
ράχη και την οσφυϊκή χώρα των εργαζομένων (τέταρτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 
παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 
111 EN 1005-2:2003+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών – Ανθρώπινη σωματική απόδοση - Μέρος 2: 
Χειροκίνητος χειρισμός μηχανών και των στοιχείων τους. 
112 EN 1005-4: 2005+A1: 2008 – Ασφάλεια μηχανών – Ανθρώπινη σωματική απόδοση - Μέρος 4: 
Εκτίμηση των στάσεων του σώματος κατά την εργασία σε χρήση με τις μηχανές. 
113 EN ISO 6385: 2004 – Εργονομικές αρχές για τον σχεδιασμό των συστημάτων εργασίας 
(ISO6385:2004). 
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προσοχή των κατασκευαστών σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα των αρχών της 
εργονομίας. 

Η δεύτερη ομάδα, η οποία παρατίθεται στην πρώτη πρόταση του σημείου 1.1.6 
περιλαμβάνει αρνητικές συνέπειες που δύναται να προκληθούν από τους παράγοντες 
αυτούς. Ο καλός σχεδιασμός μειώνει τις αρνητικές συνέπειες των παραγόντων αυτών 
στα πρόσωπα, ενώ ο ανεπαρκής σχεδιασμός πιθανόν να προκαλέσει ενοχλήσεις, 
κούραση ή φυσική ή ψυχολογική ένταση. Οι συνέπειες αυτές δύναται, με τη σειρά 
τους, να προκαλέσουν, για παράδειγμα, μυοσκελετικές διαταραχές. Επίσης τείνουν να 
αυξάνουν την πιθανότητα πρόκλησης ατυχημάτων. 

Στο ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζονται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 
1.1.6: 

 

Ποικιλία 
χειριστών 

Χώρος  
κινήσεων 

Ρυθμός  
εργασίας 

Συγκέντρωση

Διεπαφή 
ανθρώπου/ 
μηχανήματος

Πρόβλεψη διαφορετικότητας 
των χειριστών: 
 φυσικές διαστάσεις 
 αντοχή 
   δύναμη 

Παροχή επαρκούς χώρου 
για την κίνηση των μερών 
του σώματος του χειριστή: 
  στάση σώματος 
 δυναμική 

Αποφυγή επιβολής ρυθμού 
εργασίας από το μηχάνημα: 
 ρυθμός 
 ταχύτητα 

Αποφυγή παρακολούθησης που 
απαιτεί μακρά συγκέντρωση: 
  επαγρύπνηση 
  διανοητικές εργασίες 

  (αριθμός,  πολυπλοκότητα) 

Προσαρμογή της διεπαφής 
ανθρώπου/μηχανήματος  στα 
προβλεπόμενα χαρακτηριστικά 
των χειριστών: 
  οπτικά 
  ακουστικά 
  ευαισθησία 
 αισθητηριακά 

Φυσική
ένταση

Ψυχολογική
ένταση

Ενοχλήσεις

Κούραση

Παράγοντες άγχους,
φορτία 

Αρνητικές 
συνέπειες

Υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης του 
μηχανήματος, οι ενοχλήσεις, η κούραση και η φυσική και 
ψυχολογική ένταση που αντιμετωπίζει ο χειριστής πρέπει 
να μειώνονται 

 

Εργονομικοί παράγοντες    Πιθανές αρνητικές συνέπειες 

Καθοδήγηση για την πρακτική εφαρμογή των εργονομικών αρχών του σχεδιασμού 
και της κατασκευής του μηχανήματος προβλέπονται σε μια ομάδα εναρμονισμένων 
προτύπων που έχουν αναπτυχθεί από την τεχνική επιτροπή 122 της CEN - 
Εργονομία. Η σχέση μεταξύ των προτύπων αυτών και των εργονομικών παραγόντων 
που παρατίθενται ανωτέρω παρουσιάζεται σε έναν ξεχωριστό πίνακα και σε σειρά 
ενημερωτικών δελτίων. 
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Πέραν της γενικής απαίτησης του σημείου 1.1.6, οι εργονομικές αρχές πρέπει να 
λαμβάνονται επίσης υπόψη κατά την εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας που ορίζονται σε διάφορα άλλα σημεία του παραρτήματος Ι. Οι ακόλουθες 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, 
σημαντικές πτυχές της εργονομίας: 

Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για όλα τα 
μηχανήματα: 

 Φωτισμός (σημείο 1.1.4), 

 Μετακίνηση μηχανημάτων ή τμημάτων μηχανημάτων (σημείο 1.1.5), 

 Θέσεις εργασίας (σημεία 1.1.7 και 1.1.8), 

 Όργανα χειρισμού (σημείο 1.2.2), 

 Ακραίες θερμοκρασίες (σημείο 1.5.5), 

 Θόρυβος (σημείο 1.5.8), 

 Κραδασμοί (σημείο 1.5.9), 

 Ακτινοβολία (σημείο 1.5.10), 

 Εκπομπές επικίνδυνων υλικών και ουσιών (σημείο 1.5.13), 

 Κίνδυνος γλιστρήματος, σκοντάμματος ή πτώσης (σημείο 1.5.15), 

 Συντήρηση μηχανήματος (σημείο 1.6.1), 

 Πρόσβαση στις θέσεις εργασίας ή στα σημεία για τη συντήρηση (σημείο 
1.6.2), 

 Επέμβαση του χειριστή (σημείο 1.6.4), 

 Πληροφορίες (σημείο 1.7)· 

Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για φορητά 
ή/και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα: 

 Γενικές απαιτήσεις (σημείο 2.2.1), 

 Οδηγίες – κραδασμοί (σημείο 2.2.1.1)· 

Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την 
κινητικότητα μηχανημάτων: 

 Θέσεις οδήγησης (σημείο 3.2.1), 

 Καθίσματα (σημείο 3.2.2), 

 Θέσεις για άλλα πρόσωπα (σημείο 3.2.3), 

 Όργανα χειρισμού (σημείο 3.3.1), 

 Θέση σε λειτουργία/ κίνηση (σημείο 3.3.2), 

 Κίνηση μηχανημάτων με πεζό οδηγό (σημείο 3.3.4), 

 Μέσα πρόσβασης (σημείο 3.4.5), 
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 Σήμανση, σήματα και προειδοποιήσεις (σημείο 3.6.1), 

 Οδηγίες – κραδασμοί (σημείο 3.6.3.1)· 

Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για 
ανυψωτικές εργασίες: 

 Κινήσεις των φορτίων κατά τις μετακινήσεις (σημείο 4.1.2.7), 

 Πρόσβαση στον φορέα (σημείο 4.1.2.8.2), 

 Έλεγχος κινήσεων (σημείο 4.2.1)· 

Συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για την 
ανύψωση προσώπων: 

 Όργανα χειρισμού (σημείο 6.2), 

 Πρόσβαση στον φορέα (σημείο 6.4.3). 

1.1.7 Θέσεις εργασίας 

Η θέση εργασίας πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε να 
αποφεύγεται κάθε κίνδυνος που μπορεί να προκληθεί από καυσαέρια ή/και έλλειψη 
οξυγόνου. 

Αν το μηχάνημα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εγγενώς επικίνδυνο περιβάλλον το 
οποίο παρουσιάζει κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια του χειριστή, ή αν το ίδιο το 
μηχάνημα δημιουργεί εγγενώς επικίνδυνες περιβαλλοντικές συνθήκες, πρέπει να 
παρέχονται κατάλληλα μέσα για να εξασφαλίζεται η παροχή στο χειριστή καταλλήλων 
συνθηκών εργασίας και προστασία από όλους τους προβλέψιμους κινδύνους. 

Όπου απαιτείται, η θέση εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κατάλληλο θαλαμίσκο. 
Ο θαλαμίσκος πρέπει να έχει σχεδιασθεί, κατασκευασθεί ή/και εξοπλισθεί ώστε να 
ικανοποιεί τις ως άνω απαιτήσεις. Η έξοδος πρέπει να επιτρέπει την ταχεία εκκένωση του 
θαλαμίσκου. Εξάλλου, κατά περίπτωση, πρέπει να προβλέπεται έξοδος κινδύνου προς 
κατεύθυνση διαφορετική από εκείνη της κανονικής εξόδου. 

§182 Θέσεις εργασίας σε εγγενώς επικίνδυνα περιβάλλοντα 

Οι θέσεις εργασίας είναι οι θέσεις πάνω ή μέσα στο μηχάνημα από τις οποίες οι 
χειριστές, όπως ορίζονται στο σημείο 1.1.1 στοιχείο δ), εκτελούν τα καθήκοντά τους. 
Οι οδηγίες του κατασκευαστή πρέπει να περιγράφουν τις θέσεις εργασίας που 
πιθανόν να καταλαμβάνουν οι χειριστές – βλ. §262: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 
στοιχείο στ). 

Η απαίτηση που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του σημείου 1.1.7 ισχύει κυρίως 
για μηχανήματα με μηχανές εσωτερικής καύσης. Η απαίτηση αυτή υποδηλώνει, 
πρώτον, ότι η εκπομπή επικίνδυνων καυσαερίων πρέπει να μειώνεται στο μέτρο του 
δυνατού. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μηχανημάτων που έχουν σχεδιαστεί να 
χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους, πρέπει να τοποθετηθούν κατάλληλα 
συστήματα για την εξαγωγή ή το φιλτράρισμα των καυσαερίων. Δεύτερον, στην 
περίπτωση που εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος έκθεσης σε επικίνδυνα 
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καυσαέρια, πρέπει να παρέχονται μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι χειριστές δεν 
εισπνέουν τα εν λόγω αέρια και διαθέτουν κατάλληλη παροχή καθαρού αέρα. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.1.7 είναι γενικότερη και απαιτεί την προστασία 
των χειριστών από κινδύνους λόγω της προβλέψιμης χρήσης του μηχανήματος εντός 
ενός εγγενώς επικίνδυνου περιβάλλοντος. Οι εν λόγω κίνδυνοι δύναται να 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, έκθεση σε θερμά και ψυχρά περιβάλλοντα, κίνδυνο 
λόγω θορύβου, ακτινοβολίας, υγρασίας, δυσμενών καιρικών συνθηκών ή αέρα 
μολυσμένου από επικίνδυνες ουσίες. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής πρέπει να λάβει 
υπόψη του τις προβλεπόμενες και προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του μηχανήματος. 
Για παράδειγμα, αν το μηχάνημα διατίθεται στην αγορά σε μια χώρα με ήπιο κλίμα, 
δύναται να μην είναι απαραίτητη η παροχή προστασίας έναντι ακραίου ψυχρού 
καιρού, ενώ δύναται να απαιτείται προστασία από τη σκόνη ή τη ζέστη. Ιδιαίτερη 
μέριμνα πρέπει να επιδεικνύεται στην περίπτωση μηχανημάτων που παράγουν 
εγγενώς επικίνδυνες ουσίες, όπως σκόνη, καπνό ή τοξικά αερολύματα, λόγω της 
λειτουργίας τους· παραδείγματα τέτοιων μηχανημάτων αποτελούν τα μηχανήματα για 
τη θραύση και τη διαλογή πετρωμάτων, τα μηχανήματα για το χειρισμό σπόρων και 
τα μηχανήματα ψεκασμού βαφής. 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.1.7 αναφέρεται σε ένα από τα μέσα που δύναται 
να χρησιμοποιηθούν για να διασφαλιστεί η προστασία των θέσεων εργασίας. Ο 
«θαλαμίσκος» στην εν λόγω παράγραφο αποτελεί γενικό όρο που δηλώνει μια 
κλειστή θέση εργασίας, όπως μια καμπίνα σε ένα κινητό μηχάνημα ή ένας κλειστός 
πίνακας ελέγχου σε ένα σταθερό βιομηχανικό μηχάνημα. Για να εκπληρώνονται οι 
απαιτήσεις που προβλέπονται στις πρώτες δύο παραγράφους του σημείου 1.1.7, η 
καμπίνα ή ο κλειστός χώρος πρέπει να είναι εξοπλισμένος με τα απαραίτητα μέσα 
καθαρισμού και κλιματισμού του αέρα που εισέρχεται στον κλειστό χώρο και να μην 
επιτρέπονται οι εσωτερικές διαρροές, για παράδειγμα, διατηρώντας θετική διαφορά 
πίεσης με το εξωτερικό περιβάλλον. Πέραν της διασφάλισης της προστασίας από 
εγγενώς επικίνδυνα περιβάλλοντα, οι εν λόγω κλειστοί χώροι δύναται επίσης να είναι 
σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι ώστε να προστατεύουν τους χειριστές από την 
έκθεση σε εκπομπές θορύβου – βλ. §229: σχόλια επί του σημείου 1.5.8. Σε ορισμένα 
κινητά μηχανήματα, η καμπίνα δύναται να περιλαμβάνει μια δομή για την προστασία 
από τον κίνδυνο κύλισης ή ανατροπής ή τον κίνδυνο από την πτώση αντικειμένων ή 
και τα δύο – βλ. §315 και §316: σχόλια επί των σημείων 3.4.3 και 3.4.4. 
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1.1.8 Καθίσματα 

Κατά περίπτωση και εφόσον οι συνθήκες εργασίας το επιτρέπουν, οι θέσεις εργασίας που 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μηχανήματος πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
είναι δυνατή η εγκατάσταση καθισμάτων. 

Εφόσον προβλέπεται ότι ο χειριστής θα κάθεται κατά τη λειτουργία, και η θέση εργασίας 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος, το κάθισμα παρέχεται μαζί με το 
μηχάνημα. 

Το κάθισμα του χειριστή πρέπει να του επιτρέπει να διατηρεί ευσταθή θέση. Ακόμη, το 
κάθισμα και η απόστασή του από τα όργανα χειρισμού θα πρέπει να προσαρμόζονται στη 
διάπλαση του χειριστού. 

Αν το μηχάνημα υπόκειται σε κραδασμούς, το κάθισμα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και 
κατασκευασθεί έτσι ώστε να περιορίζονται στον μικρότερο δυνατό βαθμό οι κραδασμοί 
που μεταδίδονται στον χειριστή οδηγό. Η αγκύρωση του καθίσματος πρέπει να μπορεί να 
ανθίσταται σε όλες τις πιθανές καταπονήσεις. Αν κάτω από τα πόδια του χειριστή οδηγού 
δεν υπάρχει δάπεδο, ο οδηγός πρέπει να διαθέτει υποπόδιο εφοδιασμένο με 
αντιολισθητική επένδυση. 

§183 Καθίσματα και παροχή καθισμάτων 

Η οριζόμενη στο σημείο 1.1.8 απαίτηση αφορά ένα συγκεκριμένο ζήτημα της 
διεπαφής χειριστή/ μηχανήματος που δύναται να αποτελεί πηγή ενοχλήσεων, 
κούρασης και προσβολής της υγείας, αν δεν σχεδιαστεί σωστά – βλ. §181: σχόλια επί 
του σημείου 1.1.6.  

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 1.1.8 προβλέπει ότι τα μηχανήματα πρέπει να 
σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση καθισμάτων «κατά 
περίπτωση και εφόσον οι συνθήκες εργασίας το επιτρέπουν». Οι κατασκευαστές 
μηχανημάτων πρέπει συνεπώς να μελετούν αν οι χειριστές ενδέχεται να είναι πιο 
άνετα και να εκτελούν το σύνολο ή ένα μέρος των καθηκόντων τους πιο εύκολα και 
αποτελεσματικά όταν κάθονται.114 Στις περιπτώσεις που αυτό ισχύει, η θέση 
εργασίας, με άλλα λόγια, η θέση στην οποία πρόκειται να κάθονται οι χειριστές, 
πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να επιτρέπει την εγκατάσταση καθισμάτων. 
Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να δίδεται προσοχή ιδίως στο ύψος των επιφανειών 
εργασίας, στη θέση και τον σχεδιασμό των οργάνων χειρισμού και των άλλων 
τμημάτων του μηχανήματος στα οποία οι χειριστές πρέπει να έχουν πρόσβαση και 
στο χώρο που προβλέπεται για το ίδιο το κάθισμα και για τα άνω και κάτω άκρα των 
χειριστών. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.1.8 εφαρμόζεται όταν ο χειριστής προβλέπεται 
να κάθεται κατά την εργασία και η θέση εργασίας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του 
μηχανήματος· με άλλα λόγια, όταν το κάθισμα του χειριστή δεν πρόκειται να 
εγκατασταθεί πάνω στο δάπεδο δίπλα στο μηχάνημα αλλά πάνω σε σημείο του ίδιου 
του μηχανήματος. Στην περίπτωση αυτή, το κάθισμα πρέπει να παρέχεται μαζί με το 
μηχάνημα. 

                                                 
114 EN 1005-4: 2005+A1:2008 - Ασφάλεια μηχανών - Ανθρώπινη σωματική απόδοση – Μέρος 4: 
Εκτίμηση των στάσεων του σώματος κατά την εργασία σε χρήση με τις μηχανές. 
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Η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.1.8 ορίζουν τις προδιαγραφές για το 
κάθισμα. Το κάθισμα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιτρέπει στο 
χειριστή να διατηρεί σταθερή θέση, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψιμες συνθήκες 
χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, ιδίως, των προβλέψιμων κινήσεων του 
μηχανήματος. 

Οι σχετικές παράμετροι του καθίσματος, όπως το ύψος, το πλάτος, το βάθος και η 
γωνία του καθίσματος, η θέση της πλάτης και, κατά περίπτωση, η θέση των 
βραχιόνων και του υποποδίου, πρέπει να είναι ρυθμιζόμενα ώστε να λαμβάνουν 
υπόψη την ποικιλία των φυσικών διαστάσεων των χειριστών. Η θέση του καθίσματος 
σε σχέση με τη θέση των οργάνων χειρισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
ποδωστηρίων, που θα χρησιμοποιηθούν από τον χειριστή πρέπει επίσης να είναι 
ρυθμιζόμενη. Αυτό δύναται να επιτευχθεί επιτρέποντας τη ρύθμιση της θέσης του 
καθίσματος, των οργάνων χειρισμού ή και των δύο.115 

Στην περίπτωση μηχανημάτων στα οποία ο καθήμενος χειριστής δύναται να εκτίθεται 
σε κραδασμούς λόγω της λειτουργίας του ίδιου του μηχανήματος ή λόγω της κίνησης 
του μηχανήματος σε ανώμαλο έδαφος, η παροχή καθίσματος με κατάλληλο σύστημα 
αναρτήσεων είναι ένας τρόπος ελάττωσης του κινδύνου έκθεσης των καθήμενων 
χειριστών σε κραδασμούς σε όλο το σώμα – βλ. §231: σχόλια επί του σημείου 
1.5.9.116 

                                                 
115 Βλ. EN ISO 14738:2008 - Ασφάλεια μηχανών - Ανθρωπομετρικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό 
θέσεων εργασίας σε μηχανές (ISO 14738:2002, περιλαμβανομένης Διόρθωσης 1:2003 και Διόρθωσης 
2:2005). 
116 Βλ. παραδείγματος χάριν, EN ISO 7096:2008 – Χωματουργικά μηχανήματα – Εργαστηριακή 
αξιολόγηση δονήσεων θέσης χειριστού (ISO 7096:2000). 
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1.2  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

1.2.1 Ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων χειρισμού 

Τα συστήματα χειρισμού πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να 
προλαμβάνονται επικίνδυνες καταστάσεις. Προπάντων πρέπει να είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα έτσι ώστε: 

 να ανθίστανται στις προβλεπόμενες καταπονήσεις λειτουργίας και στις εξωτερικές 
επιδράσεις, 

 σφάλμα οφειλόμενο στην αστοχία του υλικού ή του λογισμικού του συστήματος 
χειρισμού δεν πρέπει να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις, 

 λάθη της λογικής του συστήματος χειρισμού δεν πρέπει να δημιουργούν 
επικίνδυνες καταστάσεις, 

 ευλόγως προβλέψιμο ανθρώπινο σφάλμα κατά τη λειτουργία δεν πρέπει να 
δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα ακόλουθα σημεία: 

 το μηχάνημα δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία απροειδοποίητα, 

 οι παράμετροι του μηχανήματος δεν πρέπει να μεταβάλλονται ανεξέλεγκτα, εάν η 
μεταβολή αυτή μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις, 

 δεν πρέπει να εμποδίζεται η διακοπή της λειτουργίας του μηχανήματος εφόσον έχει 
ήδη δοθεί η εντολή διακοπής, 

 δεν πρέπει να είναι δυνατή η πτώση ή η εκτόξευση κανενός κινούμενου μέρους του 
μηχανήματος ή στοιχείου που συγκρατείται από αυτό, 

 δεν πρέπει να εμποδίζεται το σταμάτημα, αυτόματο ή με το χέρι, των κινουμένων 
μερών, όποια και να είναι αυτά, 

 οι διατάξεις προστασίας πρέπει να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους ή να 
δίνουν εντολή διακοπής της λειτουργίας, 

 ο τρόπος επίδρασης των σχετικών με την ασφάλεια τμημάτων του συστήματος 
χειρισμού στο σύνολο συγκροτήματος μηχανημάτων ή/και ημιτελών μηχανημάτων 
πρέπει να παρουσιάζει συνοχή. 

Στην περίπτωση ασυρμάτου χειρισμού, πρέπει να επέρχεται αυτόματη διακοπή της 
λειτουργίας σε περίπτωση που δεν λαμβάνονται ορθά σήματα χειρισμού, 
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης απώλειας της επικοινωνίας. 

§184 Ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων χειρισμού 

Το σύστημα χειρισμού ενός μηχανήματος είναι το σύστημα που ανταποκρίνεται στα 
σήματα εισόδου από τμήματα του μηχανήματος, από χειριστές, από εξωτερικό 
εξοπλισμό χειρισμού ή οποιοδήποτε συνδυασμό των ανωτέρω και παράγει 
αντίστοιχα σήματα εξόδου προς τα συστήματα ενεργοποίησης του μηχανήματος, 
προκαλώντας τη λειτουργία του μηχανήματος κατά τον σκοπούμενο τρόπο. Τα 
συστήματα χειρισμού δύναται να χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες ή 
συνδυασμούς τεχνολογιών, όπως, για παράδειγμα, μηχανικές, υδραυλικές, 
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πνευματικές, ηλεκτρικές ή ηλεκτρονικές τεχνολογίες. Τα ηλεκτρονικά συστήματα 
χειρισμού δύναται να είναι προγραμματιζόμενα. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του συστήματος χειρισμού έτσι ώστε να διασφαλίζεται 
η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του μηχανήματος αποτελούν βασικούς 
παράγοντες για τη διασφάλιση της ασφάλειας του μηχανήματος συνολικά. Οι 
χειριστές πρέπει να είναι σε θέση να διασφαλίζουν ότι το μηχάνημα λειτουργεί με 
ασφάλεια και όπως αναμένεται ανά πάσα στιγμή. 

Οι απαιτήσεις του σημείου 1.2.1 ισχύουν για όλα τα τμήματα του συστήματος 
χειρισμού που, σε περίπτωση αστοχίας ή σφάλματος, δύναται να προκαλέσουν 
κινδύνους λόγω μη προβλεπόμενης ή μη αναμενόμενης συμπεριφοράς του 
μηχανήματος. Είναι ιδιαιτέρως σημαντικά για τον σχεδιασμό και την κατασκευή των 
τμημάτων του συστήματος χειρισμού που σχετίζονται με λειτουργίες ασφάλειας, 
όπως, για παράδειγμα, των τμημάτων του συστήματος χειρισμού που σχετίζονται με 
διατάξεις σύμπλεξης και κλειδώματος για προφυλακτήρες, διατάξεις προστασίας ή 
πλήκτρα χειρισμού επείγουσας διακοπής, καθώς η αστοχία τμημάτων του 
συστήματος χειρισμού που σχετίζονται με την ασφάλεια πιθανόν να προκαλέσει μια 
εγγενώς επικίνδυνη κατάσταση όταν η αντίστοιχη λειτουργία ασφαλείας πρέπει να 
λειτουργήσει στη συνέχεια. Ορισμένες λειτουργίες ασφάλειας δύναται να είναι και 
λειτουργίες εργασίας, όπως ένα όργανο χειρισμού εκκίνησης μέσω και των δύο 
χειρών. 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 1.2.1 και οι τέσσερις περιπτώσεις της ορίζουν τις 
βασικές απαιτήσεις για την αξιοπιστία και ασφάλεια των συστημάτων χειρισμού. Η 
δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.2.1 και οι επτά περιπτώσεις της περιγράφουν τις 
κύριες επικίνδυνες καταστάσεις που πρέπει να αποφεύγονται. 

Σύμφωνα με την πρώτη περίπτωση της πρώτης παραγράφου του σημείου 1.2.1, τα 
συστήματα χειρισμού πρέπει να μπορούν να ανθίστανται στις προβλεπόμενες 
καταπονήσεις εργασίας και στις εξωτερικές επιδράσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προβλέψιμες μη κανονικές συνθήκες – βλ. §160: σχόλια επί της 2ης γενικής αρχής 
και §175: σχόλια επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο γ). Ως εκ τούτου, το σύστημα 
χειρισμού πρέπει να μπορεί να ανθίστανται στις μηχανικές επιδράσεις που 
δημιουργούνται από τη λειτουργία του ίδιου του μηχανήματος ή από το περιβάλλον 
τους, όπως κραδασμοί, δονήσεις και τριβή. Τα συστήματα χειρισμού πρέπει να 
μπορούν να ανθίστανται στις επιδράσεις των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών 
υπό τις οποίες προβλέπεται να λειτουργήσει το μηχάνημα, όπως υγρασία, ακραίες 
θερμοκρασίες, διαβρωτικά περιβάλλοντα και σκόνη. Η ορθή λειτουργία των 
συστημάτων χειρισμού δεν πρέπει να επηρεάζεται από ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία, είτε αυτή παράγεται από τμήματα του ίδιου του μηχανήματος είτε από 
εξωτερικά στοιχεία στις συνθήκες υπό τις οποίες προβλέπεται να λειτουργήσει το 
μηχάνημα – βλ. §233: σχόλια επί του σημείου 1.5.11. 

Η δεύτερη και η τρίτη περίπτωση της πρώτης παραγράφου του σημείου 1.2.1 
καλύπτουν τη συμπεριφορά του συστήματος χειρισμού σε περίπτωση σφάλματος στο 
υλικό ή το λογισμικό. Οι απαιτήσεις αυτές λαμβάνουν υπόψη τους την πιθανότητα 
σφαλμάτων που προκύπτουν στο σύστημα χειρισμού λόγω, για παράδειγμα, της 
αστοχίας ενός μηχανικού, υδραυλικού, πνευματικού ή ηλεκτρικού στοιχείου ή 
σφάλματος στο λογισμικό ενός προγραμματιζόμενου συστήματος. Τα συστήματα 
χειρισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε, αν 
προκύψουν τα εν λόγω σφάλματα, να μην οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις 
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όπως αυτές που περιγράφονται στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 1.2.1 – βλ. 
επίσης §205: σχόλια επί του σημείου 1.2.6. 

Οι επικίνδυνες λειτουργίες του μηχανήματος δύναται να τεθούν υπό έλεγχο, για 
παράδειγμα, διακόπτοντας τη λειτουργία, αφαιρώντας την ισχύ από τη λειτουργία ή 
προλαμβάνοντας την επικίνδυνη δράση της λειτουργίας. Αν οι συναφείς λειτουργίες 
του μηχανήματος μπορούν να συνεχίσουν παρά την εμφάνιση σφάλματος μέσω, για 
παράδειγμα, μιας εφεδρικής αρχιτεκτονικής, πρέπει να υπάρχει ένα μέσο εντοπισμού 
του σφάλματος ώστε να μπορούν να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη 
ή τη διατήρηση κατάστασης ασφαλείας. 

Τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την εκπλήρωση της απαίτησης αυτής 
εξαρτώνται από το είδος του συστήματος χειρισμού, το τμήμα του οικείου συστήματος 
χειρισμού και τους κινδύνους που δύναται να ανακύψουν σε περίπτωση αστοχίας 
του. 

Οι ιδέες που δύναται να χρησιμοποιηθούν είναι μεταξύ άλλων: 

 Ο αποκλεισμός ή η μείωση της πιθανότητας σφαλμάτων ή αστοχιών που 
δύναται να επηρεάζουν τη λειτουργία ασφάλειας μέσω προσφυγής σε 
ιδιαιτέρως αξιόπιστα στοιχεία και εφαρμογής καλά δοκιμασμένων αρχών 
ασφαλείας, όπως της αρχής της θετικής μηχανικής δράσης ενός στοιχείου επί 
ενός άλλου. 

 Η χρήση τυπικών στοιχείων με έλεγχο των λειτουργιών ασφαλείας κατά 
κατάλληλα διαστήματα από το σύστημα χειρισμού· 

 Η εφεδρεία τμημάτων του συστήματος χειρισμού, έτσι ώστε μια μεμονωμένη 
αστοχία ή σφάλμα να μην οδηγεί στην απώλεια της λειτουργίας ασφαλείας. Η 
τεχνική ποικιλομορφία των εφεδρικών στοιχείων δύναται να χρησιμοποιηθεί για 
την αποφυγή συνηθισμένων αστοχιών. 

 Αυτόματη παρακολούθηση για να διασφαλιστεί ότι τα σφάλματα ή οι αστοχίες 
εντοπίζονται και ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την 
πρόληψη του οικείου κινδύνου. Τα μέτρα προστασίας δύναται να 
περιλαμβάνουν τη διακοπή μιας επικίνδυνης διαδικασίας, την εμπόδιση της 
επανεκκίνησης της διαδικασίας αυτής ή την ενεργοποίηση συναγερμού. 

Οι ιδέες αυτές δύναται να εφαρμόζονται με διάφορους συνδυασμούς.  

Το επίπεδο της απόδοσης που απαιτείται για ένα δεδομένο τμήμα του συστήματος 
χειρισμού που σχετίζεται με την ασφάλεια εξαρτάται από το επίπεδο του κινδύνου για 
τον οποίο προβλέπεται η λειτουργία ασφαλείας και καθορίζεται βάσει της εκτίμησης 
των κινδύνων του κατασκευαστή. Τα πρότυπα τύπου C για συγκεκριμένες κατηγορίες 
μηχανημάτων προβλέπουν οδηγίες για το απαιτούμενο επίπεδο απόδοσης για τα 
διάφορα τμήματα του συστήματος χειρισμού που σχετίζονται με την ασφάλεια. 

Η επίτευξη του απαιτούμενου επιπέδου απόδοσης για τμήματα των συστημάτων 
χειρισμού που σχετίζονται με την ασφάλεια πρέπει να επικυρώνεται, λαμβάνοντας 
υπόψη τα ζητήματα υλικού και λογισμικού των εν λόγω συστημάτων. 
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Οι προδιαγραφές για τον σχεδιασμό των τμημάτων των συστημάτων χειρισμού που 
σχετίζονται με την ασφάλεια προβλέπονται στα πρότυπα EN ISO 13849-1117 και EN 
62061.118 

Η τέταρτη περίπτωση της πρώτης παραγράφου του σημείου 1.2.1 καλύπτει το 
ευλόγως προβλέψιμο ανθρώπινο σφάλμα κατά τη λειτουργία. Για την εκπλήρωση της 
απαίτησης αυτής, τα συστήματα χειρισμού πρέπει να σχεδιάζονται με ανοχή στα 
σφάλματα στο μέτρο του δυνατού. Αυτό περιλαμβάνει μέτρα όπως ο εντοπισμός των 
σφαλμάτων και η παροχή κατάλληλων πληροφοριών στο χειριστή για τη διευκόλυνση 
της διόρθωσης των σφαλμάτων. 

Οι γενικές αρχές της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με το μηχάνημα για την 
ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων του χειριστή προβλέπονται στο πρότυπο EN 894-
1.119 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.2.1 καλύπτει έναν ιδιαίτερο εγγενή κίνδυνο που 
σχετίζεται με ασύρματα συστήματα χειρισμού, όπως, συστήματα τηλεχειρισμού με τη 
χρήση ραδιοφωνικών, οπτικών ή ηχητικών σημάτων: λανθασμένα σήματα ή απώλεια 
επικοινωνίας μεταξύ των οργάνων χειρισμού και του υπό χειρισμού μηχανήματος. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι το σημείο 3.3. προβλέπει συμπληρωματικές απαιτήσεις για 
συστήματα τηλεχειρισμού για κινητά μηχανήματα. 

1.2.2 Όργανα ελέγχου 
... 

§185 Όργανα ελέγχου 

Τα όργανα χειρισμού είναι τμήματα του συστήματος χειρισμού που εντοπίζουν 
σήματα εισόδου παρεχόμενα από τους χειριστές, συνήθως μέσω πίεσης με το χέρι ή 
το πόδι. Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη οργάνων χειρισμού, 
συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, κομβίων πίεσης, μοχλών, διακοπτών, 
πόμολων, κινητών δεικτών, χειριστηρίων, τροχών, ποδόπληκτρων, πληκτρολογίων 
και οθονών αφής. Τα όργανα χειρισμού δύναται να είναι τοποθετημένα πάνω στο ίδιο 
το μηχάνημα ή, στην περίπτωση τηλεχειρισμού, σε απόσταση από το μηχάνημα, και 
να είναι συνδεδεμένα με το μηχάνημα μέσω καλωδίων ή ραδιοφωνικών, οπτικών ή 
ηχητικών σημάτων. 

Η εφαρμογή των απαιτήσεων του σημείου 1.2.2 απαιτεί να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή 
στις αρχές της εργονομίας, καθώς τα όργανα χειρισμού βρίσκονται στη διεπαφή 
μεταξύ του μηχανήματος και των χειριστών – βλ. §181: σχόλια επί του σημείου 1.1.6. 

                                                 
117 EN ISO 13849-1:2008 - Ασφάλεια μηχανών - Εξαρτήματα ασφαλείας των συστημάτων ελέγχου - 
Μέρος 1: Γενικές αρχές σχεδιασμού (ISO 13849-1:2006). 
118 EN 62061:2005 - Ασφάλεια μηχανών - Ασφάλεια λειτουργίας των σχετιζόμενων με την ασφάλεια 
ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρονικά προγραμματιζόμενων συστημάτων ελέγχου (IEC 62061:2005). 
119 EN 894-1:1997+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών — Εργονομικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό 
ενδεικτικών οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου — Μέρος 1: Γενικές αρχές για τις ανθρώπινες 
αλληλεπιδράσεις με τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριστήρια ελέγχου. 
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Οι προδιαγραφές σχετικά με τις προβλεπόμενες στο σημείο 1.2.2 απαιτήσεις 
προβλέπονται στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 894120 και στα πρότυπα της σειράς ΕΝ 
61310.121 

Πέραν των γενικών απαιτήσεων για όργανα χειρισμού που προβλέπονται στο σημείο 
1.2.2, στα ακόλουθα σημεία του παραρτήματος Ι προβλέπονται συμπληρωματικές 
απαιτήσεις για τα όργανα χειρισμού για ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων ή για 
ορισμένους κινδύνους: 

 φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα – σημεία 2.2.1 και 2.2.2.1· 

 κινητικότητα μηχανημάτων – σημείο 3.3· 

 ανυψωτικές εργασίες – σημείο 4.2.1· 

 μηχανήματα για υπόγειες εργασίες – σημείο 5.3· 

 μηχανήματα για ανύψωση προσώπων – σημεία 6.2 και 6.4.2. 

1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 

... 

Τα όργανα χειρισμού πρέπει: 

 να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα, 
... 

§186 Αναγνώριση οργάνων χειρισμού 

Η πρώτη περίπτωση του σημείου 1.2.2 για την ορατότητα και την σαφή αναγνώριση 
των οργάνων χειρισμού στοχεύει στο να μπορούν οι χειριστές να χρησιμοποιούν τα 
όργανα χωρίς δισταγμούς και να αποφεύγονται ακούσιες εντολές λόγω σύγχυσης 
από μέρους των χειριστών σχετικά με τα όργανα χειρισμού. Εφόσον οι χειριστές 
συχνά πρέπει να εκτελούν διαφορετικές εργασίες και να χρησιμοποιούν διαφορετικά 
μηχανήματα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητάς τους, είναι σημαντικό να 
αναγνωρίζουν τα όργανα ελέγχου με τη χρήση, στο μέτρο του δυνατού, 
τυποποιημένων χρωμάτων, σχημάτων και εικονογραμμάτων, έτσι ώστε οι χειριστές 
να μην εκπλήσσονται όταν αλλάζουν εργασία ή κινούνται από το ένα μηχάνημα στο 
άλλο. Αν η λειτουργία ενός οργάνου χειρισμού είναι προφανής λόγω του τυπικού 

                                                 
120 EN 894-1:1997+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών - Εργονομικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό 
ενδεικτικών οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου — Μέρος 1: Γενικές αρχές για τις ανθρώπινες 
αλληλεπιδράσεις με τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριστήρια ελέγχου· 
EN 894-2:1997+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών – Εργονομικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό ενδεικτικών 
οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου – Μέρος 2: Ενδεικτικά όργανα· 
EN 894-3:2000+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών – Εργονομικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό ενδεικτικών 
οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου – Μέρος 3: Χειριστήρια ελέγχου. 
121 EN 61310-1:2008 – Ασφάλεια μηχανημάτων — Ένδειξη, σήμανση και ενεργοποίηση — Μέρος 1: 
Απαιτήσεις για οπτικά, ακουστικά και απτικά σήματα (IEC 61310-1:2007)· 
EN 61310-2:2008 – Ασφάλεια μηχανημάτων – Ένδειξη, σήμανση και ενεργοποίηση - Μέρος 2: 
Απαιτήσεις για τη σήμανση (IEC 61310-2:2007)· 
EN 61310-3:2008 – Ασφάλεια μηχανημάτων – Ένδειξη, σήμανση και ενεργοποίηση – Μέρος 3: 
Απαιτήσεις για την τοποθέτηση και λειτουργία των ενεργοποιητών (IEC 61310-3:2007). 
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σχήματος και της θέσης του, όπως ένα τιμόνι ή η ράβδος οδήγησης σε κινητό 
μηχάνημα, δεν απαιτούνται πρόσθετα μέσα αναγνώρισης. 

Εάν τα όργανα ελέγχου αναγνωρίζονται μέσω γραπτών ή προφορικών πληροφοριών, 
οι πληροφορίες αυτές υπόκεινται στις απαιτήσεις γλώσσας σχετικά με τις 
πληροφορίες και τις προειδοποιήσεις πάνω στο μηχάνημα - βλ. §245: σχόλια επί του 
σημείου 1.7.1. 

1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 

... 

 να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό τους, χωρίς 
δισταγμό ή απώλεια χρόνου, και χωρίς αμφιβολία, 

... 

§187 Τοποθέτηση οργάνων χειρισμού 

Η δεύτερη περίπτωση του σημείου 1.2.2 προβλέπει την υποχρέωση των 
κατασκευαστών να λαμβάνουν υπόψη τους τις εργονομικές αρχές κατά την 
τοποθέτηση οργάνων χειρισμού στο μηχάνημα, ώστε να διασφαλίζεται ότι τα όργανα 
είναι σαφώς ορατά στους χειριστές, οι οποίοι δύναται να τα φτάσουν και να τα 
χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά και με ασφάλεια χωρίς να πρέπει να λάβουν 
κάποια άβολη στάση. 

Η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εργασίες που 
πρέπει να εκτελεστούν από τους χειριστές και τους αντίστοιχους τρόπους λειτουργίας, 
τη θέση και τα χαρακτηριστικά των θέσεων εργασίας ή των θέσεων λειτουργίας, το αν 
οι χειριστές πρόκειται να στέκονται όρθιοι ή να κάθονται και την ανάγκη των χειριστών 
να παρατηρούν ορισμένα μέρη του μηχανήματος κατά τη χρήση των οργάνων 
χειρισμού. 

Η διάταξη των οργάνων χειρισμού θα πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη της τη θέση 
των μερών του μηχανήματος που επηρεάζονται από τη χρήση τους, σύμφωνα με 
κοινά αποδεκτές συμβάσεις. Για παράδειγμα, ένα όργανο για το χειρισμό τμημάτων 
του μηχανήματος προς τα δεξιά του χειριστή θα πρέπει να είναι τοποθετημένο στα 
δεξιά της θέσης χειρισμού· ένα όργανο για τον έλεγχο μιας ανοδικής κίνησης θα 
πρέπει να είναι τοποθετημένο πάνω από ένα κουμπί για τον έλεγχο μιας καθοδικής 
κίνησης κ.λπ. 

Στην περίπτωση που ο χειρισμός των οργάνων χειρισμού πρέπει να γίνεται βάσει 
μιας καθορισμένης αλληλουχίας, τα όργανα θα πρέπει να είναι τοποθετημένα βάσει 
της αλληλουχίας αυτής. Τα όργανα για τον έλεγχο σχετικών λειτουργιών θα πρέπει να 
είναι ομαδοποιημένα και τα όργανα για τον έλεγχο άσχετων λειτουργιών θα πρέπει να 
είναι σαφώς διαχωρισμένα. 

Τα όργανα χειρισμού που πιθανόν να χρησιμοποιούνται συχνότερα ή που πρέπει να 
χρησιμοποιούνται συνεχώς θα πρέπει να είναι τοποθετημένα στην κεντρική περιοχή 
του πεδίου ορατότητας του χειριστή και στο άμεσο εύρος του χειριστή, ώστε ο 
χειριστής να τα φτάνει χωρίς να πρέπει να σκύψει. Κατά περίπτωση, για το λόγο 
αυτό, δύναται να απαιτείται παροχή μέσων ρύθμισης της θέσης των οργάνων 
χειρισμού ώστε να ανταποκρίνεται στις διάφορες σωματικές διαστάσεις των 
χειριστών. 
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1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 

... 

 να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε η κίνηση του οργάνου χειρισμού να έχει λογική 
συνοχή με το αποτέλεσμά του, 

... 

§188 Κίνηση οργάνων χειρισμού 

Η οριζόμενη στην τρίτη περίπτωση του σημείου 1.2.2 απαίτηση καλύπτει δύο αρχές 
για τον σχεδιασμό των οργάνων χειρισμού, ήτοι τη συμφωνία με τις προσδοκίες των 
χρηστών και τη συμμόρφωση με τη συνήθη πρακτική με στόχο την αποφυγή 
επικίνδυνων καταστάσεων και σφαλμάτων. Η απαίτηση εφαρμόζεται στις κινήσεις 
των οργάνων χειρισμού, όπως των μοχλών και των τιμονιών.  

Κατά περίπτωση, η κατεύθυνση της κίνησης των εν λόγω οργάνων θα πρέπει να 
συμφωνεί με την κατεύθυνση της κίνησης που ελέγχεται με τη χρήση τους. Στην 
περίπτωση οργάνων χειρισμού που ελέγχουν άλλες παραμέτρους, η κατεύθυνση της 
κίνησης του οργάνου θα πρέπει να αντιστοιχεί σε κοινά αποδεκτές συμβάσεις, όπως 
τη σύμβαση ότι η περιστροφή ενός οργάνου σύμφωνα με τη φορά των δεικτών του 
ρολογιού αυξάνει την τιμή της οικείας παραμέτρου, ενώ η περιστροφή του προς την 
αντίθετη κατεύθυνση τη μειώνει. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στον σχεδιασμό οργάνων χειρισμού σε 
μηχανήματα όπου η θέση λειτουργίας δύναται να περιστρέφεται σε σχέση με το 
υπόλοιπο μηχάνημα, έτσι ώστε η κατεύθυνση ορισμένων κινήσεων που ελέγχονται 
από τα όργανα χειρισμού να είναι αντεστραμμένη. 

1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 

... 

 να βρίσκονται έξω από επικίνδυνες ζώνες, εξαιρουμένων, εάν είναι απαραίτητο, 
ορισμένων οργάνων όπως είναι τα όργανα διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση 
ανάγκης ή αντίστοιχο εκπαιδευτικό μέσο, 

 να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε ο χειρισμός τους να μη δημιουργεί επιπλέον 
κινδύνους, 

... 

§189 Θέση και τοποθέτηση οργάνων χειρισμού 

Η θέση και η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού εκτός των επικίνδυνων ζωνών, 
σύμφωνα με την τέταρτη και την πέμπτη περίπτωση του σημείου 1.2.2, είναι ένας 
από τους τρόπους αποφυγής της έκθεσης των χειριστών σε κίνδυνο – βλ. §165: 
σχόλια επί του σημείου 1.1.1 στοιχείο β). Η απαίτηση αυτή πρέπει να εφαρμόζεται 
λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τους χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος άμεσης επαφής 
με εγγενώς επικίνδυνα στοιχεία του μηχανήματος αλλά και χώρους όπου δύναται να 
υφίστανται κίνδυνοι λόγω εκτοξευόμενων αντικειμένων ή εκπομπών από το 
μηχάνημα. Στους τρόπους εκπλήρωσης των απαιτήσεων αυτών περιλαμβάνεται, για 
παράδειγμα, η τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού σε επαρκή απόσταση από τα 
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κινούμενα μέρη - βλ. §212: σχόλια επί του σημείου 1.3.7 – ή η τοποθέτηση των 
οργάνων χειρισμού πίσω από ένα διάφραγμα ή μέσα σε κατάλληλη καμπίνα – βλ. 
§182: σχόλια επί του σημείου 1.1.7. 

Στην περίπτωση που απαιτείται παρέκκλιση από αυτό το γενικό κανόνα, για 
παράδειγμα, στις περιπτώσεις που πρέπει να παρέχονται όργανα χειρισμού εντός 
μιας επικίνδυνης ζώνης για σκοπούς ρύθμισης ή συντήρησης, η οριζόμενη στην 
τέταρτη περίπτωση απαίτηση δύναται να εκπληρώνεται μέσω της παροχής μιας 
λειτουργίας ρύθμισης ή συντήρησης, η επιλογή της οποίας ενεργοποιεί ιδιαίτερα 
προστατευτικά μέτρα, όπως, για παράδειγμα, χαμηλή ταχύτητα ή/και αύξηση της 
κίνησης – βλ. §204: σχόλια επί του σημείου 1.2.5. Η πρόβλεψη οργάνων διακοπής 
λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης εντός των επικίνδυνων ζωνών αποτελεί επίσης 
εξαίρεση στο γενικό κανόνα – βλ. §202: σχόλια επί του σημείου 1.2.4.3. 

1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 

... 

 να είναι σχεδιασμένα ή προστατευμένα έτσι ώστε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, 
εάν ενδέχεται να δημιουργήσει κάποιον κίνδυνο, να επιτυγχάνεται μόνο με εκούσια 
ενέργεια, 

... 

§190 Πρόληψη ακούσιας λειτουργίας των οργάνων χειρισμού 

Η προβλεπόμενη στην έκτη περίπτωση του σημείου 1.2.2 απαίτηση στοχεύει στην 
αποφυγή της ακούσιας λειτουργίας των οργάνων χειρισμού. Η ακούσια λειτουργία 
δύναται να προκύψει από διάφορες αιτίες, όπως, για παράδειγμα, τυχαία επαφή 
μεταξύ ενός μέρους του σώματος του χειριστή ή του ρουχισμού του και ενός οργάνου 
χειρισμού, αθέλητο χειρισμό δύο παρακείμενων οργάνων χειρισμού (για παράδειγμα, 
πίεση δύο κουμπιών ή μοχλών με το ένα χέρι ή δύο ποδωστηρίων με το ένα πόδι), 
εγκλωβισμός ενός οργάνου χειρισμού σε ένα εμπόδιο στο περιβάλλον του 
μηχανήματος ή χρήση οργάνου χειρισμού ως λαβή για πρόσβαση στη θέση εργασίας 
– βλ. §317: σχόλια επί του σημείου 3.4.5. 

Οι εν λόγω κίνδυνοι πρέπει να εκτιμώνται για τα διάφορα στάδια της προβλέψιμης 
διάρκειας ζωής του μηχανήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα καθήκοντα των χειριστών 
και τους αντίστοιχους τρόπους λειτουργίας, και πρέπει να προλαμβάνονται με 
κατάλληλα μέτρα σχεδιασμού. Στα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα 
εξής: 

 σχεδιασμός των οργάνων χειρισμού με επαρκή αντίσταση ώστε να 
αποφεύγεται η ακούσια λειτουργία λόγω ελαφριάς πίεσης· 

 τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού σε εσοχή ή εντός κατάλληλου πλαισίου· 

 τοποθέτηση ή/και προστασία των οργάνων χειρισμού ώστε να αποφεύγεται η 
επαφή με μέρη του σώματος του χειριστή ή του ρουχισμού του, καθώς και ο 
εγκλωβισμός σε εμπόδια στο περιβάλλον του μηχανήματος· 

 εγκατάσταση οργάνων χειρισμού η λειτουργία των οποίων απαιτεί δύο 
ανεξάρτητες ενέργειες· 

 εγκατάσταση οργάνων χειρισμού με κλειδαριά. 
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1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 

... 

 να είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να ανθίστανται στις προβλεπόμενες δυνάμεις. 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα συστήματα διακοπής της λειτουργίας σε 
περίπτωση ανάγκης, τα οποία ενδέχεται να υπόκεινται σε σημαντικές δυνάμεις. 

... 

§191 Αντοχή οργάνων χειρισμού 

Η προβλεπόμενη στην έβδομη περίπτωση του σημείου 1.2.2 απαίτηση αφορά τη 
μηχανική αντοχή των οργάνων χειρισμού. Η θραύση των οργάνων χειρισμού δύναται 
να προκαλέσει επικίνδυνες καταστάσεις λόγω της ανικανότητας χειρισμού της οικείας 
λειτουργίας. Η εν λόγω θραύση δύναται επίσης να προκαλέσει η ίδια τραυματισμό. 

Κατά την εφαρμογή της απαίτησης αυτής, οι προβλέψιμες συνθήκες χρήσης κατά τα 
διάφορα στάδια της προβλέψιμης διάρκειας ζωής του μηχανήματος και τις διάφορες 
εργασίες και τρόπους λειτουργίας πρέπει να λαμβάνονται υπόψη – βλ. §207: σχόλια 
επί του σημείου 1.3.2. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό στην περίπτωση οργάνων για 
τη διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης τα οποία θα πρέπει να λειτουργούν 
γρήγορα και τα οποία σχεδιάζονται συχνά έτσι ώστε να λειτουργούν με αιφνίδια πίεση 
– βλ. §202: σχόλια επί του σημείου 1.2.4.3. 

1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 

... 

Όταν όργανο χειρισμού έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ώστε να επιτρέπει πολλές 
διαφορετικές ενέργειες, δηλαδή εάν η λειτουργία του δεν είναι μονοσήμαντη, η εντολή που 
δίδεται πρέπει να εμφαίνεται με σαφήνεια και, εφόσον απαιτείται, πρέπει να 
επιβεβαιώνεται. 
... 

§192 Όργανα χειρισμού που εκτελούν διάφορες ενέργειες 

Η προβλεπόμενη στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 1.2.2. απαίτηση εφαρμόζεται 
στην περίπτωση που ένα μεμονωμένο όργανο χειρισμού μπορεί να ελέγχει 
διαφορετικές εργασίες.  

Για παράδειγμα, ορισμένα όργανα χειρισμού δύναται να εκτελούν διαφορετικές 
ενέργειες ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας ή χειρισμού. Τα όργανα 
χειρισμού δύναται να εκτελούν διαφορετικές ενέργειες ανάλογα με τον εναλλάξιμο 
εξοπλισμό που συναρμολογείται στο μηχάνημα. Ορισμένα όργανα χειρισμού τύπου 
χειριστηρίου δύναται να χειρίζονται διαφορετικές ενέργειες μέσω εμπρόσθιων και 
οπίσθιων κινήσεων, πλευρικών κινήσεων και περιστροφικών κινήσεων, ενώ τα 
αποτελέσματα των διαφορετικών κινήσεων του χειριστηρίου δύναται να αλλάζουν με 
τη χρήση των επάνω πλήκτρων ή διακοπτών ενεργοποίησης ενσωματωμένων στο 
όργανο. 

Η χρήση των εν λόγω οργάνων χειρισμού δύναται να διευκολύνει το χειρισμό 
ορισμένων κατηγοριών μηχανημάτων μειώνοντας τον αριθμό και το εύρος των 
απαραίτητων κινήσεων των χεριών. Ωστόσο, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό κατά τον 
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σχεδιασμό των εν λόγω οργάνων να διασφαλίζεται ότι τα αποτελέσματα των 
διαφόρων κινήσεων του οργάνου είναι σαφώς αναγνωρισμένα και ότι τα όργανα είναι 
σχεδιασμένα κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση μεταξύ των διαφορετικών 
ενεργειών που δύναται να εκτελεστούν. Κατά περίπτωση, για να αποφεύγεται η 
σύγχυση, δύναται να απαιτούνται δύο ξεχωριστές ενέργειες για το χειρισμό μιας 
δεδομένης λειτουργίας. 

Η προβλεπόμενη στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 1.2.2 απαίτηση εφαρμόζεται 
επίσης στα αποκαλούμενα ψηφιακά ελεγχόμενα μηχανήματα ή στα μηχάνημα με 
προγραμματιζόμενο ηλεκτρονικό σύστημα χειρισμού, όπου παρέχονται σήματα 
εισόδου μέσω πληκτρολογίου ή οθόνης αφής. Ένας τρόπος για να αποφεύγονται τα 
σφάλματα είναι να αναφέρει το λογισμικό την ενέργεια που πρόκειται να εκτελεστεί και 
να απαιτεί επιβεβαίωση από το χειριστή προτού να αποσταλεί το σήμα εξόδου στα 
συστήματα ενεργοποίησης του μηχανήματος. 

1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 

... 

Τα όργανα χειρισμού πρέπει να έχουν τέτοιο σχήμα ώστε η διάταξή τους, η διαδρομή τους 
και η αντίσταση κατά το χειρισμό τους να συμβιβάζονται με την εντολή που δίδεται, 
λαμβανομένων υπόψη των αρχών της εργονομίας. 
... 

§193 Όργανα χειρισμού και αρχές εργονομίας 

Η προβλεπόμενη στην τρίτη παράγραφο του σημείου 1.2.2 απαίτηση υποδηλώνει ότι 
τα χαρακτηριστικά των οργάνων χειρισμού πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις διάφορες 
παραμέτρους των εργασιών των χειριστών, όπως τις εξής: 

 την απαιτούμενη ακρίβεια στην τοποθέτηση του οργάνου χειρισμού· 

 την ταχύτητα της απαιτούμενης ρύθμισης· 

 την απαιτούμενη δύναμη για τη λειτουργία του οργάνου. 

Προσοχή πρέπει να δίδεται στην ορατότητα των οργάνων χειρισμού και στην 
ικανότητα των χειριστών να φτάνουν και να χρησιμοποιούν τα όργανα 
αποτελεσματικά και με ασφάλεια σε όλες τις καταστάσεις εργασίας και τους τρόπους 
λειτουργίας, χωρίς να πρέπει να λαμβάνουν άβολες στάσεις. Η διάταξη των οργάνων 
χειρισμού, η απόσταση μετακίνησης των κινητών στοιχείων των οργάνων και η 
απαιτούμενη δύναμη για τη λειτουργία των οργάνων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τη 
φύση της προς εκτέλεση ενέργειας, τη λειτουργική ανατομία του ανθρώπινου χεριού ή 
ποδιού και τις σωματικές διαστάσεις των χειριστών. Στην περίπτωση οργάνων 
χειρισμού που χρησιμοποιούνται συχνά ή συνεχώς, ο σχεδιασμός των οργάνων 
πρέπει να αποφεύγει επαναληπτικές κινήσεις που περιλαμβάνουν άβολες στάσεις 
του σώματος ή υπερβολική έκταση των χεριών, κάτι που δύναται να προκαλέσει 
μυοσκελετικές διαταραχές.  

Στην περίπτωση που απαιτούνται όργανα χειρισμού που λειτουργούν με συνεχές 
κράτημα, αυτά πρέπει να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μειώνονται οι περιορισμοί 
για τους χειριστές, στο μέτρο του δυνατού – βλ. §301: σχόλια επί του σημείου 3.3.1, 
§353: σχόλια επί του σημείου 4.2.1 και §371: σχόλια επί του σημείου 6,2. 
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Ο χώρος μεταξύ των οργάνων χειρισμού πρέπει να επαρκεί ώστε να μειώνεται ο 
κίνδυνος ακούσιας λειτουργίας, χωρίς έτσι να απαιτούνται περιττές κινήσεις. Ιδιαίτερη 
προσοχή πρέπει να δίδεται στο αν οι χειριστές ενδέχεται να χρησιμοποιούν ΜΑΠ, 
όπως γάντια προστασίας ή υποδήματα προστασίας – βλ. §176: σχόλια επί του 
σημείου 1.1.2 στοιχείο δ). 

Η διευθέτηση και η διάταξη των οργάνων χειρισμού πρέπει επίσης να λαμβάνουν 
υπόψη τις δυνατότητες επεξεργασίας πληροφοριών του ανθρώπου, όσον αφορά την 
προσοχή, την αντίληψη και την αναγνώριση. 

1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 

... 

Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με τους δείκτες που απαιτούνται για την 
ασφαλή λειτουργία του. Από τη θέση χειρισμού, ο χειριστής πρέπει να μπορεί να διαβάζει 
τις σχετικές ενδείξεις. 
... 

§194 Δείκτες και οθόνες 

Η προβλεπόμενη στην τέταρτη παράγραφο του σημείου 1.2.2 απαίτηση προβλέπει 
την υποχρέωση εφοδιασμού του μηχανήματος με τους απαραίτητους δείκτες ώστε να 
μπορούν οι χειριστές να εκτελούν τις διάφορες εργασίες τους. Οι δείκτες αυτοί 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, δείκτες για την ενημέρωση των χειριστών σχετικά με 
την τιμή των σχετικών παραμέτρων του μηχανήματος (όπως, για παράδειγμα, της 
ταχύτητας, του φορτίου, της θερμοκρασίας ή της πίεσης στοιχείων του μηχανήματος) 
και τα αποτελέσματα των ενεργειών τους στα όργανα χειρισμού, όταν αυτά δεν είναι 
προφανή.  

Οι δείκτες δύναται επίσης να παρέχουν προειδοποιήσεις στους χειριστές όταν οι 
συναφείς παράμετροι υπερβαίνουν το ασφαλές εύρος τιμών. Οι εν λόγω δείκτες 
δύναται να σχετίζονται με όργανα περιορισμού που ενεργοποιούν ορισμένες 
ενέργειες όταν υπάρχει υπέρβαση των ασφαλών παραμέτρων. Οι δείκτες δύναται 
επίσης να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας, 
όπως η χαμηλή ταχύτητα ή η σταδιακή αύξηση της λειτουργίας.  

Συχνά χρησιμοποιούμενοι δείκτες είναι οι ψηφιακές οθόνες, οι αναλογικές οθόνες, 
όπως δίσκοι και μετρητές, καθώς και δείκτες αφής και ηχητικοί δείκτες. Οι δείκτες 
δύναται να είναι αναπόσπαστο μέρος των ίδιων των οργάνων χειρισμού ή 
ανεξάρτητοι. Αν είναι ανεξάρτητοι, πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και τοποθετημένοι 
έτσι ώστε να μπορούν να αναγιγνώσκονται και να κατανοούνται εύκολα από τους 
χειριστές από τη θέση χειρισμού, κατά τη χρήση των σχετικών οργάνων χειρισμού. Οι 
δείκτες πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να διευκολύνουν ιδίως τον γρήγορο 
εντοπισμό τυχόν μη κανονικής συμπεριφοράς του μηχανήματος. 

Οι δείκτες και οι οθόνες υπόκεινται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στα σημεία 
1.7.1, 1.7.1.1 και 1.7.1.2 όσον αφορά πληροφορίες και προειδοποιήσεις πάνω στο 
μηχάνημα, στα όργανα ενημέρωσης και στα όργανα προειδοποίησης. Συγκεκριμένα, 
κάθε γραπτή ή προφορική πληροφορία που παρέχεται από τους δείκτες ή τις οθόνες 
υπόκειται στις προβλεπόμενες στο σημείο 1.7.1 απαιτήσεις γλώσσας – βλ. §245 έως 
§248: σχόλια επί των σημείων 1.7.1, 1.7.1.1. και 1.7.1.2. 
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1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 
... 

Από κάθε θέση χειρισμού, ο χειριστής πρέπει να είναι σε θέση να βεβαιώνεται ότι κανείς 
δεν βρίσκεται στις επικίνδυνες ζώνες ή το σύστημα χειρισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένο 
και κατασκευασμένο έτσι ώστε να εμποδίζεται η εκκίνηση του μηχανήματος εφόσον 
κάποιος βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη. 

Εφόσον δεν είναι δυνατό να εφαρμοσθεί καμία από τις ως άνω δυνατότητες, πριν από την 
εκκίνηση του μηχανήματος πρέπει να προηγείται ηχητικό ή/και οπτικό προειδοποιητικό 
σήμα. Τα εκτεθειμένα πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν επαρκή χρόνο ώστε να μπορέσουν να 
εγκαταλείψουν την επικίνδυνη ζώνη ή να ματαιώσουν την εκκίνηση του μηχανήματος. 
... 

§195 Ορατότητα επικίνδυνων ζωνών κατά την εκκίνηση 

Σύμφωνα με το σημείο 1.1.2 στοιχείο β), το πρώτο μέτρο θα πρέπει να είναι η 
εξάλειψη ή η μείωση του κινδύνου, σχεδιάζοντας, για παράδειγμα, το μηχάνημα έτσι 
ώστε να μην απαιτείται είσοδος προσώπων στις επικίνδυνες ζώνες του μηχανήματος 
- βλ. §239: σχόλια επί του σημείου 1.6.1 – ή τοποθετώντας προφυλακτήρες ή και 
προστατευτικές διατάξεις για τον εντοπισμό της παρουσίας προσώπων στην 
επικίνδυνη ζώνη και την παρεμπόδιση της εκκίνησης εφόσον υπάρχουν πρόσωπα 
εντός αυτής. Ωστόσο, τα εν λόγω μέτρα δεν είναι πάντοτε δυνατά. 

Εάν υπάρχει κίνδυνος εισόδου προσώπων στις επικίνδυνες ζώνες, η προβλεπόμενη 
στην πέμπτη και την έκτη παράγραφο του σημείου 1.2.2 απαίτηση στοχεύει στο να 
δίνεται η δυνατότητα στο χειριστή να διασφαλίζει ότι κανείς δεν βρίσκεται εντός των 
επικίνδυνων ζωνών του μηχανήματος πριν από την εκκίνηση του μηχανήματος. Τα 
οικεία πρόσωπα δύναται να είναι είτε άλλοι χειριστές παραγωγής είτε άλλα εκτιθέμενα 
πρόσωπα, όπως χειριστές συντήρησης. Στην περίπτωση επικίνδυνων ζωνών στο 
περιβάλλον του μηχανήματος, στα ενδεχομένως εκτιθέμενα πρόσωπα δύναται να 
περιλαμβάνονται οι παριστάμενοι – βλ §165: σχόλια επί του σημείου 1.1.1 
στοιχείο β). 

Εάν δεν είναι δυνατό να σχεδιαστεί το μηχάνημα έτσι ώστε ο χειριστής που ελέγχει 
την εκκίνηση του μηχανήματος να έχει επαρκή άμεση ορατότητα στις επικίνδυνες 
ζώνες από τη θέση χειρισμού, δύναται να παρέχονται βοηθήματα έμμεσης 
ορατότητας, όπως καθρέφτες ή κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV). 

Στο ζήτημα αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά 
με την ορατότητα από τη θέση χειρισμού κινητού μηχανήματος προβλέπονται στο 
σημείο 3.2.1.  

Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η διασφάλιση της άμεσης ή έμμεσης 
ορατότητας των επικίνδυνων ζωνών από τις θέσεις χειρισμού, της εκκίνησης του 
μηχανήματος πρέπει να προηγείται ένα ηχητικό ή οπτικό προειδοποιητικό σήμα (ή και 
τα δύο) και να παρεμβάλλεται αρκετός χρόνος μεταξύ του προειδοποιητικού σήματος 
και της εκκίνησης ή της κίνησης του μηχανήματος ώστε να μπορούν τυχόν εκτιθέμενα 
πρόσωπα να εγκαταλείψουν τις επικίνδυνες ζώνες ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, τα 
εκτιθέμενα πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν μέσα ώστε να εμποδίζουν την εκκίνηση 
του μηχανήματος, όπως, για παράδειγμα, ένα όργανο διακοπής λειτουργίας σε 
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περίπτωση ανάγκης μέσα στην επικίνδυνη ζώνη – βλ. §202: σχόλια επί του σημείου 
1.2.4.3. 

Προδιαγραφές για τα ηχητικά και τα οπτικά προειδοποιητικά σήματα προβλέπονται 
στο πρότυπο EN 981.122 

Κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης σε επικίνδυνες ζώνες ενός μηχανήματος, 
πρέπει να παρέχονται συγκεκριμένα μέσα για την πρόληψη της απρόσμενης 
εκκίνησης του μηχανήματος ή στοιχείων του μηχανήματος - βλ. §241: σχόλια επί του 
σημείου 1.6.3. 

1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 
... 

Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να προβλέπονται τρόποι ώστε ο χειρισμός του μηχανήματος 
να είναι δυνατός μόνο από θέσεις χειρισμού που βρίσκονται σε μια ή περισσότερες 
προκαθορισμένες ζώνες ή θέσεις. 
... 

§196 Τοποθέτηση των θέσεων χειρισμού 

Η προβλεπόμενη στην έβδομη παράγραφο του σημείου 1.2.2 απαίτηση στοχεύει στο 
να διασφαλίσει ότι η θέση από την οποία ο χειριστής ελέγχει τη λειτουργία του 
μηχανήματος είναι εκτός των επικίνδυνων ζωνών του μηχανήματος και είναι 
τοποθετημένη, στο μέτρο του δυνατού, έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να 
διασφαλίσει ότι άλλα πρόσωπα δεν εκτίθενται σε κίνδυνο. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην απαίτηση αυτή κατά τη μελέτη της χρήσης 
κινούμενων οργάνων χειρισμού, όπως κρεμαστών οργάνων χειρισμού ή οργάνων 
τηλεχειρισμού. Η εκτίμηση των κινδύνων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον κίνδυνο που 
προκαλείται από το ότι ο χειριστής δύναται να χειρίζεται το μηχάνημα από μια 
επικίνδυνη θέση, όπως, για παράδειγμα, μια ζώνη στην οποία υπάρχει κίνδυνος 
σύνθλιψης ή πρόσκρουσης από αντικείμενα που πέφτουν ή εκτοξεύονται. 

1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 
... 

Όταν υπάρχουν περισσότερες θέσεις χειρισμού, το σύστημα χειρισμού πρέπει να είναι 
σχεδιασμένο έτσι ώστε η χρησιμοποίηση μιας εξ αυτών να καθιστά αδύνατη τη 
χρησιμοποίηση των άλλων, εξαιρουμένων των οργάνων διακοπής της λειτουργίας και των 
μέσων διακοπής της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. 
... 

§197 Πολλαπλές θέσεις χειρισμού 

Οι προβλεπόμενες στην όγδοη παράγραφο του σημείου 1.2.2 απαιτήσεις αφορούν 
μηχανήματα τα οποία διαθέτουν δύο ή περισσότερες θέσεις χειρισμού που πρόκειται 
να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά, είτε από έναν μεμονωμένο χειριστή είτε από δύο ή 
περισσότερους χειριστές, για την εκτέλεση διαφορετικών εργασιών ή για το χειρισμό 
                                                 
122 EN 981:1996+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών - Σύστημα ακουστικών και οπτικών σημάτων κινδύνου 
και πληροφόρησης. 
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του μηχανήματος κατά τα διαφορετικά στάδια της λειτουργίας του. Για να αποφευχθεί 
η σύγχυση ή τυχόν αντικρουόμενες εντολές, τα όργανα χειρισμού σε κάθε θέση 
χειρισμού πρέπει να συνδέονται με το σύστημα χειρισμού έτσι ώστε η χρήση μιας 
θέσης χειρισμού να μην αποκλείει τη χρήση των άλλων, με την εξαίρεση των 
οργάνων διακοπής της λειτουργίας και των μέσων διακοπής της λειτουργίας σε 
περίπτωση ανάγκης. 

1.2.2  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 
... 

Όταν το μηχάνημα διαθέτει δύο ή περισσότερες θέσεις χειρισμού, καθεμιά από τις θέσεις 
πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα όργανα χειρισμού, χωρίς οι χειριστές να 
εμποδίζονται αμοιβαία, ούτε να τίθενται σε κίνδυνο. 

§198 Πολλαπλές θέσεις λειτουργίας 

Η τελευταία παράγραφος του σημείου 1.2.2 εφαρμόζεται για μηχανήματα που 
διαθέτουν δύο ή περισσότερες θέσεις λειτουργίας που δύναται να χρησιμοποιηθούν 
ταυτοχρόνως. Αυτό συμβαίνει συνήθως στην περίπτωση συνόλων μηχανημάτων 
όπου τα διάφορα τμήματα του συνόλου διαθέτουν δική τους θέση λειτουργίας – βλ. 
§38: σχόλια επί της τέταρτης περίπτωσης του άρθρου 2 στοιχείο α). Το συνολικό 
σύστημα χειρισμού ενός τέτοιου συνόλου και η κατανομή των λειτουργιών χειρισμού 
στις διαφορετικές θέσεις λειτουργίας πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε οι εντολές που 
δίδονται από μια θέση λειτουργίας να μην εμποδίζουν ή να δημιουργούν μια 
επικίνδυνη κατάσταση για χειριστές σε άλλες θέσεις λειτουργίας. Ιδιαίτερες 
προφυλάξεις πρέπει να λαμβάνονται αν η λειτουργία ενός στοιχείου του συνόλου 
προκαλεί αυτομάτως έναρξη λειτουργίας άλλου στοιχείου – βλ. §199: σχόλια επί του 
σημείου 1.2.3. 
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1.2.3 Θέση σε λειτουργία 

Η θέση ενός μηχανήματος σε λειτουργία πρέπει να μπορεί να πραγματοποιείται μόνο με 
εκούσια ενέργεια σε όργανο χειρισμού το οποίο έχει προβλεφθεί για τον σκοπό αυτό. 

Το ίδιο ισχύει: 

 όσον αφορά την επαναλειτουργία του μηχανήματος μετά από διακοπή οφειλόμενη 
σε οποιονδήποτε λόγο, 

 όσον αφορά την εντολή για σημαντική τροποποίηση των συνθηκών λειτουργίας. 

Ωστόσο, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται τη δημιουργία επικίνδυνης κατάστασης, η 
επαναλειτουργία ή η τροποποίηση των συνθηκών λειτουργίας μπορεί να πραγματοποιείται 
με εκούσια ενέργεια σε άλλο όργανο, εκτός του οργάνου χειρισμού που προβλέπεται για 
τον σκοπό αυτό. 

Στην περίπτωση μηχανήματος που λειτουργεί με αυτόματο τρόπο, η θέση σε λειτουργία, η 
επαναλειτουργία μετά από διακοπή ή η τροποποίηση των συνθηκών λειτουργίας πρέπει να 
μπορεί να πραγματοποιείται χωρίς παρέμβαση, εφόσον τούτο δεν συνεπάγεται τη 
δημιουργία επικίνδυνων καταστάσεων. 

Εφόσον το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με περισσότερα του ενός όργανα εκκίνησης και, 
ως εκ τούτου οι χειριστές ενδέχεται να τεθούν αμοιβαίως σε κίνδυνο, εγκαθίστανται 
συμπληρωματικές διατάξεις ώστε να αποκλείονται οι κίνδυνοι αυτοί. Εφόσον για λόγους 
ασφαλείας, η θέση σε λειτουργία ή/και η διακοπή της λειτουργίας πρέπει να 
πραγματοποιηθούν με ειδική ακολουθία χειρισμών, πρέπει να προβλέπονται διατάξεις που 
εξασφαλίζουν την ορθή διαδοχή των χειρισμών αυτών. 

§199 Χειρισμός της θέσης σε λειτουργία 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 1.2.3 απαιτήσεις στοχεύουν στην πρόληψη της 
ακούσιας ή απροσδόκητης θέσης σε λειτουργία, κάτι που αποτελεί συνηθισμένη αιτία 
σοβαρών ατυχημάτων που αφορούν μηχανήματα. 

Η βασική απαίτηση που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του σημείου 1.2.3 είναι ότι 
ένα μηχάνημα θα τίθεται σε λειτουργία μόνο όταν ο χειριστής δίνει εντολή εκκίνησης 
με τη χρήση συγκεκριμένου οργάνου εκκίνησης. Η απαίτηση αυτή ισχύει για την 
αρχική θέση σε λειτουργία του μηχανήματος στην αρχή μιας περιόδου λειτουργίας. 

Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του σημείου 1.2.3, αυτή η βασική απαίτηση 
ισχύει επίσης κατά την επαναλειτουργία του μηχανήματος μετά από μια διακοπή ή 
μετά την πραγματοποίηση σημαντικής αλλαγής στις συνθήκες λειτουργίας, όπως μετά 
τη ρύθμιση της ταχύτητας του μηχανήματος. 

Ως εκ τούτου, η θέση σε λειτουργία γενικά δεν πρέπει να ξεκινά, για παράδειγμα, με 
το κλείσιμο ενός κινητού προφυλακτήρα με ενδασφάλεια123 σχόλια επί του σημείου 
1.2.4. 

Ωστόσο, σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του σημείου 1.2.3, η απαίτηση για ειδικό 
όργανο εκκίνησης ή επαναλειτουργίας δεν ισχύει για την επαναλειτουργία ή την 

                                                 
123 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
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αλλαγή των συνθηκών λειτουργίας, αν η χρήση άλλου οργάνου πέραν του ειδικού 
οργάνου χειρισμού εκκίνησης δεν οδηγεί σε επικίνδυνη κατάσταση. 

Συνεπώς, για παράδειγμα, είναι κατ’ εξαίρεση δυνατό να ελέγχεται η εκκίνηση 
ορισμένων λειτουργιών ενός μηχανήματος με το κλείσιμο ενός κινητού προφυλακτήρα 
με ενδασφάλεια (προφυλακτήρα χειρισμού) ή με την απομάκρυνση ενός προσώπου ή 
του εντοπισμένου μέρους ενός προσώπου από το αισθητήριο πεδίο μιας 
προστατευτικής διάταξης. Αυτό το χαρακτηριστικό δύναται να είναι χρήσιμο για 
εργονομικούς λόγους, ώστε να αποφεύγεται η ανάγκη επαναλαμβανόμενων 
ενεργειών στο όργανο χειρισμού εκκίνησης πάνω σε μηχάνημα με σύντομο κύκλο 
ζωής. Ωστόσο, αυτές οι εξαιρετικές λύσεις δύναται να εφαρμόζονται αν το μηχάνημα 
είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο με επαρκή αντισταθμιστικά μέτρα προστασίας 
ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος ακούσιας ή απρόβλεπτης θέσης σε λειτουργία. 

Οι προδιαγραφές για την κατ’ εξαίρεση προσφυγή σε προφυλακτήρες χειρισμού ή σε 
προστατευτικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση του κύκλου 
λειτουργίας προβλέπονται στο πρότυπο EN ISO 12100-2.124 

Η τέταρτη παράγραφος του σημείου 1.2.3 επιτρέπει μια δεύτερη εξαίρεση στο γενικό 
κανόνα που προβλέπεται στην πρώτη παράγραφο, στις περιπτώσεις που η θέση σε 
λειτουργία του μηχανήματος ή η επαναλειτουργία μετά από διακοπή ή μετά από 
αλλαγή στις συνθήκες λειτουργίας πυροδοτείται αυτόματα, εφόσον αυτό δεν προκαλεί 
επικίνδυνη κατάσταση. Η απαίτηση αυτή υποδηλώνει ότι η αυτόματη θέση σε 
λειτουργία και επαναλειτουργία πρέπει να είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχουν και 
λειτουργούν σωστά τα απαραίτητα μέσα για την προστασία των προσώπων από τους 
κινδύνους που σχετίζονται με αυτόματα ελεγχόμενες λειτουργίες. 

Οι προβλεπόμενες στην πέμπτη παράγραφο του σημείου 1.2.3 απαιτήσεις είναι 
συμπληρωματικές των απαιτήσεων που ορίζονται στην όγδοη και την ένατη 
παράγραφο του σημείου 1.2.2.  

Τα μηχανήματα δύναται να είναι εφοδιασμένα με αρκετά όργανα χειρισμού εκκίνησης, 
αν παρέχονται με διάφορες θέσεις χειρισμού που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν 
σε διαφορετικές χρονικές στιγμές ή για διαφορετικές εργασίες. Στις εν λόγω 
περιπτώσεις, το σύστημα χειρισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
διασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης μόνο ενός οργάνου χειρισμού εκκίνησης ανά 
πάσα στιγμή, σύμφωνα με την όγδοη παράγραφο του σημείου 1.2.2. 

Διάφορα όργανα χειρισμού εκκίνησης δύναται να παρέχονται επίσης σε ένα 
μηχάνημα, ιδίως σε σύνολα μηχανημάτων, τα οποία διαθέτουν διάφορες θέσεις 
λειτουργίας για διάφορα συστατικά μέρη. Στην περίπτωση αυτή, το συνολικό σύστημα 
χειρισμού του συνόλου πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
χρήση ενός εκ των οργάνων χειρισμού εκκίνησης δεν προκαλεί επικίνδυνη κατάσταση 
για τους άλλους χειριστές. Αντιστοίχως, το συνολικό σύστημα χειρισμού πρέπει να 
είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα στοιχεία του μηχανήματος που 
πρέπει να τεθούν σε λειτουργία ή να παύσουν να λειτουργούν με μια δεδομένη σειρά 
δύναται να τεθούν σε λειτουργία ή να παύσουν να λειτουργούν με τη συγκεκριμένη 
σειρά και ότι τυχόν λανθασμένα σήματα εκκίνησης ή διακοπής λειτουργίας είναι 
αναποτελεσματικά. 

 
124 EN ISO 12100-2:2003+A1:2009 – Ασφάλεια μηχανών - Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - 
Μέρος 2: Τεχνικές αρχές (ISO 12100-2:2003) – βλ. παραγράφους 5.2.5.3 και 5.3.2.5. 
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Προδιαγραφές για την πρόληψη της απρόβλεπτης εκκίνησης μηχανημάτων 
προβλέπονται στο πρότυπο EN 1037.125 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πέραν των γενικών απαιτήσεων σχετικά με τη θέση σε 
λειτουργία που ορίζονται στο σημείο 1.2.3, συμπληρωματικές απαιτήσεις για τη θέση 
σε λειτουργία σχετικά με την κινητικότητα των μηχανημάτων ορίζονται στο σημείο 
3.3.2. 

1.2.4 Διακοπή λειτουργίας 

1.2.4.1 Κανονική διακοπή λειτουργίας 

Κάθε μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με όργανο χειρισμού που να επιτρέπει τη 
γενική διακοπή της λειτουργίας του υπό ασφαλείς συνθήκες. 

Κάθε θέση εργασίας πρέπει να είναι εξοπλισμένη με όργανο χειρισμού που να επιτρέπει τη 
διακοπή, είτε μερικών των λειτουργιών του μηχανήματος είτε όλων, ανάλογα με τους 
υφιστάμενους εγγενείς κινδύνους, ούτως ώστε το μηχάνημα να βρίσκεται σε ασφαλή 
κατάσταση. 

Η εντολή διακοπής της λειτουργίας του μηχανήματος πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι 
των εντολών θέσης σε λειτουργία. 

Μετά τη διακοπή λειτουργίας του μηχανήματος ή των εγγενώς επικίνδυνων λειτουργιών 
του, η παροχή ενεργείας στα αντίστοιχα συστήματα ενεργοποίησης πρέπει να διακόπτεται. 

§200 Όργανα κανονικής διακοπής λειτουργίας 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.2.4.1 απαίτηση έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι 
χειριστές μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία του μηχανήματος με ασφάλεια ανά 
πάσα στιγμή. Πέραν της ανάγκης διακοπής της λειτουργίας του μηχανήματος με 
ασφάλεια για λόγους λειτουργίας, είναι επίσης απαραίτητο οι χειριστές να μπορούν να 
διακόπτουν τη λειτουργία του μηχανήματος σε περίπτωση δυσλειτουργίας που 
δύναται να προκαλέσει κάποια επικίνδυνη κατάσταση. 

Η δεύτερη παράγραφος ισχύει για μηχανήματα με δύο ή περισσότερες θέσεις 
εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας μεμονωμένος χειριστής δύναται να 
χειρίζεται το σύνολο του μηχανήματος από διαφορετικές θέσεις χειρισμού, ανάλογα 
με τα καθήκοντά του και το στάδιο λειτουργίας. Σε άλλες περιπτώσεις, διαφορετικά 
τμήματα του μηχανήματος δύναται να ελέγχονται από διαφορετικούς χειριστές. Το 
όργανο διακοπής λειτουργίας που διαθέτει κάθε θέση εργασίας δύναται να διακόπτει 
τη λειτουργία του μηχανήματος συνολικά ή μόνο ενός τμήματος του μηχανήματος, 
στην περίπτωση που αυτό μπορεί να γίνει χωρίς κίνδυνο - βλ. §203: σχόλια επί του 
σημείου 1.2.4.4. Αν είναι απαραίτητο, το όργανο διακοπής λειτουργίας διακόπτει τη 
λειτουργία των σχετικών τμημάτων ενός περίπλοκου μηχανήματος με συγκεκριμένη 
διαδοχική διαδικασία - βλ. §199: σχόλια επί του σημείου 1.2.3. 

Η προβλεπόμενη στην τρίτη παράγραφο του σημείου 1.2.4.1 απαίτηση αποτελεί 
απαίτηση σχεδιασμού του συστήματος χειρισμού που είναι ιδιαιτέρως σημαντική στην 
περίπτωση μηχανημάτων με διάφορους σταθμούς εργασίας, καθώς δεν επιτρέπει σε 
μια εντολή θέσης σε λειτουργία που δίδεται από έναν χειριστή να υπερισχύσει έναντι 
                                                 
125 EN 1037:1995+A1:2008- Ασφάλεια μηχανών - Πρόληψη απροσδόκητης εκκίνησης. 
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μια εντολής διακοπής λειτουργίας που δίδεται από άλλο χειριστή. Επίσης έχει στόχο 
να διασφαλίσει ότι εντολή διακοπής λειτουργίας δύναται να δοθεί, ακόμη και στην 
περίπτωση αστοχίας της εντολής θέσης σε λειτουργία, υπό την έννοια μιας 
συνεχιζόμενης εντολής θέσης σε λειτουργία. 

Η προβλεπόμενη στην τελευταία παράγραφο του σημείου 1.2.4.1 απαίτηση ότι, 
εφόσον έχει διακοπεί η λειτουργία του μηχανήματος ή των επικίνδυνων λειτουργιών 
του, η παροχή ισχύος στα οικεία συστήματα ενεργοποίησης πρέπει να διακοπεί έχει 
στόχο να προλάβει τον κίνδυνο ακούσιας εκκίνησης κατόπιν μιας εντολής διακοπής 
λειτουργίας η οποία δύναται να προκληθεί από σφάλμα ή αστοχία στο σύστημα 
χειρισμού. Αυτό σημαίνει ότι η διακοπή δύναται να επιτευχθεί είτε με άμεση διακοπή 
της ισχύος στα συστήματα ενεργοποίησης του μηχανήματος είτε με παροχή ισχύος 
στα συστήματα ενεργοποίησης του μηχανήματος για την πραγματοποίηση της 
διακοπής λειτουργίας και, στη συνέχεια, διακοπή της ισχύος μόλις πραγματοποιηθεί η 
διακοπή. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πέραν των γενικών απαιτήσεων σχετικά με τη διακοπή 
λειτουργίας που ορίζονται στο σημείο 1.2.4.1, συμπληρωματικές απαιτήσεις για τη 
διακοπή της λειτουργίας μετακίνησης κινητών μηχανημάτων ορίζονται στο σημείο 
3.3.3. 

1.2.4.2 Διακοπή της λειτουργίας κατά την εργασία 

Στις περιπτώσεις όπου, για λειτουργικούς λόγους, απαιτείται όργανο διακοπής της 
λειτουργίας το οποίο δεν διακόπτει την παροχή ενεργείας, η κατάσταση διακοπής της 
λειτουργίας πρέπει να παρακολουθείται και να διατηρείται. 

§201 Διακοπή της λειτουργίας κατά την εργασία 

Στο σημείο 1.2.4.2 αναφέρεται ότι, για λειτουργικούς λόγους όπως, για παράδειγμα, 
για να επιτραπεί η ευκολότερη και γρηγορότερη επαναλειτουργία του μηχανήματος, 
δύναται να είναι απαραίτητη η παροχή, πέραν του οργάνου κανονικής διακοπής που 
απαιτείται βάσει του σημείου 1.2.4.1, ένα όργανο διακοπής που δεν διακόπτει την 
παροχή ενέργειας στα συστήματα ενεργοποίησης. Εφόσον, στην περίπτωση αυτή, 
τυχόν αστοχία στο σύστημα χειρισμού δύναται να οδηγήσει σε μη ηθελημένη θέση σε 
λειτουργία, το σύστημα χειρισμού πρέπει να περιλαμβάνει μέσα παρακολούθησης της 
κατάστασης διακοπής της λειτουργίας ώστε να διασφαλίζεται ότι το μηχάνημα 
παραμένει εκτός λειτουργίας έως ότου να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία εκουσίως με τη 
χρήση του οργάνου χειρισμού της θέσης σε λειτουργία. Το τμήμα του συστήματος 
χειρισμού που συνδέεται με την παρακολούθηση πρέπει να θεωρείται στοιχείο του 
συστήματος χειρισμού σχετικό με την ασφάλεια το οποίο πρέπει να διαθέτει επαρκές 
επίπεδο απόδοσης – βλ. §184: σχόλια επί του σημείου 1.2.1. 
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1.2.4.3 Διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης 

Κάθε μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με μία ή περισσότερες διατάξεις διακοπής 
της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης, ώστε να μπορούν να αποφεύγονται επικείμενες ή 
εν εξελίξει επικίνδυνες καταστάσεις. 

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται: 

 τα μηχανήματα για τα οποία η διάταξη διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση 
ανάγκης δεν είναι σε θέση να μειώσει τον κίνδυνο, είτε επειδή δεν μειώνει το 
χρόνο επίτευξης της κανονικής διακοπής είτε επειδή δεν επιτρέπει τη λήψη των 
ειδικότερων μέτρων που απαιτεί ο κίνδυνος, 

 τα φορητά μηχανήματα, τα οποία κρατούνται ή διευθύνονται με τα χέρια. 

Η εν λόγω διάταξη πρέπει: 

 να περιλαμβάνει όργανα χειρισμού σαφώς αναγνωρίσιμα, ορατά και ευπρόσιτα, 

 να διακόπτει την εγγενώς επικίνδυνη διαδικασία, στο μικρότερο δυνατό χρόνο, 
χωρίς να δημιουργούνται επιπλέον κίνδυνοι, 

 όπου απαιτείται, να ενεργοποιεί ή να επιτρέπει την ενεργοποίηση ορισμένων 
κινήσεων διασφάλισης. 

Όταν παύει η ενεργοποίηση της διάταξης διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης 
αφού έχει δοθεί εντολή διακοπής, η εντολή αυτή πρέπει να διατηρείται με δέσμευση της 
διάταξης διακοπής σε περίπτωση ανάγκης μέχρι την αποδέσμευσή της· δεν πρέπει να είναι 
δυνατή η δέσμευση της διάταξης χωρίς τούτο να συνεπάγεται εντολή διακοπής. Η 
αποδέσμευση της διάταξης πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνεται μόνο με κατάλληλο 
χειρισμό· η εν λόγω αποδέσμευση δεν πρέπει να επαναφέρει το μηχάνημα σε κίνηση, αλλά 
μόνον να επιτρέπει την εκ νέου εκκίνηση. 

Η δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να είναι διαθέσιμη 
και λειτουργική πάντοτε, ανεξάρτητα του τρόπου λειτουργίας. 

Οι διατάξεις διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να αποτελούν 
εφεδρείες άλλων μέτρων ασφαλείας και να μην τα υποκαθιστούν. 

§202 Διατάξεις διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης 

Μια διάταξη διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης περιλαμβάνει ένα ειδικό 
όργανο χειρισμού, το οποίο συνδέεται με το σύστημα χειρισμού και δίδει εντολή 
διακοπής λειτουργίας, και τα δομικά στοιχεία ή συστήματα που είναι απαραίτητα για 
τη διακοπή των επικίνδυνων λειτουργιών ενός μηχανήματος το συντομότερο δυνατό, 
χωρίς να δημιουργούνται επιπλέον κίνδυνοι. 

Οι διατάξεις διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης έχουν στόχο να 
επιτρέπουν στους χειριστές να διακόπτουν τη λειτουργία επικίνδυνων λειτουργιών του 
μηχανήματος το συντομότερο δυνατό, εάν, παρά τα άλλα μέτρα προστασίας που 
λαμβάνονται, προκύψει μια επικίνδυνη κατάσταση ή ένα επικίνδυνο περιστατικό. Η 
διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης δεν παρέχει από μόνη της προστασία· 
για το λόγο αυτό, στην τελευταία πρόταση του σημείου 1.2.4.3. υπογραμμίζεται ότι η 
συναρμολόγηση μιας διάταξης διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης 
αποτελεί εφεδρεία στα άλλα μέσα προστασίας, όπως οι προφυλακτήρες και οι 
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προστατευτικές διατάξεις, και δεν τα υποκαθιστά. Ωστόσο, η διακοπή της λειτουργίας 
σε περίπτωση ανάγκης επιτρέπει στους χειριστές να προλαμβάνουν επικίνδυνες 
καταστάσεις που οδηγούν σε ατυχήματα ή τουλάχιστον να μειώνουν τη σοβαρότητα 
των συνεπειών ενός ατυχήματος. Η διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης 
δύναται επίσης να επιτρέψει στους χειριστές να εμποδίσουν την πρόκληση ζημίας στο 
μηχάνημα λόγω κάποιας δυσλειτουργίας του μηχανήματος. 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 1.2.4.3 απαιτεί την εγκατάσταση στο μηχάνημα, 
γενικά, μίας ή περισσότερων διατάξεων διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση 
ανάγκης. Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.2.4.3 ορίζει δύο εξαιρέσεις, όπου δεν 
απαιτούνται διατάξεις διακοπής λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης. Η πρώτη 
εξαίρεση αφορά την περίπτωση που η διάταξη διακοπής της λειτουργίας σε 
περίπτωση ανάγκης δεν μειώνει τον κίνδυνο σε σχέση με το όργανο κανονικής 
διακοπής της λειτουργίας. Αυτό συμβαίνει, για παράδειγμα, αν δεν είναι δυνατή η 
επίτευξη ουσιαστικά πιο γρήγορης διακοπής της λειτουργίας από αυτή που 
επιτυγχάνεται με το όργανο κανονικής διακοπής χωρίς να προκαλούνται επιπλέον 
κίνδυνοι, όπως, για παράδειγμα, απώλεια της ευστάθειας ή κίνδυνος θραύσης 
τμημάτων του μηχανήματος. Στις περιπτώσεις που δεν παρέχεται όργανο διακοπής 
της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης, το όργανο κανονικής διακοπής της 
λειτουργίας πρέπει να είναι σαφώς αναγνωρίσιμο, ορατό και ευπρόσιτο ώστε να 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διακοπή της λειτουργίας του μηχανήματος σε 
περίπτωση ανάγκης. Η δεύτερη εξαίρεση αφορά τα φορητά μηχανήματα που 
κρατούνται ή διευθύνονται με τα χέρια – βλ. §278: σχόλια επί του σημείου 2.2.1. 

Η τρίτη και η τέταρτη παράγραφος του σημείου 1.2.4.3 ορίζουν απαιτήσεις 
σχεδιασμού των διατάξεων διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης. 

 Πρώτον, οι διατάξεις διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να 
είναι σαφώς αναγνωρίσιμες και ορατές. Αυτό είναι σημαντικό διότι, σε περίπτωση 
ανάγκης, η αντίδραση σε κλάσματα δευτερολέπτου δύναται να είναι ζωτικής 
σημασίας. Συνήθως, οι διατάξεις διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης 
φέρουν κόκκινο χρώμα σε κίτρινο φόντο. 

 Δεύτερον, οι διατάξεις διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να 
είναι ευπρόσιτες. Η απαίτηση αυτή έχει συνέπειες ως προς την επιλογή του τύπου 
του οργάνου χειρισμού και ως προς τον αριθμό και τη θέση των οργάνων 
χειρισμού που θα εγκατασταθούν. 

Συχνά, οι διατάξεις διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης είναι κομβία 
τύπου μανιταριού που λειτουργούν με το χέρι. Ωστόσο, στην περίπτωση που 
υπάρχει κίνδυνος ο χειριστής να δυσκολεύεται να φτάσει στο όργανο διακοπής της 
λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης, για παράδειγμα όταν και τα δύο χέρια του 
χειριστή είναι απασχολημένα, δύναται να προτιμώνται διατάξεις διακοπής της 
λειτουργίας χειριζόμενες με το πόδι ή ράβδοι χειριζόμενοι με άλλα μέρη του 
σώματος. 

Σε μηχανήματα όπου οι επικίνδυνες περιοχές εκτείνονται σε μεγάλη απόσταση, 
για παράδειγμα, σε μηχανήματα συνεχούς χειρισμού, όπως μεταφορικές ταινίες, 
τα όργανα χειρισμού της διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης δύναται 
να ενεργοποιούνται με καλώδια ή συρματόσχοινα. 

Δεδομένου ότι οι διατάξεις διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης 
πρέπει να είναι ευπρόσιτες, ο αριθμός και η θέση των οργάνων που θα 
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εγκατασταθούν πρέπει να αποφασίζονται λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη 
διάταξη του μηχανήματος, τον αριθμό των χειριστών, τη θέση των επικίνδυνων 
ζωνών και τη θέση των θέσεων εργασίας και των σημείων συντήρησης. 
Συγκεκριμένα, δύναται να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση διατάξεων διακοπής 
της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης εντός των επικίνδυνων ζωνών που δεν 
είναι ορατές στο χειριστή που θέτει σε λειτουργία το μηχάνημα ή σε χώρους του 
μηχανήματος όπου δύναται να εγκλωβιστούν πρόσωπα, ώστε να δίδεται η 
δυνατότητα σε οποιοδήποτε εκτιθέμενο πρόσωπο να εμποδίζει τη θέση σε 
λειτουργία, αν δεν μπορεί να εγκαταλείψει την επικίνδυνη ζώνη εγκαίρως – βλ. 
§195: σχόλια επί της έκτης παραγράφου του σημείου 1.2.2. 

 Η δεύτερη περίπτωση της τρίτης παραγράφου προσδιορίζει ότι η διάταξη 
διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να διακόπτει την 
επικίνδυνη διαδικασία το συντομότερο δυνατό, χωρίς να προκαλεί επιπλέον 
κινδύνους. Τα μέσα για την εκπλήρωση της απαίτησης αυτής εξαρτώνται από τα 
χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αρκεί η άμεση 
διακοπή της παροχής ισχύος στα συστήματα ενεργοποίησης. Στην περίπτωση 
που απαιτείται ελεγχόμενη διακοπή, τα συστήματα ενεργοποίησης δύναται να 
παραμένουν υπό ισχύ κατά τη διαδικασία διακοπής της λειτουργίας, ενώ η 
παροχή ισχύος διακόπτεται μόλις επιτευχθεί η διακοπή λειτουργίας. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, για να αποφευχθούν πρόσθετοι κίνδυνοι, δύναται να είναι 
απαραίτητη η διατήρηση της παροχής ισχύος σε ορισμένα δομικά στοιχεία ακόμη 
και μετά τη διακοπή λειτουργίας ώστε, για παράδειγμα, να αποφεύγεται η πτώση 
στοιχείων του μηχανήματος. 

 Η τρίτη περίπτωση της τρίτης παραγράφου αφορά περιπτώσεις στις οποίες άλλες 
ενέργειες πέραν της διακοπής της λειτουργίας του μηχανήματος δύναται επίσης να 
απαιτούνται ώστε να αποφευχθεί ή να εξαλειφθεί μια επικίνδυνη κατάσταση. Για 
παράδειγμα, μετά τη διακοπή της λειτουργίας του μηχανήματος, δύναται να 
απαιτείται ή να επιτρέπεται το άνοιγμα σημείων στα οποία δύναται να πιαστούν ή 
να εγκλωβιστούν μέρη του σώματος του χειριστή. Στις περιπτώσεις αυτές, η 
διάταξη διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να είναι 
σχεδιασμένη ώστε να ενεργοποιεί τις εν λόγω ενέργειες αυτόματα ή, τουλάχιστον, 
να επιτρέπει το χειρισμό των εν λόγω ενεργειών. Όπου είναι απαραίτητο για 
λόγους ασφάλειας, ορισμένες λειτουργίες του μηχανήματος δεν θα διακόπτονται 
(όπως, για παράδειγμα, συστήματα ψύξης ή εξαγωγείς σκόνης). 

Η προβλεπόμενη στην τέταρτη παράγραφο του σημείου 1.2.4.3 απαίτηση στοχεύει 
στην πρόληψη του κινδύνου απροειδοποίητης επαναλειτουργίας του μηχανήματος 
μετά την ενεργοποίηση της διάταξης διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση 
ανάγκης. Η απαίτηση αυτή δύναται να εκπληρωθεί εγκαθιστώντας διατάξεις διακοπής 
της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης με μηχανισμό κλειδώματος που απαιτούν 
συγκεκριμένη σκόπιμη ενέργεια για την αποδέσμευσή τους. Η αποδέσμευση της 
διάταξης διακοπής της λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης δεν πρέπει να θέτει σε 
επαναλειτουργία το μηχάνημα αλλά να επιτρέπει μόνο την επαναλειτουργία του 
μηχανήματος με τη χρήση του οργάνου κανονικής θέσης σε λειτουργία – βλ. §199: 
σχόλια επί του σημείου 1.2.3. 

Η πέμπτη παράγραφος του σημείου 1.2.4.3 ορίζει ότι η δυνατότητα διακοπής της 
λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να είναι διαθέσιμη και λειτουργική ανά 
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πάσα στιγμή, ανεξαρτήτως του τρόπου λειτουργίας—βλ. §204: σχόλια επί του 
σημείου 1.2.5. 

Προδιαγραφές για διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης προβλέπονται στο 
πρότυπο EN ISO 13850.126 

1.2.4.4  Συγκροτήματα μηχανημάτων 

Στην περίπτωση μηχανημάτων ή στοιχείων τους που είναι σχεδιασμένα για να λειτουργούν 
μαζί, τα μηχανήματα αυτά πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται ώστε οι 
διατάξεις διακοπής της λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων διακοπής της 
λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης, να μπορούν να διακόπτουν τη λειτουργία όχι μόνο του 
μηχανήματος αλλά και όλων των συνδεδεμένων εξοπλισμών, εφόσον η διατήρησή τους σε 
λειτουργία ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη. 

§203 Διατάξεις διακοπής λειτουργίας για σύνολα μηχανημάτων 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.2.4.4 απαίτηση πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με 
την εκτίμηση των κινδύνων που διενεργεί ο κατασκευαστής ενός συνόλου 
μηχανημάτων – βλ. §38: σχόλια επί της τέταρτης περίπτωσης του άρθρου 2 στοιχείο 
α). Η δυνατότητα διακοπής, μέσω ενός οργάνου κανονικής διακοπής λειτουργίας, της 
λειτουργίας μόνο συγκεκριμένων στοιχείων ενός συνόλου μηχανημάτων που 
προβλέπεται στο σημείο 1.2.4.2 δεν ισχύει, αν η συνέχιση της λειτουργίας άλλων 
στοιχείων του μηχανήματος δύναται να προκαλέσει επικίνδυνη κατάσταση. 
Αντιστοίχως, στην περίπτωση που είναι σημαντικό για τους χειριστές στοιχείου ενός 
συνόλου μηχανημάτων να μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία σχετικών στοιχείων 
του συνόλου σε περίπτωση ανάγκης, οι διατάξεις διακοπής της λειτουργίας πρέπει να 
επιδρούν σε όλα τα σχετικά τμήματα του συνόλου. 

Εάν ένα σύνολο μηχανημάτων αποτελείται από διαφορετικές ζώνες ελεγχόμενες από 
διαφορετικά όργανα κανονικής διακοπής λειτουργίας και διατάξεις διακοπής της 
λειτουργίας σε περίπτωση ανάγκης, οι ζώνες αυτές πρέπει να είναι σαφώς ορισμένες 
και να δηλώνεται με σαφήνεια ποια στοιχεία του συνόλου μηχανημάτων ανήκουν σε 
κάθε ζώνη. Οι διεπαφές μεταξύ των ζωνών πρέπει να είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο 
ώστε η συνέχιση της λειτουργίας σε μια ζώνη να μην προκαλεί επικίνδυνες 
καταστάσεις σε άλλες ζώνες όπου η λειτουργία έχει διακοπεί. 

                                                 
126 EN ISO 13850:2008 – Ασφάλεια μηχανών - Σταμάτημα έκτακτης ανάγκης - Αρχές σχεδιασμού 
(ISO 13850:2006). 
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1.2.5 Επιλογή των τρόπων χειρισμού ή λειτουργίας 

Ο επιλεγόμενος τρόπος χειρισμού πρέπει να έχει προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων 
τρόπων χειρισμού ή λειτουργίας, με εξαίρεση τη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση 
ανάγκης. 

Εάν το μηχάνημα έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί ώστε να μπορεί να χρησιμοποιείται 
με πολλούς τρόπους χειρισμού ή λειτουργίας, που απαιτούν διαφορετικά προστατευτικά 
μέτρα ή/και διαδικασίες εργασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένο με επιλογέα τρόπου 
λειτουργίας, ο οποίος να μπορεί να ασφαλίζεται σε κάθε θέση. Κάθε θέση του επιλογέα 
πρέπει να αναγνωρίζεται σαφώς και να αντιστοιχεί μόνο σε έναν τρόπο λειτουργίας ή 
χειρισμού. 

Ο επιλογέας μπορεί να αντικαθίσταται από άλλη μέθοδο επιλογής που περιορίζει τη χρήση 
ορισμένων λειτουργιών του μηχανήματος σε ορισμένες κατηγορίες χειριστών. 

Εάν, για ορισμένες λειτουργίες, το μηχάνημα πρέπει να μπορεί να λειτουργεί με 
μετατοπισμένο ή χωρίς προφυλακτήρα ή με εξουδετερωμένες τις διατάξεις προστασίας, ο 
επιλογέας τρόπου χειρισμού ή λειτουργίας πρέπει ταυτόχρονα: 

 να απενεργοποιεί όλους τους άλλους τρόπους χειρισμού ή λειτουργίας, 

 να επιτρέπει τις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες μόνο μέσω οργάνων χειρισμού 
που απαιτούν συνεχή επενέργεια, 

 να επιτρέπει τις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες μόνο υπό συνθήκες μειωμένου 
κινδύνου, προλαμβάνοντας ταυτόχρονα τους εγγενείς κινδύνους από 
αλληλοδιάδοχες λειτουργίες, 

 να απαγορεύει κάθε εγγενώς επικίνδυνη λειτουργία μετά από εκούσια ή ακούσια 
επέμβαση επί των αισθητήρων του μηχανήματος. 

Εφόσον οι τέσσερις αυτές προϋποθέσεις δεν είναι δυνατό να πληρούνται ταυτόχρονα, ο 
επιλογέας του τρόπου χειρισμού ή λειτουργίας πρέπει να ενεργοποιεί άλλα προστατευτικά 
μέσα σχεδιασμένα και κατασκευασμένα ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλή ζώνη επέμβασης. 

Εξάλλου, ο χειριστής πρέπει να μπορεί από τη θέση ρύθμισης να ελέγχει τη λειτουργία των 
στοιχείων τα οποία αφορά η ρύθμιση. 

§204 Επιλογή τρόπου λειτουργίας ή χειρισμού 

Το σημείο 1.2.5 ασχολείται με τους κινδύνους που δύναται να ανακύψουν όταν το 
μηχάνημα είναι σχεδιασμένο ώστε να διαθέτει διάφορους τρόπους χειρισμού ή 
λειτουργίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μηχάνημα δύναται να είναι σχεδιασμένο 
ώστε να διαθέτει ειδικούς τρόπους χειρισμού, για παράδειγμα, για λειτουργίες 
ρύθμισης ή συντήρησης. Σε άλλες περιπτώσεις, προβλέπονται διαφορετικοί τρόποι 
λειτουργίας, για παράδειγμα, για λειτουργία με χειροκίνητη ή αυτόματη τροφοδότηση 
υπό επεξεργασία υλικών. Τα κινητά μηχανήματα δύναται να είναι σχεδιασμένα έτσι 
ώστε να ελέγχονται από φερόμενο οδηγό ή με τηλεχειρισμό. 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 1.2.5 εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση και ορίζει 
ότι οι διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας ή χειρισμού πρέπει να αποκλείονται μεταξύ 
τους, με την εξαίρεση της λειτουργίας διακοπής σε περίπτωση ανάγκης, η οποία 
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πρέπει να είναι διαθέσιμη ανεξάρτητα του επιλεγμένου τρόπου λειτουργίας ή 
χειρισμού. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.2.5 εφαρμόζεται για τρόπους λειτουργίας που 
απαιτούν διαφορετικά μέτρα προστασίας και διαδικασίες εργασίας που έχουν 
διαφορετικές επιπτώσεις στην ασφάλεια. Για παράδειγμα, στην περίπτωση τρόπου 
λειτουργίας με προσαγωγή των υπό επεξεργασία υλικών δια χειρός, η προστασία με 
κινητούς προφυλακτήρες με ενδασφάλεια127 ή με προστατευτικές διατάξεις, όπως 
οπτικοηλεκτρονικά όργανα προστασίας ή όργανα χειρισμού που απαιτούν χρήση και 
των δύο χεριών, δύναται να είναι κατάλληλη. Στην περίπτωση τρόπου λειτουργίας με 
αυτόματη προσαγωγή, η χρήση οργάνου χειρισμού που απαιτεί τη χρήση και των δύο 
χεριών ως μέσο διασφάλισης πιθανόν δεν θα είναι αποδεκτή. 

Οι λειτουργίες ρύθμισης ή συντήρησης δύναται να επιτρέπουν το χειρισμό ορισμένων 
λειτουργιών του μηχανήματος με ανοιχτούς τους προφυλακτήρες ή με 
απενεργοποιημένες τις προστατευτικές διατάξεις ή μέσω ενός ειδικού οργάνου 
χειρισμού, όπως ένα κρεμαστό κιβώτιο χειρισμού ή ένα όργανο τηλεχειρισμού, αντί 
των οργάνων χειρισμού που χρησιμοποιούνται για κανονική λειτουργία.  

Στις περιπτώσεις αυτές, κάθε θέση του επιλογέα τρόπου λειτουργίας πρέπει να 
αντιστοιχεί σε ένα μεμονωμένο τρόπο λειτουργίας ή χειρισμού και πρέπει να είναι 
δυνατό το κλείδωμα του επιλογέων τρόπου λειτουργίας σε κάθε θέση, ενώ ο 
επιλογέας θα πρέπει να διαθέτει τους απαραίτητους δείκτες ώστε να καθιστά σαφές 
στους χειριστές ποιος τρόπος λειτουργίας ή χειρισμού έχει επιλεγεί - βλ. §194: σχόλια 
επί της τέταρτης παραγράφου του σημείου 1.2.2. 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.2.5 επιτρέπει, εναλλακτικά σε έναν επιλογέα που 
κλειδώνει φυσικά, τον περιορισμό της επιλογής ενός τρόπου λειτουργίας ή χειρισμού, 
όπως, για παράδειγμα, μιας λειτουργίας ρύθμισης ή συντήρησης, σε ειδικά 
εκπαιδευμένους και εξουσιοδοτημένους χειριστές με άλλα μέσα όπως, π.χ. μέσω 
ενός κωδικού πρόσβασης. 

Η τέταρτη παράγραφος του σημείου 1.2.5 ορίζει τέσσερις προϋποθέσεις που πρέπει 
να εκπληρώνονται ταυτόχρονα ώστε ένα μηχάνημα να διαθέτει τρόπο λειτουργίας ή 
χειρισμού κατά τον οποίο οι προφυλακτήρες είναι ανοιχτοί ή οι προστατευτικές 
διατάξεις είναι απενεργοποιημένες. 

 Η πρώτη προϋπόθεση στοχεύει να αποκλείσει κάθε χρήση άλλων τρόπων 
χειρισμού ή λειτουργίας κατά τη χρήση του εν λόγω τρόπου λειτουργίας ή 
χειρισμού. 

 Η δεύτερη προϋπόθεση στοχεύει να διασφαλίσει ότι ο χειριστής διατηρεί τον 
πλήρη έλεγχο των εγγενών επικίνδυνων λειτουργιών ανά πάσα στιγμή. 

 Η τρίτη προϋπόθεση απαιτεί την απενεργοποίηση των κανονικών μέσων 
προστασίας και την υποκατάστασή τους από άλλα μέτρα προστασίας, όπως 
μειωμένη ταχύτητα ή/και σταδιακή αύξηση της λειτουργίας των κινητών στοιχείων. 
Θα εξακολουθήσει να υπάρχει προστασία των εγγενώς επικίνδυνων τμημάτων 
στα οποία δεν απαιτείται πρόσβαση. 

                                                 
127 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
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 Η τέταρτη προϋπόθεση απαιτεί την απενεργοποίηση από τον επιλογέα τρόπου 
λειτουργίας και χειρισμού όλων των άλλων τρόπων χειρισμού, καθώς και την 
απενεργοποίηση οποιωνδήποτε αισθητήρων στο μηχάνημα που σε άλλη 
περίπτωση πιθανόν να ενεργοποιούσαν κινήσεις ή άλλες εγγενώς επικίνδυνες 
λειτουργίες του μηχανήματος ή τμημάτων του μηχανήματος κατά την οικεία 
λειτουργία. 

Η πέμπτη παράγραφος του σημείου 1.2.5 εφαρμόζεται αν είναι απαραίτητη η 
πρόβλεψη ενός τρόπου λειτουργίας με απενεργοποιημένα ορισμένα από τα κανονικά 
μέσα προστασίας, εφόσον μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται 
στην τέταρτη παράγραφο δεν πληρούνται. Στην περίπτωση αυτή, το μηχάνημα 
πρέπει να είναι εφοδιασμένο με άλλα μέσα προστασίας ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
ζώνη στην οποία πρόκειται να παρέμβει ο χειριστής είναι ασφαλής. Θα πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι τα μέσα αυτά πρέπει να ενσωματωθούν στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή του μηχανήματος και ότι δεν επαρκεί, στην περίπτωση αυτή, να βασίζεται 
κανείς αποκλειστικά στις οδηγίες του κατασκευαστή, στις προειδοποιήσεις πάνω στο 
μηχάνημα ή στην εκπαίδευση των χειριστών. 

1.2.6 Βλάβη του κυκλώματος ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

Η διακοπή, η αποκατάσταση μετά τη διακοπή ή η παντοειδής διακύμανση της ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας του μηχανήματος δεν πρέπει να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στα ακόλουθα σημεία: 

 το μηχάνημα δεν πρέπει να τίθεται σε λειτουργία απροειδοποίητα, 

 οι παράμετροι του μηχανήματος δεν πρέπει να μεταβάλλονται ανεξέλεγκτα όταν η 
μεταβολή αυτή μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες συνθήκες, 

 δεν πρέπει να εμποδίζεται η διακοπή της λειτουργίας του μηχανήματος εφόσον έχει 
ήδη δοθεί η σχετική εντολή, 

 δεν πρέπει να είναι δυνατή η πτώση ή η εκτόξευση κανενός κινούμενου μέρους του 
μηχανήματος ή στοιχείου που συγκρατείται από αυτό, 

 δεν πρέπει να εμποδίζεται το σταμάτημα, αυτόματο ή με το χέρι, των κινουμένων 
μερών, όποια και να είναι αυτά, 

 οι διατάξεις προστασίας πρέπει να διατηρούν την αποτελεσματικότητά τους ή η 
τυχόν απενεργοποίησή τους να δίνει εντολή διακοπής της λειτουργίας. 

§205 Βλάβη του κυκλώματος ηλεκτρικής τροφοδοσίας 

Το σημείο 1.2.6 ασχολείται με εγγενώς επικίνδυνες καταστάσεις που δύναται να 
ανακύψουν στην περίπτωση βλάβης στο κύκλωμα ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή μετά 
από μια τέτοια βλάβη. Η πρώτη παράγραφος ορίζει την βασική απαίτηση ότι η 
διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, η αποκατάσταση της τροφοδοσίας μετά από 
διακοπή ή οποιαδήποτε διακύμανση στην ηλεκτρική τροφοδοσία δεν πρέπει να 
προκαλεί επικίνδυνη κατάσταση. Η ηλεκτρική τροφοδοσία δύναται να διακοπεί ως 
αποτέλεσμα τοπικής ή γενικής διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή ως 
αποτέλεσμα βλάβης άλλων πηγών ισχύος, όπως είναι ο ατμός, ο συμπιεσμένος 
αέρας, τα υδραυλικά υγρά κ.λπ. Οι διακυμάνσεις στην ηλεκτρική τροφοδοσία δύναται 
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να περιλαμβάνουν διακυμάνσεις στην τάση ή τη συχνότητα της παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος, διακυμάνσεις στην πίεση ατμού, συμπιεσμένου αέρα, υδραυλικών υγρών 
κ.λπ. 

Για να εκπληρωθεί η απαίτηση αυτή, η εκτίμηση των κινδύνων του κατασκευαστή 
πρέπει να περιλαμβάνει ανάλυση της πιθανής συμπεριφοράς του μηχανήματος στις 
περιπτώσεις αυτές και το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι 
ώστε να προλαμβάνονται οι εγγενώς επικίνδυνες καταστάσεις. Οι έξι περιπτώσεις της 
δεύτερης παραγράφου του σημείου 1.2.6 υπογραμμίζουν ορισμένες συνηθισμένες 
επικίνδυνες καταστάσεις που δύναται να προκύψουν στην περίπτωση βλάβης στο 
σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι ο κατάλογος αυτός είναι 
απλά ενδεικτικός. Να σημειωθεί επίσης ότι αυτές οι εγγενώς επικίνδυνες καταστάσεις 
είναι οι ίδιες με αυτές που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 1.2.1 
όσον αφορά την ασφάλεια και την αξιοπιστία των συστημάτων χειρισμού· συνεπώς, 
ορισμένα από τα απαραίτητα μέτρα σχεδιασμού δύναται να είναι κοινά και στις δύο 
απαιτήσεις. 

 Η πρώτη περίπτωση αναφέρεται στον κίνδυνο απροειδοποίητης εκκίνησης του 
μηχανήματος. Η κατάσταση αυτή είναι πιθανότερο να συμβεί όταν αποκαθίσταται 
η ηλεκτρική τροφοδοσία μετά από διακοπή. Ως εκ τούτου, το σύστημα χειρισμού 
πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι η διακοπή της 
ηλεκτρικής τροφοδοσίας εμποδίζει αυτόματα κάθε εκκίνηση έως ότου το μηχάνημα 
να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία μέσω του οργάνου θέσης σε λειτουργία. 

 Η δεύτερη περίπτωση αφορά περιπτώσεις όπου η ηλεκτρική τροφοδοσία είναι 
απαραίτητη ώστε να διατηρούνται ορισμένες παράμετροι του μηχανήματος, όπως 
η πίεση και η θερμοκρασία, εντός ασφαλών ορίων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
δύναται να απαιτείται παροχή εφεδρικής ηλεκτρικής τροφοδοσίας για το σκοπό 
αυτό. Επιπλέον, σχετικά δεδομένα δύναται να αποθηκεύονται ώστε να 
χρησιμοποιούνται κατά την αποκατάσταση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

 Η τρίτη περίπτωση ισχύει για στοιχεία του συστήματος χειρισμού που ελέγχουν τις 
λειτουργίες κανονικής διακοπής και διακοπής σε περίπτωση ανάγκης. Το σύστημα 
χειρισμού πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε, αφού δοθεί εντολή διακοπής 
λειτουργίας, αυτή να παραμένει σε ισχύ ακόμη και αν η ηλεκτρική τροφοδοσία 
διακοπεί. 

 Η τέταρτη περίπτωση ορίζει ότι τα μηχανήματα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε 
τα κινητά στοιχεία ή τεμάχια που συγκρατούνται από το μηχάνημα να μην πέσουν 
ή εκτοξευθούν σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Αυτό 
δύναται να επιτευχθεί με τη χρήση σφιγκτήρων, φρένων, διατάξεων κλειδώματος, 
βαλβίδων χειρισμού κ.λπ. που λειτουργούν με τη διακοπή ισχύος ή, αν είναι 
δυνατό, με πηγή αποθηκευμένης ενέργειας, όπως, για παράδειγμα, ελατήριο ή 
δεξαμενή συμπιεσμένου αέρα. 

Από την άποψη αυτή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μια ειδική απαίτηση ισχύει για 
τις εργασίες ανύψωσης – βλ. §342: σχόλια επί του σημείου 4.1.2.6 στοιχείο γ). 

 Η πέμπτη περίπτωση ορίζει ότι το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι 
ώστε τα κινητά στοιχεία να μπορούν να σταματήσουν με ασφάλεια στην 
περίπτωση βλάβης του κυκλώματος ηλεκτρικής τροφοδοσίας. Στην περίπτωση 
που απαιτείται ενέργεια για το ασφαλές σταμάτημα των κινητών στοιχείων, αυτή 
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δύναται να παρέχεται από πηγή αποθηκευμένης ενέργειας. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, δύναται να είναι απαραίτητη η παροχή εφεδρικής ισχύος ώστε να 
είναι δυνατό το ασφαλές σταμάτημα των κινητών στοιχείων του μηχανήματος. 

 Η τελευταία περίπτωση προβλέπει την απαίτηση σχεδιασμού των διατάξεων 
προστασίας κατά τρόπο ώστε να παραμένουν αποτελεσματικές ακόμη και 
απουσία ηλεκτρικής τροφοδοσίας ή ώστε να πυροδοτείται αυτόματα μια εντολή 
διακοπής της λειτουργίας στην περίπτωση που διακόπτεται η ηλεκτρική 
τροφοδοσία. 

1.3  ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

1.3.1 Κίνδυνος απώλειας ευσταθείας 

Το μηχάνημα, καθώς και τα στοιχεία του και ο εξοπλισμός του, πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή ευστάθεια ώστε να αποφεύγονται κινήσεις ανατροπής, πτώσεις ή ανεξέλεγκτες 
κινήσεις κατά τη μεταφορά, τη συναρμολόγηση, την αποσυναρμολόγηση καθώς και κάθε 
άλλη ενέργεια που αφορά το μηχάνημα. 

Εάν το ίδιο το σχήμα του μηχανήματος ή η προβλεπόμενη εγκατάστασή του δεν επαρκούν 
για να εξασφαλίσουν την ευστάθειά του, πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα μέσα 
αγκύρωσης τα οποία να μνημονεύονται στις οδηγίες χρήσης. 

§206 Ευστάθεια 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 1.3.1 απαιτεί από τον κατασκευαστή να 
διασφαλίζει την ευστάθεια του μηχανήματος και των στοιχείων και εξοπλισμών του 
κατά τα διάφορα στάδια της προβλέψιμης διάρκειας ζωής του μηχανήματος - βλ. 
§173: σχόλια επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο α). 

Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, 
το σχήμα του μηχανήματος και τη βάση του, τα χαρακτηριστικά της επιφάνειας ή της 
δομής πάνω στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί, να στερεωθεί ή να 
εγκατασταθεί το μηχάνημα, την κατανομή βάρους, δυναμικά αποτελέσματα λόγω 
κινήσεων του ίδιου του μηχανήματος, των τμημάτων του ή στοιχείων τα οποία 
συγκρατεί ή επεξεργάζεται το μηχάνημα, τα αποτελέσματα κραδασμών, εξωτερικών 
δυνάμεων, όπως η πίεση αέρα, και καιρικών συνθηκών, όπως ο πάγος και το χιόνι. 

Στην περίπτωση που η ευστάθεια του μηχανήματος εξαρτάται από τις συνθήκες 
χρήσης, όπως την κλίση, το έδαφος ή τη φόρτωση, οι συνθήκες στις οποίες το 
μηχάνημα πληροί την απαίτηση της ευστάθειας πρέπει να προσδιορίζονται στις 
οδηγίες του κατασκευαστή – βλ. §264 και §269: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 
στοιχεία θ) και ιε). 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.3.1 αναφέρεται σε περιπτώσεις όπου η 
ευστάθεια του μηχανήματος απαιτεί τη λήψη ειδικών μέτρων κατά τη χρήση ή την 
εγκατάστασή του. Στις εν λόγω περιπτώσεις, πρέπει να ενσωματώνονται στον 
σχεδιασμό και την κατασκευή του μηχανήματος κατάλληλες προβλέψεις για σημεία 
αγκύρωσης και να προσδιορίζονται στις οδηγίες του κατασκευαστή τα μέτρα που 
πρέπει να ληφθούν από το χρήστη ή τον υπεύθυνο εγκατάστασης - βλ. §264: σχόλια 
επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο θ) και §269: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο 
ιε). 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πέραν των γενικών απαιτήσεων σχετικά με την 
ευστάθεια του σημείου 1.3.1,  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά την ευστάθεια φορητών μηχανημάτων 
ορίζονται στο σημείο 2.2.1·  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά την ευστάθεια κινητών μηχανημάτων 
ορίζονται στα σημεία 3.4.1 και 3.4.3·  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά την ευστάθεια ανυψωτικών 
μηχανημάτων ορίζονται στα σημεία 4.1.2.1 και 4.2.2·  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά την ευστάθεια κινητών συστημάτων 
αντιστήριξης για υπόγειες εργασίες ορίζονται στο σημείο 5.1·  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά την ευστάθεια μηχανημάτων 
ανύψωσης προσώπων ορίζονται στο σημείο 6.1.2. 

1.3.2 Κίνδυνος θραύσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

Τα διάφορα μέρη του μηχανήματος, καθώς και οι μεταξύ τους σύνδεσμοι, πρέπει να 
μπορούν να ανθίστανται στις καταπονήσεις στις οποίες υποβάλλονται κατά τη χρήση. 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να έχουν επαρκή αντοχή, προσαρμοσμένη στα 
χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος εργασίας που προβλέπει ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ιδίως όσον αφορά τα φαινόμενα της κόπωσης, της 
ηλικίας, της διάβρωσης και της εκτριβής. 

Οι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν τα είδη και τη συχνότητα των αναγκαίων για λόγους 
ασφάλειας ελέγχων και συντηρήσεων. Όπου χρειάζεται, πρέπει να αναφέρουν τα 
εξαρτήματα που υπόκεινται σε φθορά καθώς και τα κριτήρια αντικατάστασής τους. 

Εάν, παρά τις λαμβανόμενες προφυλάξεις, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι θραύσης 
ή διάλυσης, τα σχετικά τμήματα πρέπει να είναι συναρμολογημένα, διατεταγμένα ή/και 
εφοδιασμένα με κατάλληλους προφυλακτήρες έτσι ώστε τα θραύσματα να συγκρατούνται 
και να προλαμβάνονται εγγενώς επικίνδυνες καταστάσεις. 

Οι στερεοί ή εύκαμπτοι αγωγοί στους οποίους κυκλοφορούν ρευστά, ιδίως υπό υψηλή 
πίεση, πρέπει να μπορούν να ανθίστανται στις εσωτερικές και εξωτερικές προβλεπόμενες 
καταπονήσεις· πρέπει να είναι σταθερά στερεωμένοι ή/και προστατευμένοι ώστε, σε 
περίπτωση θραύσης, οι εν λόγω αγωγοί να μη δημιουργούν κίνδυνο. 

Σε περίπτωση αυτόματης προσαγωγής του προς επεξεργασία υλικού προς το εργαλείο του 
μηχανήματος, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις, προκειμένου να 
αποφεύγονται οι κίνδυνοι για τα πρόσωπα: 

 κατά την επαφή του εργαλείου με το υπό επεξεργασία υλικό, το εργαλείο πρέπει 
ήδη να βρίσκεται στις κανονικές του συνθήκες εργασίας, 

 κατά τη θέση σε λειτουργία ή/και τη διακοπή λειτουργίας του εργαλείου (εκούσια ή 
τυχαία), η κίνηση προσαγωγής του υλικού και η κίνηση του εργαλείου πρέπει να 
είναι συντονισμένες. 
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§207 Θραύση κατά τη λειτουργία 

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη θραύση κατά τη λειτουργία δύναται να οφείλονται, 
για παράδειγμα, στην κατάρρευση του ίδιου του μηχανήματος ή των στοιχείων του, 
στην ανεξέλεγκτη κίνηση ή στην εκτόξευση στοιχείων του μηχανήματος λόγω 
αστοχίας των δομικών στοιχείων ή των επιμέρους συνόλων του. Οι πρώτες δύο 
παράγραφοι του σημείου 1.3.2 στοχεύουν στην πρόληψη της θραύσης στοιχείων του 
μηχανήματος κατά τη λειτουργία με τη χρήση κατάλληλων συστατικών υλικών και 
μέσω κατάλληλου σχεδιασμού και κατασκευής των δομικών στοιχείων και των 
συνόλων ώστε να ανθίστανται στις καταπονήσεις στις οποίες υπόκεινται κατά τη 
λειτουργία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εναρμονισμένα πρότυπα προβλέπουν 
προδιαγραφές για τα υλικά, τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη δοκιμή ορισμένων 
κρίσιμης σημασίας στοιχείων. Σε άλλες περιπτώσεις, η εκπλήρωση των απαιτήσεων 
αυτών πρέπει να επιτυγχάνεται με το σεβασμό αξιόπιστων αρχών και πρακτικών 
μηχανικής. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.3.2 υπογραμμίζει τη σημασία της μελέτης των 
συνθηκών υπό τις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα κατά τη διάρκεια 
των διαφόρων σταδίων της ζωής του – βλ. §173: σχόλια επί του σημείου 1.1.2 
στοιχείο α). Ορισμένες συνθήκες χρήσης δύναται να επηρεάσουν την ανθεκτικότητα 
ορισμένων υλικών και συνόλων, όπως για παράδειγμα το ακραία ψυχρό ή θερμό 
περιβάλλον, η διάβρωση, η υγρασία ή η ακτινοβολία. Η υπερβολική ταχύτητα 
περιστροφικών εργαλείων δύναται, για παράδειγμα, να προκαλέσει κίνδυνο θραύσης 
και πρέπει να προλαμβάνεται στις περιπτώσεις αυτές. Οι συνθήκες χρήσης για τις 
οποίες έχει σχεδιαστεί το μηχάνημα και τα όριά τους πρέπει να αναφέρονται στις 
οδηγίες του κατασκευαστή – βλ. §263: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ζ). 

Στην περίπτωση που η καταπόνηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα, ο 
κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής 
του μηχανήματος, τη φύση των λειτουργιών που αναμένεται να εκτελέσει, 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των κύκλων λειτουργίας τους οποίους θα 
πραγματοποιήσει το δομικό στοιχείο ή το σύνολο κατά τη διάρκεια της ζωής του. 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.3.2 λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ορισμένα 
στοιχεία του μηχανήματος που υφίστανται φθορά, η οποία δύναται να οδηγήσει σε 
θραύση, δύναται να πρέπει να ελέγχονται κατά διαστήματα από το χρήστη και να 
αντικαθίστανται ή να επιδιορθώνονται κατά περίπτωση. Οι οδηγίες του κατασκευαστή 
πρέπει να αναφέρουν τον τύπο των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται επί των 
στοιχείων αυτών (για παράδειγμα, οπτικές επιθεωρήσεις, λειτουργικοί έλεγχοι ή 
δοκιμές), τη συχνότητα των ελέγχων αυτών (για παράδειγμα ως προς τον αριθμό των 
κύκλων λειτουργίας ή τη διάρκεια χρήσης) και τα κριτήρια επισκευής ή 
αντικατάστασης των οικείων στοιχείων - βλ. §272: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 
στοιχείο ιη). 

Η τέταρτη παράγραφος του σημείου 1.3.2 αφορά περιπτώσεις όπου, παρά τη χρήση 
κατάλληλων υλικών και συνόλων, εξακολουθεί να υπάρχει κάποιος κίνδυνος θραύσης 
ή διάλυσης κατά τη λειτουργία. Στις εν λόγω περιπτώσεις, πρέπει να ληφθούν τα 
απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη της εκτόξευσης θραυσμάτων σε πρόσωπα. Αυτό 
δύναται να επιτευχθεί συναρμολογώντας και τοποθετώντας τα στοιχεία που πιθανόν 
να σπάσουν κατά τρόπο ώστε τυχόν θραύσματα να συγκρατούνται από άλλα στοιχεία 
του μηχανήματος, όπως από ένα πλαίσιο, ή εγκαθιστώντας κατάλληλους 
προφυλακτήρες. Ανεξάρτητα του αν ο περιορισμός των θραυσμάτων επιτυγχάνεται 
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μέσω των λειτουργικών στοιχείων του μηχανήματος ή μέσω προφυλακτήρων, τα 
οικεία στοιχεία πρέπει να είναι αρκετά ανθεκτικά ώστε να ανθίστανται στην ενέργεια 
των εκτοξευόμενων θραυσμάτων – βλ. §169: σχόλια επί του σημείου 1.1.1 στοιχείο 
στ) και §216: σχόλια επί του σημείου 1.4.1. 

Η πέμπτη παράγραφος του σημείου 1.3.2 ασχολείται με ειδικούς κινδύνους που 
σχετίζονται με στερεούς ή εύκαμπτους αγωγούς που περιέχουν ρευστά, ιδίως αυτούς 
που βρίσκονται υπό υψηλή πίεση, όπως για παράδειγμα, τους αγωγούς που 
χρησιμοποιούνται σε υδραυλικά συστήματα. Αφενός, οι εν λόγω στέρεοι ή εύκαμπτοι 
αγωγοί πρέπει να είναι σχεδιασμένοι και στερεωμένοι έτσι ώστε να μπορούν να 
ανθίστανται σε εσωτερικές πιέσεις και άλλες καταπονήσεις τις οποίες δύναται να 
υφίστανται. Αφετέρου, στην περίπτωση που εξακολουθεί να υπάρχει κάποιος 
κίνδυνος, θα πρέπει να είναι τοποθετημένοι ή προστατευμένοι έτσι ώστε να μην 
επιτρέπεται η πρόκληση κινδύνων για πρόσωπα λόγω της εκτόξευσης ρευστών και 
να είναι κατάλληλα συναρμολογημένοι ώστε να αποφεύγεται το σύνδρομο του 
αυχενικού τραυματισμού. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένα μέρος του εξοπλισμού αυτού δύναται να υπόκειται, 
σχετικά με τον κίνδυνο πίεσης, στην οδηγία 97/23/ΕΚ για τον εξοπλισμό υπό πίεση – 
βλ. §91: σχόλια επί του άρθρου 3. 

Γενικές προδιαγραφές για υδραυλικούς και πνευματικούς στερεούς και εύκαμπτους 
αγωγούς προβλέπονται στα πρότυπα EN 982 και EN 983.128 

Η τελευταία παράγραφος του σημείου 1.3.2 ασχολείται με τους ειδικούς κινδύνους 
που σχετίζονται με μηχανήματα που χρησιμοποιούν εργαλεία σχεδιασμένα να 
λειτουργούν με ασφάλεια εντός ενός συγκεκριμένου εύρους ταχυτήτων, όπου η 
επαφή μεταξύ του υπό επεξεργασία υλικού και του εργαλείου σε χαμηλότερες ή 
υψηλότερες ταχύτητες δύναται να προκαλέσει κίνδυνο θραύσης του εργαλείου ή του 
υλικού. Δεν πρέπει να υπάρχει επαφή μεταξύ του υπό επεξεργασία υλικού και του 
εργαλείου έως ότου να επιτευχθούν οι κανονικές συνθήκες εργασίας. Για τον ίδιο 
λόγο, η ταχύτητα του εργαλείου πρέπει να συντονίζεται αυτομάτως με την κίνηση 
προσαγωγής κάθε φορά που τίθεται σε λειτουργία το μηχάνημα ή που διακόπτεται η 
λειτουργία του. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πέραν των γενικών απαιτήσεων όσον αφορά τον κίνδυνο 
θραύσης κατά την εργασία που ορίζονται στο σημείο 1.3.2,  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με τη μηχανική αντοχή των μηχανημάτων 
ανύψωσης ορίζονται στα σημεία 4.1.2.3, 4.1.2.4 και 4.1.2.5·  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις σχετικά με τη μηχανική αντοχή μηχανημάτων για 
την ανύψωση προσώπων ορίζονται στο σημείο 6.1.1. 

                                                 
128 EN 982:1996+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για ρευστοδυναμικά συστήματα 
μετάδοσης και τα εξαρτήματά τους – Υδραυλικά· 
EN 983:1996+A1:2008 - Ασφάλεια μηχανών — Απαιτήσεις ασφάλειας για ρευστοδυναμικά συστήματα 
και τα εξαρτήματά τους — Πνευματικά. 
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1.3.3 Κίνδυνοι οφειλόμενοι στις πτώσεις και στις εκτοξεύσεις αντικειμένων 

Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι από πτώσεις ή 
εκτοξεύσεις αντικειμένων. 

§208 Πτώσεις ή εκτοξεύσεις αντικειμένων 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.3.3 απαίτηση καλύπτει τους κινδύνους τραυματισμού 
λόγω επαφής με αντικείμενα που πέφτουν ή εκτοξεύονται, όπως τεμάχια του υπό 
επεξεργασία υλικού ή θραύσματα αυτού, εργαλεία ή θραύσματα εργαλείων, 
απόβλητα, σκλήθρες, πελεκούδια, ρινίσματα, πέτρες κ.λπ. Κατά περίπτωση, ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανήματος πρέπει να προλαμβάνει τις πτώσεις ή 
εκτοξεύσεις αντικειμένων προς τα πρόσωπα. Ωστόσο, στην περίπτωση που αυτό δεν 
δύναται να επιτευχθεί πλήρως, πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας. Τα μέτρα προστασίας περιλαμβάνουν την τοποθέτηση προφυλακτήρων 
που εμποδίζουν την επαφή των προσώπων με τα εκτοξευόμενα αντικείμενα ή την 
περίφραξη των θέσεων εργασίας – βλ. §182: σχόλια επί του σημείου 1.1.7. Στην 
περίπτωση που τα εν λόγω μέτρα προστασίας δεν είναι πλήρως αποτελεσματικά, ο 
κατασκευαστής του μηχανήματος πρέπει να προσδιορίζει, στις οδηγίες του, την 
ανάγκη παροχής και χρήσης μέσων ατομικής προστασίας, όπως, για παράδειγμα, 
εξοπλισμού προστασίας των ματιών – βλ. §267: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 
στοιχείο ιγ). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πέραν των γενικών απαιτήσεων όσον αφορά κινδύνους 
λόγω πτώσης ή εκτόξευσης αντικειμένων που ορίζονται στο σημείο 1.3.3,  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά προφυλακτήρες σκληθρών για φορητά 
μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά μηχανήματα ορίζονται στο σημείο 
2.2.2.1·  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά τον κίνδυνο εκτόξευσης υπό 
επεξεργασία υλικού ή τμημάτων αυτού για μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου και 
υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά ορίζονται στο σημείο 2.3 στοιχείο β)·  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά την προστασία από πτώση 
αντικειμένων για κινητά μηχανήματα ορίζονται στο σημείο 3.4.4·  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά τον κίνδυνο λόγω πτώσης του φορτίου 
για μηχανήματα ανύψωσης ορίζονται στο σημείο 4.1.2.6·  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά τον κίνδυνο λόγω πτώσης του φορτίου 
από το φορέα ανυψωτικών μηχανημάτων που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα 
ορίζονται στο σημείο 4.1.2.8.4·  

 συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά τον κίνδυνο λόγω πτώσης 
αντικειμένων πάνω στο φορέα μηχανημάτων για την ανύψωση προσώπων 
ορίζονται στο σημείο 6.3.3. 
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1.3.4 Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε επιφάνειες, ακμές και γωνίες 

Τα προσβάσιμα μέρη του μηχανήματος δεν πρέπει να περιλαμβάνουν, κατά το βαθμό που 
το επιτρέπει η λειτουργία τους, ούτε αιχμηρές ακμές, ούτε οξείες γωνίες, ούτε τραχείες 
επιφάνειες ικανές να προκαλέσουν τραυματισμούς. 

§209 Αιχμηρές ακμές, οξείες γωνίες και τραχείες επιφάνειες 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.3.4 απαίτηση αφορά τον κίνδυνο εκδορών, κοψιμάτων 
και μελανιών λόγω επαφής με αιχμηρές ακμές, οξείες γωνίες ή τραχείες επιφάνειες. 

Οι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση του κινδύνου 
αυτού περιλαμβάνουν: 

 την προσβασιμότητα των οικείων τμημάτων· 

 τη θέση τους σε σχέση με τις θέσεις εργασίας, τα όργανα χειρισμού και τις 
θέσεις συντήρησης· 

 τα μέρη του σώματος που πιθανόν να έρθουν σε επαφή· 

 το είδος της ενέργειας που πιθανόν να προκαλέσει επαφή, όπως η πρόσβαση, 
η τήρηση της ισορροπίας, η παρατήρηση, η οπισθοχώρηση κ.λπ. 

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αιχμές κινητών προφυλακτήρων. 

Γενικές οδηγίες για τη μείωση των κινδύνων λόγω αιχμηρών ακμών, οξειών γωνιών 
και τραχειών επιφανειών προβλέπονται στο πρότυπο EN ISO 12100-2,129 ενώ 
ορισμένα πρότυπα τύπου C ορίζουν την ελάχιστη ακτίνα των προσβάσιμων ακμών. 

1.3.5 Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε σύνθετα μηχανήματα 

Στην περίπτωση κατά την οποία το μηχάνημα έχει προβλεφθεί να πραγματοποιεί πολλές 
διαφορετικές λειτουργίες με δια χειρός αφαίρεση του τεμαχίου μεταξύ των χρήσεων 
(σύνθετο μηχάνημα), πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε κάθε 
στοιχείο να μπορεί να χρησιμοποιείται χωριστά, χωρίς τα άλλα στοιχεία να προκαλούν 
κίνδυνο για το εκτιθέμενο πρόσωπο. 

Για τον σκοπό αυτό, καθένα από τα στοιχεία, εάν δεν προστατεύεται, πρέπει να μπορεί να 
τίθεται σε λειτουργία ή να παύει να λειτουργεί ανεξάρτητα. 

§210 Σύνθετα μηχανήματα 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.3.5 απαίτηση εφαρμόζεται σε σύνθετα μηχανήματα, 
όπως τα σύνθετα μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου. Η πρώτη παράγραφος 
προβλέπει την υποχρέωση του κατασκευαστή να διασφαλίζει ότι τα στοιχεία του 
μηχανήματος που έχουν σχεδιαστεί να εκτελούν καθεμιά διαφορετική εργασία ή 
λειτουργία δύναται να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά χωρίς τα άλλα στοιχεία να 
προκαλούν κινδύνους. 

                                                 
129 EN ISO 12100-2:2003+A1:2009 - Ασφάλεια μηχανών - Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού - 
Μέρος 2: Τεχνικές αρχές (ISO 12100-2:2003) – παράγραφος 4.2.1. 
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Για τα στοιχεία που δεν είναι καθόλου ή πλήρως προστατευμένα, η δεύτερη 
παράγραφος του σημείου 1.3.5 συμπληρώνει τις απαιτήσεις που προβλέπονται στα 
σημεία 1.2.3, 1.2.4.1 και 1.2.4.2. 

1.3.6 Κίνδυνοι οφειλόμενοι στις μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας 

Στην περίπτωση εργασιών υπό διάφορες συνθήκες χρήσης, το μηχάνημα θα πρέπει να έχει 
σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε η επιλογή και η ρύθμιση των συνθηκών αυτών να 
μπορούν να γίνονται με τρόπο ασφαλή και αξιόπιστο. 

§211 Μεταβολές των συνθηκών λειτουργίας 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.3.6 απαίτηση αφορά μηχανήματα που μπορούν να 
λειτουργούν υπό διάφορες συνθήκες χρήσης, όπως με διαφορετικά είδη εργαλείων, 
με διαφορετικές ταχύτητες ή ρυθμούς προσαγωγής, με διαφορετικά υλικά ή υπό 
διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιλογή της 
επιθυμητής συνθήκης χρήσης πρέπει να είναι σαφής στους χειριστές και, κατά 
περίπτωση, να ενεργοποιεί επίσης τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας. Τυχόν ακούσια ή 
μη σκόπιμη επιλογή πρέπει να προλαμβάνεται μέσω του σχεδιασμού των οργάνων 
χειρισμού, αν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εγγενώς επικίνδυνες καταστάσεις – βλ. 
§124: σχόλια επί του σημείου 1.2.5. 

1.3.7 Πρόληψη των κινδύνων που σχετίζονται με τα κινητά στοιχεία 

Τα κινητά στοιχεία του μηχανήματος πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επαφής που θα μπορούσε να προκαλέσει ατυχήματα 
ή, εάν εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι, να είναι εφοδιασμένα με προφυλακτήρες ή 
προστατευτικές διατάξεις. 

Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εμποδίζεται κάθε αιφνίδια 
εμπλοκή των κινητών στοιχείων εργασίας. Στις περιπτώσεις στις οποίες, παρά τις 
λαμβανόμενες προφυλάξεις, ενδέχεται να συμβεί τέτοια εμπλοκή, πρέπει, όπου απαιτείται, 
να προβλέπονται τα απαραίτητα ειδικά προστατευτικά μέσα, ειδικά εργαλεία, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η ακίνδυνη απεμπλοκή των ανωτέρω στοιχείων. 

Τα εν λόγω ειδικά προστατευτικά μέσα και ο τρόπος χρήσης τους πρέπει να 
μνημονεύονται τόσο στις οδηγίες χρήσης όσο και, όπου αυτό είναι δυνατό, σε ένδειξη 
τοποθετημένη επί του μηχανήματος. 

§212 Κινητά στοιχεία 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 1.3.7 ασχολείται με μια από τις βασικές αιτίες 
ατυχημάτων που περιλαμβάνουν μηχανήματα. Η επαφή με τα κινητά στοιχεία 
μηχανήματος δύναται να προκαλέσουν τραυματισμούς λόγω πρόσκρουσης, τριβής, 
κοπής ή αποκοπής, στρέβλωσης, μαχαιρώματος, διάτρησης, σύνθλιψης, 
εγκλωβισμού, εμπλοκής ή έλξης. 

Διάφορα μέτρα δύναται να ληφθούν για την εξάλειψη των εγγενών κινδύνων ή τη 
μείωση των κινδύνων λόγω επαφής με κινητά στοιχεία, χωρίς να απαιτείται 
προσφυγή σε προφυλακτήρες ή προστατευτικές διατάξεις.  
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Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κίνδυνοι δύναται να αποφευχθούν ή να μειωθούν μέσω 
του σχεδιασμού των ίδιων των κινητών στοιχείων, για παράδειγμα, περιορίζοντας τη 
δύναμη ενεργοποίησης έτσι ώστε το ενεργοποιούμενο στοιχείο να μην προκαλεί 
μηχανικό κίνδυνο, ή περιορίζοντας τη μάζα ή/και την ταχύτητα των κινητών στοιχείων 
και, ως εκ τούτου, της κινητικής τους ενέργειας. 

Τα κινητά στοιχεία δύναται να βρίσκονται σε σημεία όπου κανονικά δεν είναι 
προσβάσιμα από τα πρόσωπα, όπως, για παράδειγμα, εντός του πλαισίου του 
μηχανήματος, σε κατάλληλο ύψος ή σε κατάλληλη απόσταση από προστατευτικές 
δομές ώστε να διασφαλίζεται η μη προσβασιμότητα σε αυτά.  

Διαστάσεις αποστάσεων ασφαλείας προβλέπονται στο πρότυπο EN ISO 13857.130  

Κατάλληλα διαστήματα δύναται να παρέχονται μεταξύ των κινητών και των σταθερών 
στοιχείων ή μεταξύ διαφόρων κινητών στοιχείων ώστε να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι 
σύνθλιψης, αποκοπής ή έλξης. 

Οι διαστάσεις των απαραίτητων διαστημάτων για την πρόληψη κινδύνων σύνθλιψης 
προβλέπονται στο πρότυπο EN 349.131 

Όπου δεν είναι δυνατή η πρόληψη των κινδύνων λόγω κινητών στοιχείων μέσω του 
σχεδιασμού των ίδιων των στοιχείων ή μέσω αποστάσεων ή διαστημάτων ασφαλείας, 
η πρόσβαση στα εν λόγω στοιχεία πρέπει να εμποδίζεται με προφυλακτήρες ή 
προστατευτικές διατάξεις. 

Η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.3.7 καλύπτουν το πρόβλημα της 
εμπλοκής κινητών στοιχείων που χρησιμοποιούνται στην εργασία. Ακόμη και αν 
τυχόν εμπλοκή δεν προκαλεί η ίδια κάποια επικίνδυνη κατάσταση, η εμφάνιση 
εμπλοκών συχνά απαιτεί την ταχεία επέμβαση των χειριστών ώστε να αποφευχθεί η 
ζημία και η απώλεια παραγωγής, αυξάνοντας ως εκ τούτου την πιθανότητα 
επικίνδυνης επέμβασης. Συνεπώς, οι κατασκευαστές πρέπει να σχεδιάζουν τα 
μηχανήματα έτσι ώστε να προλαμβάνονται οι εμπλοκές, στο μέτρο του δυνατού, και, 
στην περίπτωση που οι εμπλοκές δεν προλαμβάνονται πλήρως, να παρέχουν τα 
μέσα που είναι απαραίτητα ώστε τα κινητά στοιχεία να δύναται να απεμπλακούν με 
ασφάλεια, κατά προτίμηση, χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση των προφυλακτήρων. Τα 
μέσα απεμπλοκής πρέπει να αναφέρονται σε ένδειξη πάνω στο οικείο στοιχείο του 
μηχανήματος, ενώ η μέθοδος εργασίας που πρέπει να εφαρμόζεται στις εν λόγω 
περιπτώσεις πρέπει να προσδιορίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή - βλ. §271: 
σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιζ). Αν απαιτείται ειδικός εξοπλισμός για το 
σκοπό αυτό, αυτός πρέπει να παρέχεται μαζί με το μηχάνημα – βλ. §117: σχόλια επί 
του σημείου 1.1.2 στοιχείο ε). 

                                                 
130 EN ISO 13857:2008 - Ασφάλεια μηχανών — Αποστάσεις ασφαλείας για την παρεμπόδιση της 
προσέγγισης των άνω και κάτω άκρων στις ζώνες κινδύνου  (ISO 13857:2008). 
131 EN 349:1993+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών — Ελάχιστα διάκενα προς αποφυγή σύνθλιψης μερών 
του ανθρώπινου σώματος. 
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1.3.8 Επιλογή προστασίας έναντι των κινδύνων που ανακύπτουν από τα κινητά 
στοιχεία 

Οι προφυλακτήρες ή οι προστατευτικές διατάξεις που προορίζονται για την προστασία 
έναντι των κινδύνων οι οποίοι ανακύπτουν από τα κινητά στοιχεία, πρέπει να επιλέγονται 
σε συνάρτηση με τον υφιστάμενο κίνδυνο. Για τη διευκόλυνση της σχετικής επιλογής, 
πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραμμές: 

1.3.8.1 Κινούμενα στοιχεία μετάδοσης της κίνησης 

Οι προφυλακτήρες που έχουν σχεδιασθεί για την προστασία των εκτιθέμενων προσώπων 
έναντι των εγγενών κινδύνων των κινητών στοιχείων μετάδοσης, πρέπει να είναι: 

 είτε σταθεροί προφυλακτήρες, οι οποίοι προβλέπονται στο σημείο 1.4.2.1, είτε 

 κινητοί αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες οι οποίοι προβλέπονται στο σημείο 
1.4.2.2. 

Οι κινητοί αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες πρέπει να χρησιμοποιούνται στην 
περίπτωση που προβλέπονται συχνές επεμβάσεις. 

§213 Κινούμενα στοιχεία μετάδοσης της κίνησης 

Στα κινητά στοιχεία μετάδοσης περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οδοντοτροχοί, 
ζώνες, σχοινιά και αλυσίδες, καθώς και συνδεδεμένες με αυτά τροχαλίες, 
οδοντώματα, αλυσοτροχοί, φρεάτια μετάδοσης και οι συζεύξεις τους. 

Εφόσον τα κινητά στοιχεία μετάδοσης δεν εμπλέκονται άμεσα στην παραγωγική 
διαδικασία, γενικά είναι δυνατή η πλήρης παρεμπόδιση της πρόσβασης σε αυτά κατά 
τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας. Στην περίπτωση που για να επιτευχθεί αυτό 
απαιτούνται προφυλακτήρες, η επιλογή προφυλακτήρων εξαρτάται από το αν 
απαιτείται συχνά πρόσβαση για εργασίες συντήρησης, όπως για ρύθμιση, 
προσαρμογή και καθαρισμός. Αν απαιτείται συχνή πρόσβαση, θα πρέπει να 
τοποθετούνται κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια132– βλ. §217: σχόλια επί του 
σημείου 1.4.2. 

Πέραν της γενικής απαίτησης που προβλέπεται στο σημείο 1.3.8.1, συμπληρωματικές 
απαιτήσεις για αφαιρούμενες διατάξεις μηχανικής μετάδοσης που συνδέουν 
αυτοκινούμενα μηχανήματα ή ελκυστήρες σε μηχανήματα αποδέκτες προβλέπονται 
στο σημείο 3.4.7. 

Μια εξαίρεση στην προβλεπόμενη στο σημείο 1.3.8.1 απαίτηση που αφορά κινητά 
στοιχεία στο διαμέρισμα του κινητήρα ενός κινητού μηχανήματος προβλέπεται στο 
σημείο 3.4.2. 

                                                 
132 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
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1.3.8.2 Κινητά στοιχεία που συμβάλλουν στην παραγωγική διαδικασία 

Οι προφυλακτήρες ή οι προστατευτικές διατάξεις που έχουν σχεδιασθεί για την προστασία 
των εκτιθέμενων προσώπων έναντι των εγγενών κινδύνων των κινητών στοιχείων 
μετάδοσης, πρέπει να είναι: 

 είτε σταθεροί προφυλακτήρες, οι οποίοι προβλέπονται στο σημείο 1.4.2.1, είτε 

 κινητοί αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες οι οποίοι προβλέπονται στο σημείο 
1.4.2.2, είτε 

 προστατευτικές διατάξεις, οι οποίες προβλέπονται στο σημείο 1.4.3, είτε 

 συνδυασμός των ανωτέρω. 

Εντούτοις, όταν ορισμένα κινητά στοιχεία που συμβάλλουν στην παραγωγική διαδικασία 
δεν είναι δυνατόν να καταστούν εντελώς απρόσιτα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους, 
λόγω εργασιών που απαιτούν την παρέμβαση του χειριστή, τα εν λόγω στοιχεία πρέπει να 
είναι εξοπλισμένα, με: 

 σταθερούς προφυλακτήρες ή αλληλοσυνδεόμενους κινητούς προφυλακτήρες, οι 
οποίοι να εμποδίζουν την πρόσβαση στα μέρη των στοιχείων που δεν 
χρησιμοποιούνται για την εργασία, 

 ρυθμιζόμενους προφυλακτήρες, οι οποίοι προβλέπονται στο σημείο 1.4.2.3 και 
εμποδίζουν την πρόσβαση στα μέρη των κινητών στοιχείων στα οποία η πρόσβαση 
είναι απαραίτητη. 

§214 Κινητά στοιχεία που συμβάλλουν στην παραγωγική διαδικασία 

Το σημείο 1.3.8.2 περιγράφει το είδος των προφυλακτήρων ή των προστατευτικών 
διατάξεων που θα χρησιμοποιηθούν για την πρόληψη της πρόσβασης σε κινητά 
στοιχεία που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία. Όπου είναι απαραίτητη η 
πρόληψη της πρόσβασης σε κινητά στοιχεία που εμπλέκονται στην παραγωγική 
διαδικασία, πρέπει να τοποθετούνται προφυλακτήρες ή προστατευτικές διατάξεις 
ώστε να εμποδίζεται πλήρως η πρόσβαση κατά τη διάρκεια επικίνδυνων κινήσεων. 

Η επιλογή μεταξύ σταθερών προφυλακτήρων, κινητών προφυλακτήρων με 
ενδασφάλεια133, προστατευτικών διατάξεων ή συνδυασμού των ανωτέρω πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση των κινδύνων, τη συχνότητα με την οποία απαιτείται 
πρόσβαση και εργονομικά ζητήματα, όπως η προσπάθεια που απαιτείται για να 
ανοιχθεί και να κλείσει επανειλημμένα ένας κινητός προφυλακτήρας – βλ. §217: 
σχόλια επί του σημείου 1.4.2. 

Οι προστατευτικές διατάξεις δύναται να μην παρέχουν επαρκή προστασία στην 
περίπτωση που υπάρχουν άλλοι κίνδυνοι, όπως κίνδυνοι οφειλόμενοι σε εκτόξευση 
αντικειμένων, ακραίες θερμοκρασίες ή ακτινοβολία – βλ. §221: σχόλια επί του 
σημείου 1.4.3. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.3.8.2 ασχολείται με περιπτώσεις κατά τις 
οποίες δεν δύναται να αποφευχθεί πλήρως η πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη, όπως 

                                                 
133 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
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στην περίπτωση μηχανήματος με προσαγωγή δια χειρός του υπό επεξεργασία 
αντικειμένου ή υλικού. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι απαραίτητη η τοποθέτηση ενός 
συνδυασμού σταθερών ή κινητών προφυλακτήρων με ενδασφάλεια για τα τμήματα 
των κινητών στοιχείων στα οποία δεν απαιτείται πρόσβαση κατά τη διάρκεια της 
κανονικής λειτουργίας και ρυθμιζόμενων προφυλακτήρων που περιορίζουν την 
πρόσβαση στα τμήματα των κινητών στοιχείων στα οποία απαιτείται πρόσβαση – βλ. 
§220: σχόλια επί του σημείου 1.4.2.3.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αρκετές κατηγορίες μηχανημάτων στα οποία η 
προσαγωγή, η φόρτωση και η εκφόρτωση του υπό επεξεργασία υλικού ή 
αντικειμένου πραγματοποιούνται δια χειρός παρατίθενται στο παράρτημα IV – βλ. 
§129 και §130: σχόλια επί του άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4 και §388: σχόλια επί 
του παραρτήματος ΙV. 

1.3.9 Κίνδυνοι λόγω ανεξέλεγκτων κινήσεων 

Όταν έχει διακοπεί η λειτουργία στοιχείου του μηχανήματος, η εκτροπή του από τη θέση 
στάσεώς του, ανεξαρτήτως λόγου, χωρίς να ασκηθεί ενέργεια επί των οργάνων χειρισμού, 
πρέπει να προλαμβάνεται ή πρέπει να είναι τέτοια που να μη δημιουργεί κίνδυνο. 

§215 Ανεξέλεγκτες κινήσεις 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.3.9 απαίτηση είναι συμπληρωματική της 
προβλεπόμενης στο σημείο 1.2.4 απαίτησης σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας. Στην 
περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος λόγω ανεξέλεγκτης κίνησης των κινητών στοιχείων 
ενός μηχανήματος μετά τη διακοπή της λειτουργίας τους, πρέπει να τοποθετούνται τα 
απαραίτητα συστήματα πέδησης, όργανα κλειδώματος ή συστήματα 
παρακολούθησης της κατάστασης διακοπής λειτουργίας ώστε να προλαμβάνονται 
τυχόν ανεξέλεγκτες κινήσεις ή αυτές να περιορίζονται ώστε να μην προκαλείται 
κίνδυνος - βλ. §201: σχόλια επί του σημείου 1.2.4.3. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, πέραν της γενικής απαίτησης που προβλέπεται στο 
σημείο 1.3.9, συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά ανεξέλεγκτες κινήσεις 
κινητών μηχανημάτων προβλέπονται στο σημείο 3.4.1· συμπληρωματικές απαιτήσεις 
όσον αφορά τον κίνδυνο που προκαλείται από ανεξέλεγκτες κινήσεις ανυψωτικών 
μηχανημάτων προβλέπονται στο σημείο 4.1.2.6. 
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1.4 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΕΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1.4.1 Γενικές προδιαγραφές 

Οι προφυλακτήρες και οι προστατευτικές διατάξεις: 

 πρέπει να είναι γερής κατασκευής, 

 πρέπει να συγκρατούνται σταθερά στη θέση τους, 

 δεν πρέπει να προκαλούν πρόσθετους εγγενές κινδύνους, 

 δεν πρέπει να παραμερίζονται ή να αχρηστεύονται εύκολα, 

 πρέπει να ευρίσκονται σε επαρκή απόσταση, 

 δεν πρέπει να περιορίζουν περισσότερο απ' ό,τι χρειάζεται την παρατήρηση της 
παραγωγικής διαδικασίας, 

 πρέπει να επιτρέπουν τις απαραίτητες επεμβάσεις για την τοποθέτηση ή/και την 
αντικατάσταση εργαλείων και για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης, 
περιορίζοντας την πρόσβαση μόνο στην περιοχή όπου πρέπει να εκτελεσθεί η 
εργασία, κατά το δυνατόν χωρίς αποσυναρμολόγηση του προφυλακτήρα ή 
απενεργοποίηση της προστατευτικής διάταξης. 

Ακόμη, οι προφυλακτήρες, όπου είναι δυνατό, πρέπει να παρέχουν προστασία κατά της 
εκτόξευσης ή της πτώσης υλικών και αντικειμένων και κατά των εκπομπών που παράγει 
το μηχάνημα. 

§216 Γενικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες και τις προστατευτικές 
διατάξεις 

Στο σημείο 1.4.1 ορίζονται γενικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες και τις 
προστατευτικές διατάξεις. Ειδικές απαιτήσεις για τα τρία κύρια είδη προφυλακτήρων 
και για τις προστατευτικές διατάξεις προβλέπονται στα σημεία 1.4.2.1, 1.4.2.2, 1.4.2.3 
και 1.4.3. 

Η πρώτη περίπτωση του σημείου 1.4.1 ορίζει ότι οι προφυλακτήρες και οι 
προστατευτικές διατάξεις πρέπει να έχουν επαρκή μηχανική αντοχή, λαμβάνοντας 
υπόψη τους εγγενείς κινδύνους από τους οποίους παρέχουν προστασία και τις 
προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης. Στην περίπτωση που απαιτείται ιδιαιτέρως 
υψηλός βαθμός ανθεκτικότητας, ιδίως για προφυλακτήρες που προβλέπεται να 
προστατεύουν από την πτώση ή την εκτόξευση αντικειμένων, τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα προσδιορίζουν κριτήρια σχεδιασμού και, κατά περίπτωση, 
τις δοκιμές που θα πρέπει να διενεργούνται. 

Η δεύτερη περίπτωση του σημείου 1.4.1 ορίζει ότι οι προφυλακτήρες και οι 
προστατευτικές διατάξεις πρέπει να συγκρατούνται σταθερά στη θέση τους. Αυτό 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικό όταν η ασφάλεια εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ του 
προφυλακτήρα και του εγγενώς επικίνδυνου στοιχείου του μηχανήματος. 

Η τρίτη περίπτωση του σημείου 1.4.1 αναφέρει ότι οι προφυλακτήρες και οι 
προστατευτικές διατάξεις δεν πρέπει να προκαλούν οποιονδήποτε πρόσθετο κίνδυνο. 
Για παράδειγμα, το άνοιγμα ή το κλείσιμο ενός κινητού προφυλακτήρα δεν πρέπει να 
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προκαλεί κίνδυνο σύνθλιψης ή αποκοπής. Κατά περίπτωση, για να αποφεύγεται η 
υπερβολική ή επαναλαμβανόμενη προσπάθεια, το άνοιγμα και το κλείσιμο κινητών 
προφυλακτήρων θα πραγματοποιείται ή θα υποβοηθάται από ελατήρια ή 
υδραυλικούς ή πνευματικούς κυλίνδρους. 

Η τέταρτη περίπτωση του σημείου 1.4.1 ορίζει ότι οι προφυλακτήρες και οι 
προστατευτικές διατάξεις πρέπει να μην μπορούν εύκολα να παρακαμφθούν ή να 
αχρηστευθούν. Η απαίτηση αυτή αφορά ιδίως τις διατάξεις κινητών προφυλακτήρων 
με ενδασφάλεια134 και τις προστατευτικές διατάξεις. 

Η πέμπτη περίπτωση του σημείου 1.4.1 ορίζει ότι οι προφυλακτήρες και οι 
προστατευτικές διατάξεις πρέπει να τοποθετούνται σε επαρκή απόσταση από μια 
επικίνδυνη ζώνη.  

Επαρκείς αποστάσεις για τις προστατευτικές διατάξεις προβλέπονται στο πρότυπο 
EN 999.135 Στην περίπτωση προφυλακτήρων με οπές, αποστάσεις ασφαλείας όσον 
αφορά τις διαστάσεις και το σχήμα των οπών προβλέπονται στο πρότυπο EN ISO 
13857.136  

Η τοποθέτηση των σημείων ρύθμισης, προσαρμογής και άλλων σημείων συντήρησης 
εκτός των επικίνδυνων ζωνών δύναται να καταστήσει περιττή την ανάγκη αφαίρεσης 
των προφυλακτήρων για συνήθεις εργασίες συντήρησης – βλ. §239: σχόλια επί του 
σημείου 1.6.1.  

Η έκτη περίπτωση του σημείου 1.4.1 ορίζει ότι οι προφυλακτήρες και οι 
προστατευτικές διατάξεις πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται, στο μέτρο 
του δυνατού, έτσι ώστε να μην αποτελούν εμπόδιο για τους χειριστές στην 
παρατήρηση της παραγωγικής διαδικασίας. Αν δεν ληφθεί υπόψη το ζήτημα αυτό, 
αυξάνεται ο κίνδυνος κατάργησης ή αφαίρεσης των προφυλακτήρων και των 
προστατευτικών διατάξεων από τους χειριστές. Η παρατήρηση της παραγωγικής 
διαδικασίας δύναται να βελτιωθεί, για παράδειγμα, με την τοποθέτηση διάφανων 
προφυλακτήρων ή, όπου υφίσταται κίνδυνος λόγω πτώσης ή εκτόξευσης 
αντικειμένων ή εκπομπών, τοποθετώντας προφυλακτήρες με οπές ή προστατευτικές 
διατάξεις – βλ. §221: σχόλια επί του σημείου 1.4.3. 

Η έβδομη περίπτωση του σημείου 1.4.1 ορίζει ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή των 
προφυλακτήρων και των προστατευτικών διατάξεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη 
την ανάγκη πρόσβασης στις επικίνδυνες ζώνες, είτε κατά την κανονική λειτουργία του 
μηχανήματος είτε για σκοπούς συντήρησης. Οι προφυλακτήρες και οι προστατευτικές 
διατάξεις πρέπει να περιορίζουν την πρόσβαση στο χώρο όπου πρέπει να εκτελεστεί 
η εργασία. Η τοποθέτηση των σημείων ρύθμισης, προσαρμογής και συντήρησης 
εκτός των επικίνδυνων ζωνών δύναται να καταστήσει περιττή την ανάγκη αφαίρεσης 
των προφυλακτήρων για συνήθεις εργασίες – βλ. §239: σχόλια επί του σημείου 1.6.1. 

                                                 
134 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
135 EN 999:1998+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανημάτων — Τοποθέτηση εξοπλισμού προστασίας εν σχέση 
με τις ταχύτητες προσέγγισης μερών του ανθρωπίνου σώματος. 
136 EN ISO 13857:2008 - Ασφάλεια μηχανών — Αποστάσεις ασφαλείας για την παρεμπόδιση της 
προσέγγισης των άνω και κάτω άκρων στις ζώνες κινδύνου  (ISO 13857:2008). 
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Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.4.1 υπογραμμίζει ότι οι προφυλακτήρες συχνά 
παρέχουν προστασία από διάφορους εγγενείς κινδύνους ταυτόχρονα και ότι πρέπει 
να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται αναλόγως – βλ. §169: σχόλια επί του 
σημείου 1.1.1 στοιχείο στ). 

Οι προφυλακτήρες και οι προστατευτικές διατάξεις που σχεδιάζονται για την 
προστασία των προσώπων από κινητά στοιχεία που εμπλέκονται στην παραγωγική 
διαδικασία πάνω στο μηχάνημα, όταν διατίθενται χωριστά στην αγορά, αποτελούν 
δομικά στοιχεία ασφαλείας – βλ. §42: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο γ) και §389: 
σχόλια επί του παραρτήματος V. 

1.4.2 Ειδικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες 

§217 Ειδικές απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 1.4.2 απαιτήσεις εφαρμόζονται για προφυλακτήρες, 
όπως αυτοί ορίζονται στο σημείο 1.1.1, ήτοι, για τα στοιχεία του μηχανήματος που 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά να παρέχουν προστασία μέσω φυσικού φραγμού – βλ. §169: 
σχόλια επί του σημείου 1.1.1 στοιχείο στ). 

Η οδηγία για τα μηχανήματα διακρίνει τρία βασικά είδη προφυλακτήρων: σταθερούς 
προφυλακτήρες, κινητούς προφυλακτήρες με ενδασφάλεια137 και ρυθμιζόμενους 
προφυλακτήρες αποτροπής πρόσβασης. Γενικά, οι σταθεροί προφυλακτήρες θα 
πρέπει να τοποθετούνται όταν δεν απαιτείται καθόλου ή δεν απαιτείται συχνά 
πρόσβαση στην προστατευόμενη ζώνη. Αν απαιτείται συχνά πρόσβαση στην 
προστατευόμενη από τον προφυλακτήρα ζώνη, θα πρέπει να τοποθετούνται κινητοί 
προφυλακτήρες με ενδασφάλεια. Ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες αποτροπής 
πρόσβασης δύναται να εγκαθίστανται για την προστασία στοιχείων του μηχανήματος 
που εμπλέκονται στην παραγωγική διαδικασία και στα οποία δεν δύναται να 
εμποδίζεται πλήρως η πρόσβαση κατά τη χρήση. Ως προς την επιλογή 
προφυλακτήρων για την προστασία από κινδύνους οφειλόμενους σε κινητά στοιχεία – 
βλ. §213 και §214: σχόλια επί των σημείων 1.3.8.1 και 1.3.8.2. 

Κριτήρια για την επιλογή προφυλακτήρων, λαμβάνοντας υπόψη τη συχνότητα 
απαιτούμενης πρόσβασης, και για τον σχεδιασμό των προφυλακτήρων προβλέπονται 
στο πρότυπο EN 953.138 

 

                                                 
137 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
138 EN 953:1997+A1:2009 - Ασφάλεια μηχανημάτων - Προφυλακτήρες - Γενικές απαιτήσεις για το 
σχεδιασμό και κατασκευή σταθερών και κινητών προφυλακτήρων. 
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1.4.2.1 Σταθεροί προφυλακτήρες 

Η στερέωση των σταθερών προφυλακτήρων πρέπει να γίνεται με συστήματα που 
καθιστούν απαραίτητη τη χρήση εργαλείων για το άνοιγμά τους ή την αφαίρεσή τους. 

Τα συστήματα στερέωσης πρέπει κατά την αποσυναρμολόγησή τους να παραμένουν 
προσαρτημένα στους προφυλακτήρες ή στα μηχανήματα. 

Όπου είναι δυνατό οι προφυλακτήρες πρέπει να μην μπορούν να συγκρατούνται στη θέση 
τους χωρίς τα μέσα στερέωσης. 

§218 Σταθεροί προφυλακτήρες 

Στο σημείο 1.4.2.1 ορίζονται τρεις απαιτήσεις για το πρώτο είδος προφυλακτήρων: 
τους σταθερούς προφυλακτήρες. Οι οριζόμενες στο σημείο 1.4.2.1 απαιτήσεις είναι 
συμπληρωματικές των γενικών απαιτήσεων για τους προφυλακτήρες και τις 
προστατευτικές διατάξεις του σημείου 1.4.1. 

Εάν δεν απαιτείται πρόσβαση στη ζώνη που προστατεύεται από σταθερό 
προφυλακτήρα ή αν η απαραίτητη πρόσβαση δύναται να επιτευχθεί μέσω άλλης 
διαδρομής, δύναται να στερεώνονται μόνιμα σταθεροί προφυλακτήρες μέσω 
συγκόλλησης, ήλωσης ή κόλλησης. Από την άλλη, αν είναι απαραίτητο το άνοιγμα ή η 
αφαίρεση ενός σταθερού προφυλακτήρα, η πρώτη παράγραφος του σημείου 1.4.2.1 
ορίζει ότι θα πρέπει να επιτρέπεται το άνοιγμα ή η αφαίρεση των συστημάτων 
στερέωσης μόνο με τη χρήση εργαλείων. Στόχος της απαίτησης αυτής είναι να 
περιοριστεί η αφαίρεση των σταθερών προφυλακτήρων σε αρμόδια ή 
εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ως εκ τούτου, οι σταθεροί προφυλακτήρες δύναται να 
στερεώνονται με μπουλόνια, βίδες ή άλλους συνδετήρες που δύναται να αφαιρεθούν 
μόνο με τη χρήση εργαλείων, όπως κλειδιά. Η επιλογή του συστήματος στερέωσης 
και των εργαλείων πρέπει να εξετάζεται βάσει της εκτίμησης των κινδύνων. Δεν 
πρέπει να χρησιμοποιούνται συστήματα στερέωσης που δύναται εύκολα να 
χαλαρώσουν ή να αφαιρεθούν, όπως πεταλούδες ή συνδετήρες ταχείας 
αποδέσμευσης. 

Η δεύτερη περίπτωση του σημείου 1.4.2.1 ορίζει ότι τα συστήματα στερέωσης των 
σταθερών προφυλακτήρων πρέπει να παραμένουν συνδεδεμένα με τους 
προφυλακτήρες ή το μηχάνημα κατά την αφαίρεση των προφυλακτήρων. Η απαίτηση 
αυτή στοχεύει στη μείωση των κινδύνων λόγω απώλειας ενός ή περισσότερων 
συστημάτων στερέωσης κατά την αφαίρεση των προφυλακτήρων, για παράδειγμα, 
για σκοπούς συντήρησης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στη μη αντικατάσταση των 
προφυλακτήρων, στη μερική στερέωσή τους ή στη στερέωσή τους με ανταλλακτικά 
συστήματα στερέωσης τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή αντοχή· συνεπώς, ο 
προφυλακτήρας δεν μπορεί να εκτελέσει επαρκώς την προστατευτική του λειτουργία 
στην περίπτωση που, για παράδειγμα, απαιτείται περιορισμός εκτοξευόμενων 
στοιχείων. 

Η εφαρμογή της απαίτησης αυτής εξαρτάται από την εκτίμηση του οικείου κινδύνου 
από τον κατασκευαστή. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται για κάθε σταθερό 
προφυλακτήρα που πιθανόν να αφαιρεθεί από το χρήστη με κίνδυνο απώλειας των 
συστημάτων στερέωσής του, όπως στην περίπτωση προφυλακτήρων που πιθανόν 
να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια συνηθισμένων εργασιών καθαρισμού, ρύθμισης ή 
συντήρησης που εκτελούνται στο χώρο χρήσης. Η απαίτηση δεν εφαρμόζεται 
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απαραίτητα σε σταθερούς προφυλακτήρες που πιθανόν να αφαιρεθούν για 
παράδειγμα μόνο όταν το μηχάνημα επιθεωρείται πλήρως, υπόκειται σε σημαντικές 
επισκευές ή διαλύεται για να μεταφερθεί σε άλλη τοποθεσία. Για τον ίδιο λόγο, 
δύναται να μην απαιτείται η εφαρμογή της απαίτησης στα καλύμματα προστασίας 
μηχανημάτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από καταναλωτές, στην 
περίπτωση που στις οδηγίες του κατασκευαστή προσδιορίζεται ότι οι επισκευές για 
τις οποίες απαιτείται αφαίρεση των εν λόγω καλυμμάτων προστασίας πρέπει να 
εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο συνεργείο. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν συστήματα στερέωσης που δεν είναι εύκολο να αφαιρεθούν. 

Η οριζόμενη στην τρίτη παράγραφο του σημείου 1.4.2.1 απαίτηση στοχεύει στην 
πρόληψη κατάστασης κατά την οποία οι χειριστές δεν γνωρίζουν ότι ο σταθερός 
προφυλακτήρας δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στη θέση του ή δεν έχουν καταφέρει να 
αντικαταστήσουν σωστά τον προφυλακτήρα. Κατά περίπτωση, οι σταθεροί 
προφυλακτήρες θα πρέπει να εξέρχονται αυτόματα από τη σταθερή τους θέση όταν 
χαλαρώνουν τα συστήματα στερέωσης. 

1.4.2.2 Κινητοί αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες 

Οι κινητοί αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες πρέπει: 

 στο μέτρο του δυνατού όταν είναι ανοιχτοί, να παραμένουν προσαρτημένοι στα 
μηχανήματα, 

 να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι δυνατό να ρυθμισθούν 
μόνο με εκούσια ενέργεια. 

Οι αλληλοσυνδεόμενοι κινητοί προφυλακτήρες πρέπει να συνδυάζονται με διάταξη 
αμοιβαίου κλειδώματος, η οποία: 

 εμποδίζει τη θέση σε λειτουργία του επικίνδυνου μηχανήματος μέχρις ότου 
κλείσουν οι εν λόγω προφυλακτήρες, και 

 δίνει εντολή διακοπής της λειτουργίας όταν οι εν λόγω προφυλακτήρες δεν είναι 
πλέον κλειστοί. 

Στις περιπτώσεις που ο χειριστής μπορεί να βρεθεί στην επικίνδυνη ζώνη πριν πάψει ο 
κίνδυνος που οφείλεται στις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες του μηχανήματος, οι κινητοί 
προφυλακτήρες πρέπει να συνδυάζονται με σύστημα κλειδώματος του προφυλακτήρα, επί 
πλέον διάταξης αμοιβαίου κλειδώματος, το οποίο: 

 εμποδίζει την εκκίνηση των εγγενώς επικίνδυνων λειτουργιών του μηχανήματος 
μέχρις ότου κλείσει και κλειδωθεί ο προφυλακτήρας, και 

 κρατά τον προφυλακτήρα κλειστό και κλειδωμένο μέχρις ότου πάψει ο κίνδυνος 
τραυματισμού από τις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες του μηχανήματος. 

Οι διασυνδεδεμένοι κινητοί προφυλακτήρες πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε η βλάβη ενός από τα συστατικά τους μέρη να εμποδίζει την 
εκκίνηση ή να διακόπτει τις εγγενώς επικίνδυνες λειτουργίες του μηχανήματος. 
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§219 Κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια139 

Στο σημείο 1.4.2.2 ορίζονται απαιτήσεις για το δεύτερο είδος προφυλακτήρων: τους 
κινητούς προφυλακτήρες με ενδασφάλεια. Οι οριζόμενες στο σημείο 1.4.2.2 
απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές των γενικών απαιτήσεων για τους προφυλακτήρες 
και τις προστατευτικές διατάξεις του σημείου 1.4.1. 

Οι δύο περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου του σημείου 1.4.2.2 ορίζουν τις 
απαιτήσεις για τους ίδιους τους κινητούς προφυλακτήρες. Σε αντίθεση με τους 
σταθερούς προφυλακτήρες, οι κινητοί προφυλακτήρες πρέπει, όπου είναι δυνατό, να 
παραμένουν προσαρτημένοι στο μηχάνημα όταν είναι ανοιχτοί. Για παράδειγμα, 
δύναται να είναι αναρτημένοι ή συρόμενοι κατά μήκος σταθερών οδηγών. Η ρύθμισή 
τους πρέπει να επιτρέπεται μόνο μέσω εκούσιας ενέργειας ώστε να προλαμβάνεται, 
για παράδειγμα, η ακούσια αλλαγή της απόστασης μεταξύ του προφυλακτήρα και της 
επικίνδυνης ζώνης κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο. 

Οι δύο περιπτώσεις της δεύτερης παραγράφου του σημείου 1.4.2.2 ορίζουν 
απαιτήσεις για τη διάταξη ενδασφάλειας που πρέπει να τοποθετηθεί σε όλους τους 
κινητούς προφυλακτήρες. 

Οι δύο περιπτώσεις της τρίτης παραγράφου του σημείου 1.4.2.2 ορίζουν απαιτήσεις 
για το σύστημα κλειδώματος του προφυλακτήρα που πρέπει να τοποθετηθεί, 
επιπλέον της διάταξης ενδασφάλειας, στην περίπτωση που είναι πιθανόν ο χειριστής 
να φτάσει στην επικίνδυνη ζώνη πριν από την παύση των εγγενώς επικίνδυνων 
λειτουργιών του μηχανήματος. Αυτό συμβαίνει συχνά στην περίπτωση που απαιτείται 
χρόνος για να σταματήσουν τα κινητά στοιχεία του μηχανήματος αφού δοθεί εντολή 
διακοπής της λειτουργίας (μεγάλος χρόνος ανάσχεσης της περιστροφής του 
κινητήρα). Αυτό δύναται επίσης να συμβαίνει και για άλλους εγγενείς κινδύνους, όπως 
ακραίες θερμοκρασίες ή εκπομπές επικίνδυνων ουσιών.  

Οι προβλεπόμενες στο πρότυπο ΕΝ 999 παράμετροι μπορούν να βοηθήσουν να 
προσδιοριστεί αν πρέπει να τοποθετηθεί κινητός προφυλακτήρας με ενδασφάλεια και 
με σύστημα κλειδώματος προφυλακτήρα. 140 
Η τελευταία παράγραφος του σημείου 1.4.2.2 αφορά την ενσωμάτωση της διάταξης 
ενδασφάλειας και του συστήματος κλειδώματος προφυλακτήρα που προσαρτώνται 
σε κινητούς προφυλακτήρες στο σύστημα χειρισμού του μηχανήματος. Η απαίτηση 
αυτή αποτελεί μια ειδική εφαρμογή της γενικής απαίτησης σχετικά με την ασφάλεια 
και την αξιοπιστία των συστημάτων χειρισμού – βλ. §184: σχόλια επί του σημείου 
1.2.1. 

Προδιαγραφές για τις διατάξεις ενδασφάλειας και τα συστήματα κλειδώματος 
προφυλακτήρα για προφυλακτήρες προβλέπονται στο πρότυπο EN 1088.141 

Οι ηλεκτρικοί κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια που σχεδιάζονται για να 
χρησιμοποιηθούν ως ασφαλιστικές δικλείδες στα μηχανήματα που αναφέρονται στα 

                                                 
139 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
140 EN 999:1998+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανημάτων — Τοποθέτηση εξοπλισμού προστασίας εν σχέση 
με τις ταχύτητες προσέγγισης μερών του ανθρωπίνου σώματος. 
141 EN 1088:1995+A2:2008 - Ασφάλεια μηχανών - Διατάξεις ενδομανδάλωσης συνδεδεμένες με τους 
προφυλακτήρες - Αρχές για το σχεδιασμό και επιλογή. 
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σημεία 9, 10 και 11 του παραρτήματος IV, όταν διατίθενται χωριστά στην αγορά, 
θεωρούνται δομικά στοιχεία ασφαλείας – βλ. §42: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο γ) 
και §389: σχόλια επί του παραρτήματος V. Παρατίθενται επίσης στο παράρτημα IV 
παράγραφος 20. 

1.4.2.3  Ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες περιορισμού της πρόσβασης 

Οι ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες οι οποίοι περιορίζουν την πρόσβαση σε εκείνα τα κινητά 
στοιχεία που είναι απολύτως απαραίτητα για την εργασία, πρέπει: 

 να μπορούν να ρυθμίζονται με το χέρι ή αυτόματα ανάλογα με τη φύση της 
εργασίας που πρέπει να πραγματοποιηθεί, 

 να μπορούν να ρυθμίζονται εύκολα και χωρίς τη χρήση εργαλείου. 

§220 Ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες περιορισμού της πρόσβασης 

Οι δύο περιπτώσεις του σημείου 1.4.2.3 ορίζουν απαιτήσεις για το τρίτο είδος 
προφυλακτήρων: τους ρυθμιζόμενους προφυλακτήρες περιορισμού της πρόσβασης. 
Οι οριζόμενες στο σημείο 1.4.2.3 απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές των γενικών 
απαιτήσεων για τους προφυλακτήρες και τις προστατευτικές διατάξεις του σημείου 
1.4.1.  

Οι ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες περιορισμού της πρόσβασης πρέπει να 
στερεώνονται ιδίως σε μηχανήματα στα οποία η προσαγωγή του προς επεξεργασία 
υλικού ή τεμαχίου γίνεται με το χέρι, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
προληφθεί πλήρως η πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη γύρω από τα εργαλεία. 

Για να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο κίνδυνος επαφής με εγγενώς 
επικίνδυνες λειτουργίες, είναι σημαντικό να διευκολύνεται η ρύθμιση του 
προφυλακτήρα σύμφωνα με τις διαστάσεις των οικείων υπό επεξεργασία τεμαχίων. 
Στην περίπτωση που αυτό δεν προκαλεί επιπλέον κίνδυνο, ο προφυλακτήρας 
δύναται να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε η θέση του να 
προσαρμόζεται αυτομάτως στη διάσταση του υπό επεξεργασία τεμαχίου. Σε αντίθετη 
περίπτωση, πρέπει ο χειριστής να μπορεί να ρυθμίζει τη θέση του προφυλακτήρα 
εύκολα και γρήγορα χωρίς τη χρήση εργαλείου. 
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1.4.3 Ειδικές απαιτήσεις για τις προστατευτικές διατάξεις 

Οι προστατευτικές διατάξεις πρέπει να σχεδιάζονται και να ενσωματώνονται στο σύστημα 
χειρισμού έτσι ώστε: 

 η θέση σε κίνηση των κινητών μερών να είναι αδύνατη για όσο χρονικό διάστημα 
ο χειριστής ενδέχεται να έρθει σε επαφή με αυτά, 

 τα εκτιθέμενα πρόσωπα να μην μπορούν να έρχονται σε επαφή με τα κινητά μέρη 
ενόσω τα εν λόγω στοιχεία βρίσκονται σε κίνηση, και 

 η απουσία ή η βλάβη ενός στοιχείου των εν λόγω διατάξεων πρέπει να εμποδίζει 
τη θέση σε λειτουργία ή να προκαλεί τη διακοπή της κίνησης των κινητών μερών. 

Η ρύθμιση των προστατευτικών διατάξεων πρέπει να είναι δυνατή μόνο με εκούσια 
ενέργεια. 

§221 Προστατευτικές διατάξεις 

Στο σημείο 1.4.3 ορίζονται απαιτήσεις για τις προστατευτικές διατάξεις. Οι οριζόμενες 
στο σημείο 1.4.3 απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές των γενικών απαιτήσεων για 
τους προφυλακτήρες και τις προστατευτικές διατάξεις του σημείου 1.4.1. 

Οι απαιτήσεις για τις προστατευτικές διατάξεις είναι παρόμοιες των απαιτήσεων για 
τους κινητούς προφυλακτήρες με ενδασφάλεια142, καθώς έχουν τον ίδιο σκοπό: να 
διασφαλίσουν ότι οι χειριστές δεν έρχονται σε επαφή με κινητά στοιχεία τα οποία 
βρίσκονται σε κίνηση. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, δεδομένου ότι οι προστατευτικές διατάξεις δεν συνιστούν 
φυσικό φραγμό, δεν είναι κατάλληλες στην περίπτωση που απαιτείται προστασία 
έναντι εγγενών κινδύνων όπως εκτοξευόμενα αντικείμενα, ακραίες θερμοκρασίες, 
εκπομπές θορύβου, ακτινοβολία ή εκπομπές επικίνδυνων ουσιών. 

 Προδιαγραφές για διατάξεις ευαίσθητες στην πίεση προβλέπονται στο πρότυπο 
EN 1760, μέρη 1 έως 3·143  

 προδιαγραφές για όργανα χειρισμού με τη χρήση και των δύο χεριών 
προβλέπονται στο πρότυπο EN 574·144 

 προδιαγραφές για ηλεκτροευαίσθητες προστατευτικές διατάξεις προβλέπονται στο 
πρότυπο EN 61496-1.145 

                                                 
142 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
143 EN 1760-1:1997+A1:2009 – Ασφάλεια μηχανών — Προστατευτικές διατάξεις ευαίσθητες σε πίεση — 
Μέρος 1: Γενικές αρχές για το σχεδιασμό και έλεγχο ταπήτων και δαπέδων ευαίσθητων στην πίεση·  
EN 1760-2:2001+A1:2009 – Ασφάλεια μηχανών — Προστατευτικές διατάξεις ευαίσθητες σε πίεση — 
Μέρος 2: Γενικές αρχές για το σχεδιασμό και έλεγχο άκρων και μοχλών ευαίσθητων σε πίεση·  
EN 1760-3:2004+A1:2009 – Ασφάλεια μηχανών — Προστατευτικές διατάξεις ευαίσθητες σε πίεση — 
Μέρος 3: Γενικές αρχές για το σχεδιασμό και έλεγχο προφυλακτήρων ευαίσθητων σε πίεση, πλακών, 
συρμάτων και παρόμοιων διατάξεων. 
144 EN 574:1996+A1:2008 - Ασφάλεια μηχανών - Διατάξεις ελέγχου με χρήση και των δύο χεριών - 
Λειτουργικά δεδομένα - Αρχές για το σχεδιασμό. 
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1.5  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ  
  ΕΓΓΕΝΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ 

1.5.1 Ηλεκτρική τροφοδοσία 

Όταν το μηχάνημα τροφοδοτείται με ηλεκτρική ενέργεια, πρέπει να σχεδιάζεται, να 
κατασκευάζεται και να εξοπλίζεται έτσι ώστε να προλαμβάνονται, ή να είναι δυνατόν να 
προλαμβάνονται, όλοι οι εγγενείς κίνδυνοι που οφείλονται στην ηλεκτρική ενέργεια. 

Οι στόχοι ασφαλείας που προβλέπει η οδηγία 73/23/ΕΟΚ εφαρμόζονται στα μηχανήματα. 
Ωστόσο οι υποχρεώσεις σχετικά με την εκτίμηση της συμμόρφωσης ή/και την έναρξη 
χρήσης των μηχανημάτων όσον αφορά τους εγγενείς κινδύνους που οφείλονται στην 
ηλεκτρική ενέργεια, διέπονται αποκλειστικά από την παρούσα οδηγία. 

§222 Ηλεκτρική ενέργεια 

Το σημείο 1.5.1 ασχολείται με τους κινδύνους που οφείλονται στη χρήση ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας. Η ηλεκτρική ενέργεια δύναται να μετατραπεί σε μηχανική ενέργεια 
μέσω ενός ηλεκτρικού κινητήρα ή να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, για την 
παραγωγή θερμότητας ή ακτινοβολίας για την παραγωγική διαδικασία. Στατικός 
ηλεκτρισμός χρησιμοποιείται επίσης σε ορισμένες διαδικασίες, όπως η βαφή, ο 
διαχωρισμός υλικών ή η καθίζηση εκπομπών. 

Οι κύριοι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια είναι ο κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας λόγω άμεσης επαφής με ηλεκτροφόρα στοιχεία (τυχαία επαφή με 
στοιχεία που συνήθως έχουν ηλεκτρική ενέργεια) ή έμμεσης επαφής (επαφή με 
στοιχεία που έγιναν ηλεκτροφόρα λόγω σφάλματος) και τα εγκαύματα, η πυρκαγιά ή 
η έκρηξη λόγω ηλεκτρικών σπινθήρων ή υπερθέρμανσης ηλεκτρικού εξοπλισμού. 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 1.5.1 ορίζει ότι ο κατασκευαστής ενός 
μηχανήματος πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη όλων των 
εγγενών κινδύνων που οφείλονται στην ηλεκτρική τροφοδοσία. Η παρούσα γενική 
απαίτηση εφαρμόζεται ανεξάρτητα από την τάση της ηλεκτρικής τροφοδοσίας. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.5.1 ορίζει ότι οι απαιτήσεις ασφάλειας της 
οδηγίας 2006/95/ΕΚ περί χαμηλής τάσης (LVD) (πρώην οδηγία 73/23/ΕΟΚ όπως 
τροποποιήθηκε) εφαρμόζονται στα μηχανήματα. Η δεύτερη πρόταση της 
παραγράφου αυτής καθιστά σαφές ότι οι διαδικασίες της LVD όσον αφορά τη διάθεση 
στην αγορά και την έναρξη χρήσης δεν εφαρμόζονται στα μηχανήματα που 
υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα. Αυτό σημαίνει ότι η δήλωση 
συμμόρφωσης για τα μηχανήματα που υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα δεν 
παραπέμπει στην LVD. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες κατηγορίες ηλεκτρικού εξοπλισμού χαμηλής 
τάσης εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα – βλ. §63: 
σχόλια επί του άρθρου 1, παράγραφος 2, στοιχείο ια). 

                                                                                                                                                          
145 EN 61496-1:2004+A1:2008 - Ασφάλεια μηχανημάτων - Ηλεκτροευαίσθητος προστατευτικός 
εξοπλισμός - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις και δοκιμές (IEC 61496-1:2004 (Τροποποιημένο)). 
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Γενικές προδιαγραφές για τον σχεδιασμό ηλεκτρικού εξοπλισμού μηχανημάτων 
προβλέπονται στο πρότυπο EN 60204-1·146 προδιαγραφές για ηλεκτρικό εξοπλισμό 
υψηλής τάσης προβλέπονται στο πρότυπο EN 60204-11.147 Προδιαγραφές για 
ηλεκτρικό εξοπλισμό προβλέπονται επίσης σε πολλά πρότυπα για ειδικές κατηγορίες 
μηχανημάτων. 

Πέραν των γενικών απαιτήσεων του σημείου 1.5.1, συμπληρωματικές απαιτήσεις 
όσον αφορά τις μπαταρίες για κινητά μηχανήματα ορίζονται στο σημείο 3.5.1. 

1.5.2 Στατικός ηλεκτρισμός 

Το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να αποφεύγεται ή να 
περιορίζεται η εμφάνιση δυνάμει επικίνδυνων ηλεκτροστατικών φορτίων ή/και να διαθέτει 
μέσα που να επιτρέπουν την παροχέτευση των εν λόγω φορτίων. 

§223 Ανεπιθύμητος στατικός ηλεκτρισμός 

Το σημείο 1.5.2 ασχολείται με κινδύνους οφειλόμενους σε ανεπιθύμητο φορτίο 
στατικού ηλεκτρισμού που δύναται να αναπτυχθεί σε μηχανήματα ή στοιχεία 
μηχανημάτων, κυρίως λόγω της τριβής μεταξύ των στοιχείων του μηχανήματος ή 
μεταξύ του μηχανήματος και των υπό επεξεργασία αντικειμένων, των υλικών ή των 
ρευστών που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από το μηχάνημα. Στατικό φορτίο 
δύναται επίσης να δημιουργηθεί σε μη γειωμένα μεταλλικά στοιχεία μέσω επαγωγής 
σε ηλεκτρικό πεδίο. 

Όταν ένα πρόσωπο προσεγγίσει ή έρθει σε επαφή με ένα φορτισμένο στοιχείο, ρεύμα 
ηλεκτρικής εκκένωσης δύναται να κινηθεί μέσω του σώματός του προς τη γη. Τα 
φυσιολογικά αποτελέσματα αυτού εξαρτώνται κυρίως από το μέγεθος της επιφάνειας 
επαφής, το ποσό της ενέργειας εκκένωσης και το πλάτος και τη συχνότητα του 
ρεύματος. Τα αποτελέσματα αυτά δύναται να είναι απλά ενοχλητικά ή επώδυνα ή να 
έχουν θανατηφόρες συνέπειες. Επίσης, η επίδραση της έκπληξης δύναται να 
συμβάλει στον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος. Η εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού 
δύναται επίσης να προκαλέσει πυρκαγιά ή να πυροδοτήσει έκρηξη - βλ. §227 και 
§228: σχόλια επί των σημείων 1.5.6 και 1.5.7. Η εκκένωση στατικού ηλεκτρισμού 
δύναται επίσης να προκαλέσει βλάβη στα ηλεκτρονικά κυκλώματα συστημάτων 
χειρισμού ή να εμποδίσει την ορθή λειτουργία τους, προκαλώντας εγγενώς 
επικίνδυνες καταστάσεις. 

Δύναται να χρησιμοποιηθούν διάφορες τεχνικές για την πρόληψη της συσσώρευσης 
ανεπιθύμητου στατικού ηλεκτρισμού, όπως η αντικατάσταση των μονωτικών υλικών 
με απορροφητικά ή αγώγιμα υλικά, η αποφυγή ξηρής ατμόσφαιρας ή η δημιουργία 
μιας ιονισμένης ατμόσφαιρας στους οικείους χώρους. Η ασφαλής εκκένωση στατικών 
φορτίων δύναται να επιτευχθεί, για παράδειγμα, με τη σύνδεση και γείωση των 
αγώγιμων στοιχείων του μηχανήματος. 

                                                 
146 EN 60204-1:2004+A1:2009 – Ασφάλεια μηχανών – Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών – Μέρος 1: 
Γενικές απαιτήσεις (IEC 60204-1:2005 (Τροποποιημένο)). 
147 EN 60204-11:2000 - Ασφάλεια μηχανών - Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανών - Μέρος  11: Απαιτήσεις 
για εξοπλισμό υψηλής τάσης για τάσεις άνω των 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος ή 1500 V συνεχούς 
ρεύματος που δεν υπερβαίνουν τα 36 kV (IEC 60204-11:2000). 
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1.5.3 Τροφοδοσία με μορφές ενέργειας πλην της ηλεκτρικής 

Όταν το μηχάνημα τροφοδοτείται με μορφή ενέργειας διαφορετική από την ηλεκτρική, 
πρέπει να έχει σχεδιασθεί, κατασκευασθεί και εξοπλισθεί έτσι ώστε να προλαμβάνονται 
όλοι οι κίνδυνοι που συνδέονται με τις εν λόγω μορφές ενέργειας. 

§224 Τροφοδοσία με μορφές ενέργειας πλην της ηλεκτρικής 

Οι άλλες πηγές ενέργειας πλην της ηλεκτρικής περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την 
υδραυλική, την πνευματική, τη μηχανική και τη θερμική ενέργεια. Ενέργεια δύναται να 
παράγεται από το ίδιο το μηχάνημα μέσω, για παράδειγμα, μιας ηλεκτρικά 
τροφοδοτούμενης υδραυλικής αντλίας ή ενός συμπιεστή ή μέσω κινητήρα εσωτερικής 
καύσης, ή δύναται να λαμβάνεται από εξωτερική πηγή, όπως από παροχή 
συμπιεσμένου αέρα ή το δυναμοδότη ενός ελκυστήρα. Μηχανική ενέργεια δύναται 
επίσης να παρέχεται από άλλο εξοπλισμό, όπως, για παράδειγμα, μια τράπεζα 
δοκιμής οχήματος που οδηγείται από το υπό δοκιμή όχημα. Ενέργεια δύναται επίσης 
να λαμβάνεται από φυσικές πηγές, όπως ο άνεμος ή το τρεχούμενο νερό. Κάθε είδος 
ενέργειας συνδέεται με συγκεκριμένους εγγενείς κινδύνους, όπως η υπερπίεση και η 
εσωτερική ή εξωτερική διαρροή υδραυλικών ή πνευματικών συστημάτων ή η 
υπερθέρμανση και οι εκπομπές αερίων σε κινητήρες εσωτερικής καύσης. 

Το σημείο 1.5.3 αναφέρει ότι οι κατασκευαστές μηχανημάτων οφείλουν να αξιολογούν 
και να προλαμβάνουν όλους τους κινδύνους που οφείλονται στις εν λόγω πηγές 
ενέργειας.  

Στο πρότυπο EN 982 προβλέπονται γενικές προδιαγραφές για υδραυλικά συστήματα 
ισχύος148 στο πρότυπο EN 983 προβλέπονται γενικές προδιαγραφές για πνευματικά 
συστήματα ισχύος.149 

Πέραν της γενικής απαίτησης του σημείου 1.5.3, συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον 
αφορά κινητήρες εσωτερικής καύσης για μηχανήματα που προορίζονται για υπόγειες 
εργασίες ορίζονται στο σημείο 5.5. 

                                                 
148 EN 982:1996+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών - Απαιτήσεις ασφάλειας για ρευστοδυναμικά συστήματα 
μετάδοσης και τα εξαρτήματά τους – Υδραυλικά. 
149 EN 983:1996+A1:2008 - Ασφάλεια μηχανών — Απαιτήσεις ασφάλειας για ρευστοδυναμικά 
συστήματα και τα εξαρτήματά τους — Πνευματικά. 
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1.5.4 Σφάλματα συναρμολόγησης 

Η διάπραξη σφαλμάτων κατά τη συναρμολόγηση ή την αποσυναρμολόγηση ορισμένων 
εξαρτημάτων ικανών να προκαλέσουν κινδύνους, πρέπει να καθίσταται αδύνατη ως εκ του 
σχεδιασμού και της κατασκευής των εξαρτημάτων αυτών, ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, 
να προλαμβάνεται με ενδείξεις που επιτίθενται στα ίδια τα εξαρτήματα ή/και στα 
προστατευτικά καλύμματα. Οι ίδιες ενδείξεις πρέπει να επιτίθενται στα κινητά εξαρτήματα 
ή/και στο προστατευτικό κάλυμμά τους, εφόσον είναι αναγκαία η γνώση της φοράς της 
κίνησης προκειμένου να αποφεύγεται ενδεχόμενος κίνδυνος. 

Αν είναι αναγκαίο, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να παρέχουν συμπληρωματικές πληροφορίες 
όσον αφορά τους εν λόγω κινδύνους. 

Όταν μια ελαττωματική σύνδεση ενδέχεται να δημιουργήσει κινδύνους, τότε οι 
λανθασμένες συνδέσεις θα πρέπει να καθίστανται αδύνατες εκ του σχεδιασμού ή, όταν δεν 
συμβαίνει αυτό, να προλαμβάνονται μέσω ενδείξεων επί των συνδεομένων στοιχείων και, 
κατά περίπτωση, επί των μέσων σύνδεσης. 

§225 Σφάλματα συναρμολόγησης 

Η πρώτη παράγραφος της απαίτησης που αναφέρεται στο σημείο 1.5.4 ασχολείται με 
τους κινδύνους που δύναται να προκληθούν κατά τη συναρμολόγηση εξαρτημάτων 
στο μηχάνημα κατά την εγκατάστασή του ή κατά την επανασυναρμολόγηση μετά τη 
μεταφορά του μηχανήματος σε νέα τοποθεσία ή μετά την αφαίρεσή τους για σκοπούς 
συντήρησης. 

Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται σε εξαρτήματα μηχανημάτων που προβλέπεται να 
εγκατασταθούν ή να αφαιρεθούν και να εγκατασταθούν εκ νέου από το χρήστη ή υπό 
τον έλεγχο του χρήστη. Η ορθή συναρμολόγηση άλλων εξαρτημάτων πρέπει να 
διασφαλίζεται από το σύστημα παραγωγής του κατασκευαστή. 

Στην περίπτωση που είναι πιθανή η λανθασμένη συναρμολόγηση ή 
επανασυναρμολόγηση και που αυτή δύναται να προκαλέσει κίνδυνο, θα πρέπει να 
προλαμβάνεται, στο μέτρο του δυνατού, από τον σχεδιασμό και την κατασκευή του 
μηχανήματος και των οικείων εξαρτημάτων, καθώς και των συστημάτων στερέωσής 
τους. Για παράδειγμα, το αντίστοιχο ασύμμετρο σχήμα του προς συναρμολόγηση 
εξαρτήματος και του υποδοχέα του μηχανήματος δύναται να διασφαλίζει ότι το 
εξάρτημα δεν μπορεί να συναρμολογηθεί με λάθος τρόπο. Η χρήση διακριτών 
συστημάτων στερέωσης για εξαρτήματα που πιθανόν να αποτελέσουν αντικείμενο 
σύγχυσης δύναται να διασφαλίζει το ίδιο αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που δεν είναι 
πρακτικά εφαρμόσιμη μια σχεδιαστική λύση, απαραίτητες ενδείξεις για την αποφυγή 
σφαλμάτων στη συναρμολόγηση πρέπει να επιτίθενται στα εξαρτήματα του 
μηχανήματος ή στα προστατευτικά τους καλύμματα.  

Η δεύτερη πρόταση της πρώτης παραγράφου του σημείου 1.5.4 ορίζει ότι οι ίδιες 
απαιτήσεις πρέπει να εφαρμόζονται και στα κινητά στοιχεία, όπως οι αλυσίδες και οι 
ιμάντες, που πρέπει να συναρμολογούνται προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

Οι σημάνσεις για την αποφυγή σφαλμάτων συναρμολόγησης υπόκεινται στις 
απαιτήσεις του σημείου 1.7.1 όσον αφορά τις πληροφορίες και τις προειδοποιήσεις 
πάνω στο μηχάνημα. 
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Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του σημείου 1.5.4, όπου είναι απαραίτητο, οι 
οδηγίες του κατασκευαστή πρέπει να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες για τα μέτρα 
που λαμβάνονται για την αποφυγή σφαλμάτων συναρμολόγησης και, κατά 
περίπτωση, επεξηγούν τις σημάνσεις που επιτίθενται στα οικεία εξαρτήματα – βλ. 
§264: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο θ). 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.5.4 ασχολείται με τη συγκεκριμένη περίπτωση 
κινδύνου λόγω σφαλμάτων σύνδεσης. Στα είδη της εν λόγω σύνδεσης 
περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, η σύνδεση του μηχανήματος σε παροχές 
ενέργειας ή ρευστών ή η σύνδεση του συστήματος χειρισμού ρυμουλκούμενων 
μηχανημάτων στο σύστημα χειρισμού ενός αυτοκινούμενου μηχανήματος ή ενός 
ελκυστήρα.  

Η προσέγγιση του κινδύνου αυτού είναι η ίδια με την προσέγγιση για την πρόληψη 
σφαλμάτων συναρμολόγησης εν γένει. Στο μέτρο του δυνατού, τα σφάλματα 
σύνδεσης που προκαλούν κινδύνους πρέπει να αποφεύγονται δια του σχεδιασμού 
των προς συναρμολόγηση στοιχείων, χρησιμοποιώντας, για παράδειγμα, 
διαφορετικές διαμέτρους, σπειρώματα ή συστήματα σύνδεσης. Οι σημάνσεις, όπως οι 
κωδικοί χρώματος, είναι χρήσιμες αλλά δεν υποκαθιστούν τα σχεδιαστικά μέτρα. 
Ωστόσο, αν τα σχεδιαστικά μέτρα δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμα, οι απαραίτητες 
ενδείξεις πρέπει να επιτίθενται στα προς σύνδεση στοιχεία και, κατά περίπτωση, στα 
μέσα σύνδεσής τους. 

1.5.5 Ακραίες θερμοκρασίες 

Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος τραυματισμού, εξ 
επαφής ή εξ αποστάσεως, από τα εξαρτήματα του μηχανήματος ή τα υλικά με πολύ υψηλή 
ή πολύ χαμηλή θερμοκρασία. 

Πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι 
εκτόξευσης πολύ θερμών ή πολύ ψυχρών υλικών. 

§226 Ακραίες θερμοκρασίες 

Η επαφή ή εγγύτητα με θερμά στοιχεία μηχανήματος ή με θερμά υλικά που 
χρησιμοποιούνται ή παράγονται από το μηχάνημα δύναται να προκαλέσει δυσφορία, 
πόνο και εγκαύματα. Η επαφή με πολύ ψυχρά στοιχεία ή υλικά δύναται να 
προκαλέσει μούδιασμα ή κρυοπάγημα. Η επαναλαμβανόμενη έκθεση στο κρύο 
δύναται να προκαλέσει βλάβη στα νεύρα ή τα αγγεία. 

Όπου είναι δυνατό, οι κίνδυνοι τραυματισμού εξ επαφής ή εξ αποστάσεως από τα 
εξαρτήματα του μηχανήματος ή από τα υλικά που χρησιμοποιεί ή παράγει το 
μηχάνημα σε υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες πρέπει να μειώνονται μέσω της 
αποφυγής ανάπτυξης επικίνδυνων θερμοκρασιών. Στην περίπτωση που αυτό δεν 
είναι δυνατό, πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα ώστε να 
αποφεύγεται η επικίνδυνη επαφή ή εγγύτητα με τα οικεία σημεία είτε τοποθετώντας τα 
σε επαρκή απόσταση από τις θέσεις στις οποίες φτάνουν συνήθως τα πρόσωπα είτε 
τοποθετώντας προφυλακτήρες ή άλλες προστατευτικές δομές με την απαραίτητη 
θερμική μόνωση. 

Η προβλεπόμενη στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 1.5.5 απαίτηση είναι 
συμπληρωματική της προβλεπόμενης στο σημείο 1.3.3 απαίτησης σχετικά με τον 
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κίνδυνο λόγω εκτόξευσης αντικειμένων. Στην περίπτωση που τοποθετούνται 
προφυλακτήρες για την προστασία από τον κίνδυνο εκτόξευσης θερμών ή πολύ 
ψυχρών υλικών, αυτοί πρέπει να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να ανθίστανται στις εν 
λόγω θερμοκρασίες - βλ. §216: σχόλια επί του σημείου 1.4.1. 

Στο πρότυπο EN ISO 13732, μέρη 1 και 3150 παρέχονται οδηγίες σχετικά με την 
εκτίμηση του κινδύνου τραυματισμού λόγω επαφής με θερμές και ψυχρές επιφάνειες 
αντιστοίχως. Οδηγίες παρέχονται επίσης στον οδηγό 29 της CENELEC.151 

1.5.6 Πυρκαγιά 

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε 
κίνδυνος πυρκαγιάς ή υπερθέρμανσης που προκαλείται από το ίδιο το μηχάνημα ή από τα 
αέρια, τα υγρά, τη σκόνη, τους ατμούς και τις άλλες ουσίες που παράγονται ή 
χρησιμοποιούνται από αυτό. 

§227 Πυρκαγιά 

Η πυρκαγιά που προκαλείται από μηχανήματα δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο για τα 
πρόσωπα, καθώς και για τα αγαθά, καθώς η φωτιά δύναται να προκαλέσει ζημία ή να 
καταστρέψει το ίδιο το μηχάνημα και τις γύρω εγκαταστάσεις και κτίρια. Η αξιολόγηση 
του εγγενούς κινδύνου πυρκαγιάς περιλαμβάνει την αναγνώριση και την αξιολόγηση 
των τριών βασικών στοιχείων που απαιτούνται για την έναρξη μιας πυρκαγιάς, τα 
οποία παρουσιάζονται συχνά υπό μορφή τριγώνου:152 

                                                 
150 EN ISO 13732-1:2008 – Εργονομία θερμικού περιβάλλοντος - Μέθοδοι για την εκτίμηση της 
ανθρώπινης αντίδρασης κατά την επαφή με επιφάνειες - Μέρος 1: Θερμές επιφάνειες (ISO 13732-
1:2006)· 
EN ISO 13732-3:2008 – Εργονομία θερμικού περιβάλλοντος - Μέθοδοι για την εκτίμηση της 
ανθρώπινης αντίδρασης κατά την επαφή με επιφάνειες - Μέρος 3: Ψυχρές επιφάνειες (ISO 13732-
3:2005). 
151 Οδηγός 29 της CLC: 2007 - Θερμοκρασίες θερμών επιφανειών που πιθανόν να έρθουν σε επαφή με 
ανθρώπους -- Έγγραφο καθοδήγησης για Τεχνικές Επιτροπές και κατασκευαστές. 
152 Η διαδικασία καύσης δύναται επίσης να υποβοηθηθεί ή να εμποδιστεί μέσω της παρουσίας άλλων 
ουσιών (καταλύτες). 
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ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Καύσιμο 

καύσιμα υλικά ή ουσίες που 
ενσωματώνονται ή 

χρησιμοποιούνται ή παράγονται 
από το μηχάνημα 

Οξυγόνο 

από τον αέρα 

Πηγή ανάφλεξης 

Όπως σπινθήρες από 
μηχανικό ή ηλεκτρικό 
εξοπλισμό, εκκένωση 
στατικού ηλεκτρισμού, 
θερμές επιφάνειες, υλικά 

ή ουσίες, φλόγες 

ή από οξειδωτικές 
ουσίες 

 

Η μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς περιλαμβάνει τη λήψη διαφόρων μέτρων όσον 
αφορά τα τρία στοιχεία του τριγώνου: 

 Αποφυγή ή μείωση της ενσωμάτωσης, της χρήσης ή της παραγωγής καύσιμων 
υλικών ή ουσιών. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη χρήση 
πυράντοχων υλικών στην κατασκευή του μηχανήματος, τον ασφαλή περιορισμό 
των εύφλεκτων υγρών, σκονών ή αερίων που χρησιμοποιούνται ή παράγονται 
από το μηχάνημα και την ασφαλή απομάκρυνση καύσιμων αποβλήτων – βλ. 
§178: σχόλια επί του σημείου 1.1.3· 

 Πρόληψη της υπερθέρμανσης του ίδιου του μηχανήματος ή των υλικών ή των 
ουσιών που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από το μηχάνημα και, στην 
περίπτωση που δύναται να προκύψει υπερθέρμανση, εντοπισμός της και 
ενεργοποίηση των απαραίτητων διορθωτικών μέτρων ή προειδοποίηση του 
χειριστή προτού να προκληθεί κίνδυνος πυρκαγιάς· 

 Αποφυγή της επαφής μεταξύ καύσιμων υλικών ή ουσιών και πηγών ανάφλεξης 
όπως, για παράδειγμα, σπινθήρων μηχανικής ή ηλεκτρικής προέλευσης ή θερμών 
επιφανειών – βλ. §222 και §223: σχόλια επί των σημείων 1.5.1 και 1.5.2· 

 Μείωση της συγκέντρωσης οξυγόνου (στο μέτρο που αυτό δεν προκαλεί 
πρόσθετο κίνδυνο για τα πρόσωπα) ή αποφυγή της παρουσίας οξειδωτικών 
ουσιών. 

Στην περίπτωση που ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν δύναται να μειωθεί επαρκώς με τα εν 
λόγω μέτρα, πρέπει να λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα προστασίας για τον 
περιορισμό των αποτελεσμάτων μιας πυρκαγιάς. Τα εν λόγω μέτρα δύναται να 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τη θωράκιση ή την κάλυψη του μηχανήματος από 
περίβλημα και συστήματα πυρανίχνευσης, συναγερμού και πυρόσβεσης. Τα 
απαραίτητα μέτρα προσδιορίζονται βάσει εκτίμησης του κινδύνου πυρκαγιάς. 
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Γενικές προδιαγραφές για την αξιολόγηση, την πρόληψη και την προστασία από τον 
κίνδυνο πυρκαγιάς προβλέπονται στο πρότυπο EN 13478.153 

Πέραν των γενικών απαιτήσεων του σημείου 1.5.6, συμπληρωματικές απαιτήσεις 
όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς για κινητά μηχανήματα ορίζονται στο σημείο 
3.5.2· συμπληρωματικές απαιτήσεις όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς για 
μηχανήματα σχεδιασμένα για υπόγειες εργασίες ορίζονται στο σημείο 5.5. 

1.5.7 Έκρηξη 

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγεται κάθε 
κίνδυνος έκρηξης προκαλούμενος είτε από το ίδιο το μηχάνημα είτε από τα αέρια, τα 
υγρά, τις σκόνες, τους ατμούς και τις άλλες ουσίες που παράγονται ή χρησιμοποιούνται 
από αυτά. 

Το μηχάνημα, όσον αφορά τους κινδύνους έκρηξης λόγω χρήσης του σε δυνητικά 
εκρηκτική ατμόσφαιρα, πρέπει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες κοινοτικές οδηγίες. 

§228 Έκρηξη 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη παράγραφο του σημείου 1.5.7 απαίτηση εφαρμόζεται 
για τους κινδύνους έκρηξης λόγω της λειτουργίας του ίδιου του μηχανήματος ή των 
υλικών ή ουσιών που χρησιμοποιεί ή παράγει το μηχάνημα. 

Εκρήξεις δύναται να προκληθούν αν η καύση ορισμένων συγκεντρώσεων εύφλεκτων 
ουσιών, όπως αερίων, ατμών, σταγονιδίων ή σκονών στον αέρα πυροδοτηθεί από 
μια πηγή ανάφλεξης επαρκούς ενέργειας. Οι εκρήξεις περιλαμβάνουν πολύ ταχεία 
αυτοσυντηρούμενη εξάπλωση της αντίδρασης καύσης με συσσώρευση υψηλής 
πίεσης. Η ζημία που προκαλείται από τις εκρήξεις στα πρόσωπα και τα αγαθά 
οφείλεται στη βίαιη εκπομπή φλογών, θερμικής ακτινοβολίας, κυμάτων πίεσης, 
ιπτάμενων συντριμμιών και επικίνδυνων ουσιών. Η σοβαρότητα της πιθανής ζημίας 
εξαρτάται κυρίως από την ποσότητα του εκρηκτικού μείγματος και τη φύση του. 

Οι αρχές που εφαρμόζονται στην πρόληψη του κινδύνου έκρηξης είναι παρόμοιες με 
τις αρχές για την πρόληψη του κινδύνου πυρκαγιάς. Η πρόληψη του κινδύνου 
έκρηξης περιλαμβάνει συνδυασμό: 

 αποφυγής της συσσώρευσης εκρηκτικών μειγμάτων σε χώρους εντός ή γύρω από 
το μηχάνημα, αποφεύγοντας τα εύφλεκτα υλικά και ουσίες ή διατηρώντας μονίμως 
τη συγκέντρωσή τους στον αέρα σε τιμές πέραν των ανώτατων ή κατώτατων 
ορίων έκρηξης· 

 αποφυγής της παρουσίας πηγών ανάφλεξης σε εγγενώς επικίνδυνους χώρους· 

 μείωσης της συγκέντρωσης οξυγόνου σε εγγενούς επικίνδυνους χώρους (εφόσον 
αυτό δεν προκαλεί πρόσθετο κίνδυνο για τα πρόσωπα). 

Στην περίπτωση που ο κίνδυνος έκρηξης δεν δύναται να προληφθεί απολύτως, 
λαμβάνονται συμπληρωματικά μέτρα προστασίας για τον περιορισμό των συνεπειών 
μιας έκρηξης. Στα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ο ανθεκτικός στις 
εκρήξεις σχεδιασμός, η εγκατάσταση συσκευών εκτόνωσης έκρηξης (ανακουφιστικών 

                                                 
153 EN 13478:2001+A1: 2008 - Ασφάλεια μηχανών - Πρόληψη και προστασία έναντι πυρκαγιάς. 
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δικλείδων), η εγκατάσταση αυτόματων συστημάτων εντοπισμού και καταστολής 
εκρήξεων ή διατάξεων για την παρεμπόδιση της εξάπλωσης φλογών ή έκρηξης. 

Γενικές προδιαγραφές για την αξιολόγηση, την πρόληψη και την προστασία από τον 
κίνδυνο έκρηξης προβλέπονται στο πρότυπο EN 1127-1.154 

Σύμφωνα με τη δεύτερη παράγραφο του σημείου 1.5.7, τα μηχανήματα που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν μέσα ή σε σχέση με μια δυνητικώς εκρηκτική 
ατμόσφαιρα υπόκεινται στις διατάξεις της οδηγίας ATEX155 – βλ. §91: σχόλια επί του 
άρθρου 3. Η έννοια της δυνητικώς εκρηκτικής ατμόσφαιρας εξηγείται στις 
κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας ATEX.156 

Τα μηχανήματα που υπόκεινται στην οδηγία ATEX υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις 
σήμανσης – βλ. §251: σχόλια επί της τρίτης παραγράφου του σημείου 1.7.3. 

Παρόλο που η οδηγία ATEX δεν εφαρμόζεται για τους κινδύνους έκρηξης που 
προκαλούνται εντός του ίδιου του μηχανήματος, εξοπλισμός σύμμορφος προς τις 
απαιτήσεις της οδηγίας ATEX πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους του μηχανήματος 
στους οποίους υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης δυνητικά εκρηκτικής ατμόσφαιρας. 

1.5.8 Θόρυβος 

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε οι κίνδυνοι που ανακύπτουν 
από την εκπομπή αερόφερτου θορύβου να είναι μειωμένοι στο χαμηλότερο δυνατό 
επίπεδο, λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής προόδου, καθώς και της ύπαρξης μέσων 
μείωσης του θορύβου, κυρίως στην πηγή του. 

Η στάθμη του εκπεμπομένου θορύβου μπορεί να εκτιμάται σε σχέση με συγκρίσιμα 
δεδομένα εκπομπής από παρόμοια μηχανήματα. 

§229 Μείωση των εκπομπών θορύβου 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.5.8 απαίτηση καλύπτει τους κινδύνους που 
σχετίζονται με την έκθεση των χειριστών των μηχανημάτων και άλλων προσώπων σε 
θορύβους παραγόμενους από το μηχάνημα. Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο από 
το μηχάνημα είναι η κύρια πηγή βλάβης στην ακοή λόγω θορύβου παραγόμενου κατά 
την εργασία. Συχνά ο κίνδυνος για την υγεία είναι ύπουλος, καθώς η βλάβη στην ακοή 
είναι συσσωρευτική και μη αναστρέψιμη, αλλά το προσβαλλόμενο πρόσωπο δεν την 
αντιλαμβάνεται τη στιγμή της έκθεσης. Η έκθεση σε υψηλής ενέργειας κρουστικό 
θόρυβο δύναται να προκαλέσει αιφνίδια κώφωση. Η έκθεση σε θόρυβο συνδέεται 

                                                 
154 EN 1127-1:2007 – Εκρηκτικές ατμόσφαιρες – Πρόληψη και προστασία από εκρήξεις - Μέρος 1: 
Βασικές έννοιες και μεθοδολογία. 
155 Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, 
σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα 
προστασίας που προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες – ΕΕ L 100 της 
19.04.1994, σ. 1. 
156 Κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας 94/9/ΕΚ, της 23ης Μαρτίου 1994, σχετικά με 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας 
που προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες – Τρίτη έκδοση Ιούνιος 2009 – βλ. 
σημείο 3.7.1: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/atex/application/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/atex/application/index_en.htm
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επίσης με άλλες διαταραχές ακοής, όπως η εμβοή (αντίληψη ήχου απουσία 
εξωτερικής πηγής). Η έκθεση σε θόρυβο από μηχανήματα είναι επίσης παράγοντας 
που συμβάλλει στην κούραση και το άγχος και δύναται να συμβάλει σε ατυχήματα, 
για παράδειγμα, λόγω της παρεμβολής στην επικοινωνία - βλ. §181: σχόλια επί του 
σημείου 1.1.6. 

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της έκθεσης προσώπων σε θόρυβο και της 
εκπομπής θορύβου από το μηχάνημα. Η εκπομπή θορύβου από το μηχάνημα, 
μετρούμενη υπό καθορισμένες συνθήκες, είναι μια εγγενής ιδιότητα του μηχανήματος. 
Η έκθεση των προσώπων σε θόρυβο από το μηχάνημα εξαρτάται από παράγοντες 
όπως η εγκατάσταση του μηχανήματος, οι συνθήκες χρήσης του μηχανήματος, τα 
χαρακτηριστικά του χώρου εργασίας (όπως, για παράδειγμα, η απορρόφηση 
θορύβου, η σκέδαση του θορύβου, οι ανακλάσεις θορύβου), οι εκπομπές θορύβου 
από άλλες πηγές (όπως, για παράδειγμα, από άλλα μηχανήματα), η θέση των 
προσώπων σε σχέση με τις πηγές θορύβου, η διάρκεια της έκθεσης και η χρήση 
μέσων ατομικής προστασίας (ωτοασπίδες). Ο κατασκευαστής του μηχανήματος είναι 
υπεύθυνος για τη συμβολή του μηχανήματός του σε κίνδυνο λόγω θορύβου. 

Η έκθεση εργαζομένων σε θόρυβο υπόκειται στις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή 
της οδηγίας 2003/10/ΕΚ για την έκθεση εργαζομένων στους κινδύνους που 
προκύπτουν από τον θόρυβο.157 Η οδηγία αυτή ορίζει τιμές ορίων έκθεσης και τιμές 
έκθεσης για την ανάληψη δράσης όσον αφορά τις στάθμες καθημερινής έκθεσης σε 
θόρυβο και ανώτατες στάθμες ηχητικής πίεσης των εργαζομένων. 

Όσο χαμηλότερη είναι η εκπομπή θορύβου από το μηχάνημα, τόσο ευκολότερο είναι 
για τους χρήστες να σέβονται τα όρια έκθεσης που ορίζονται στην οδηγία 
2003/10/ΕΚ. Συνεπώς, οι χρήστες έχουν συμφέρον να επιλέγουν μηχανήματα με όσο 
το δυνατό πιο χαμηλές εκπομπές θορύβου για την απαιτούμενη απόδοση158 – βλ. 
§275: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.3. 

Η οδηγία για τα μηχανήματα δεν θέτει όρια εκπομπών θορύβου, αλλά απαιτεί από 
τους κατασκευαστές να μειώνουν τους κινδύνους που οφείλονται σε εκπομπές 
θορύβου στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο 
και την ύπαρξη μέσων μείωσης του θορύβου.  

Πέραν της οδηγίας για τα μηχανήματα, ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων 
υπόκεινται στα όρια εκπομπών θορύβου που ορίζονται στην οδηγία 2000/14/ΕΚ για 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους159 – βλ. §92: σχόλια επί του άρθρου 
3 και §273: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο κα). 

Η προσέγγιση του κατασκευαστή για την πρόληψη κινδύνων οφειλόμενων σε 
εκπομπή θορύβου πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις αρχές ενσωμάτωσης της 
ασφάλειας του σημείου 1.1.2. 

                                                 
157 Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 
περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων 
σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) – ΕΕ L 42 της 15.2.2003, σ. 38. 
158 Βλ. άρθρο 4 παράγραφος 6 της οδηγίας 2003/10/ΕΚ. 
159 Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, για 
την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον 
από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους – ΕΕ L 162 της 3.7.2000, σ. 1 – βλ. άρθρο 12. 
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 πρώτη προτεραιότητα πρέπει να δίδεται σε μέτρα σχεδιασμού και κατασκευής 
για τη μείωση των εκπομπών θορύβου στην πηγή· 

 η δεύτερη προτεραιότητα πρέπει να δίδεται σε ενσωματωμένα μέτρα 
προστασίας που συμπληρώνουν τα μέτρα για τη μείωση του θορύβου στην 
πηγή, επιτρέποντας έτσι περαιτέρω μείωση στις εκπομπές θορύβου· 

 η τρίτη προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στην ενημέρωση του χρήστη σχετικά 
με τις εναπομένουσες εκπομπές θορύβου έτσι ώστε να μπορεί να λάβει τα 
απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως, για παράδειγμα, μέτρα σχετικά με την 
εγκατάσταση του μηχανήματος, τον σχεδιασμό του χώρου εργασίας και την 
παροχή και χρήση ΜΑΠ (ωτασπίδων) – βλ. §264, §267 και §273: σχόλια επί 
του σημείου 1.7.4.2 στοιχεία ι), ιβ), ιγ) και κα). 

Η μείωση της εκπομπής θορύβου στην πηγή είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος 
μείωσης των κινδύνων που οφείλονται στον θόρυβο και για τους χειριστές του οικείου 
μηχανήματος και για άλλα πρόσωπα που δύναται να εκτίθενται σε θόρυβο 
παραγόμενο από το μηχάνημα. Για να μειωθούν οι εκπομπές θορύβου στην πηγή 
αποτελεσματικά, είναι απαραίτητος ο εντοπισμός των κύριων πηγών του θορύβου 
που παράγεται από το οικείο μηχάνημα. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τη μείωση 
της κύριας πηγής ή των κύριων πηγών θορύβου σε όσο το δυνατό προγενέστερο 
στάδιο της διαδικασίας σχεδιασμού.  

Στα ενσωματωμένα μέτρα προστασίας κατά των εκπομπών θορύβου περιλαμβάνεται 
η εγκατάσταση ηχητικών περιβλημάτων γύρω από το μηχάνημα ή γύρω από τις 
κύριες πηγές θορύβου στο μηχάνημα. Κατά περίπτωση, πρέπει να σχεδιάζονται 
προφυλακτήρες ώστε να παρέχουν την απαιτούμενη εξασθένηση του θορύβου, 
καθώς και προστασία έναντι άλλων εγγενών κινδύνων – βλ. §169: σχόλια επί του 
σημείου 1.1.1 στοιχείο στ) και §216: σχόλια επί του σημείου 1.4.1.  

Είναι επίσης δυνατός ο σχεδιασμός περιβλημάτων των θέσεων εργασίας ή των 
θέσεων χειρισμού (καμπίνες ή θαλαμίσκοι) ώστε να εξασφαλίζεται εξασθένηση του 
θορύβου, καθώς και προστασία από άλλους εγγενείς κινδύνους – βλ. §182: σχόλια 
επί του σημείου 1.1.7 και §294: σχόλια επί του σημείου 3.2.1. Ωστόσο, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι τα εν λόγω μέτρα δεν προστατεύουν τους χειριστές όταν αυτοί 
βρίσκονται εκτός των περιβλημάτων ούτε άλλα εκτιθέμενα πρόσωπα. 

Γενικές προδιαγραφές για τη μείωση των εκπομπών θορύβου από μηχανήματα 
προβλέπονται στο πρότυπο EN ISO 11688-1.160 

§230 Συγκριτικά δεδομένα εκπομπών 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.5.8 αναφέρεται σε έναν τρόπο αξιολόγησης 
της καταλληλότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη μείωση των κινδύνων που 
οφείλονται σε εκπομπές θορύβου: τη σύγκριση του επιπέδου κινδύνου με το επίπεδο 
κινδύνου παρόμοιων μηχανημάτων. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί τμήμα του τέταρτου 
βήματος της διαδικασίας εκτίμησης των κινδύνων που ορίζεται στην πρώτη γενική 
αρχή: την εκτίμηση κινδύνου161 – βλ. §158: σχόλια επί της 1ης γενικής αρχής – και 
                                                 
160 EN ISO 11688-1:2009 - Aκoυστική - Συvιστώμεvη πρακτική για τo σxεδιασμό μηxαvημάτωv και 
συσκευώv xαμηλoύ θoρύβoυ - Mέρoς 1: Προγραμματισμός (ISO/TR 11688-1:1995). 
161 Βλ. παράγραφο 8.3 του προτύπου EN ISO 14121-1:2007 – Ασφάλεια μηχανών — Εκτίμηση 
κινδύνου — Μέρος 1: Αρχές. 
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είναι το κύριο μέσο προσδιορισμού της προόδου της επιστήμης – βλ. §161: σχόλια 
επί της 3ης γενικής αρχής. 

Η προσέγγιση συνίσταται στη σύγκριση της τιμής εκπομπής θορύβου που μετριέται 
στο οικείο μηχάνημα με τις τιμές που μετρούνται σε παρόμοια μηχανήματα της ίδιας 
οικογένειας. Παρόμοια μηχανήματα είναι τα μηχανήματα που προορίζονται να 
εκτελέσουν την ίδια λειτουργία με ισοδύναμα χαρακτηριστικά απόδοσης. Οι 
παράμετροι που περιγράφουν την απόδοση προσδιορίζονται συνήθως στον κωδικό 
δοκιμής θορύβου για την κατηγορία του οικείου μηχανήματος. Οι εκπομπές θορύβου 
του προς σύγκριση μηχανήματος πρέπει να μετρούνται με τη χρήση του ίδιου 
κωδικού δοκιμής. 

Εάν η σύγκριση δείξει ότι ένας σημαντικός αριθμός παρόμοιων μηχανημάτων με 
συγκρίσιμες παραμέτρους έχει χαμηλότερη στάθμη εκπομπών θορύβου, αυτό 
υποδηλώνει ότι το οικείο μηχάνημα δεν συμφωνεί με την πρόοδο της επιστήμης, 
καθώς υπάρχουν διαθέσιμα μέσα περαιτέρω μείωσης των εκπομπών θορύβου τα 
οποία θα πρέπει να εφαρμοστούν. Αν η σύγκριση δείξει ότι παρόμοια μηχανήματα 
διαθέτουν παρόμοια ή υψηλότερη στάθμη εκπομπών θορύβου, αυτό υποδηλώνει ότι 
τα μέτρα μείωσης του θορύβου είναι επαρκή, εκτός αν είναι προφανές ότι υπάρχουν 
διαθέσιμα τεχνικά μέσα για την περαιτέρω μείωση των εκπομπών θορύβου, και στην 
περίπτωση αυτή, τα μέσα αυτά θα πρέπει να εφαρμοστούν. 

Η εφαρμογή της προσέγγισης αυτής πρέπει να βασίζεται στον κατάλληλο κωδικό 
δοκιμής θορύβου και σε αξιόπιστα και αντιπροσωπευτικά συγκριτικά δεδομένα 
εκπομπών θορύβου. Μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιηθεί μόνο περιορισμένη 
συλλογή δεδομένων. Ωστόσο, όλο και περισσότερα πρότυπα τύπου C σχεδιάζονται 
ώστε να περιλαμβάνουν συγκριτικά δεδομένα εκπομπών για τις κατηγορίες 
μηχανημάτων που καλύπτουν. 

Μέθοδος σύγκρισης των δεδομένων εκπομπών θορύβου μηχανημάτων προβλέπεται 
στο πρότυπο EN ISO 11689.162 

1.5.9 Κραδασμοί 

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε οι κίνδυνοι που ανακύπτουν 
από τις δονήσεις τις οποίες παράγουν, να είναι μειωμένοι στο χαμηλότερο δυνατό 
επίπεδο, λαμβανομένης υπόψη της τεχνικής προόδου, καθώς και της ύπαρξης μέσων 
μείωσης των δονήσεων, κυρίως στην πηγή τους. 

Η στάθμη των παραγομένων κραδασμών μπορεί να εκτιμάται σε σχέση με συγκρίσιμα 
δεδομένα εκπομπής από παρόμοια μηχανήματα. 

§231 Κραδασμοί 

Η οριζόμενη στο σημείο 1.5.9 απαίτηση αφορά τους κινδύνους που σχετίζονται με την 
έκθεση σε κραδασμούς παραγόμενους από το μηχάνημα. Κραδασμοί δύναται να 
παράγονται από τη λειτουργία του ίδιου του μηχανήματος, για παράδειγμα, λόγω 
περιστρεφόμενων ή παλινδρομουσών μαζών, παλμοκίνησης αερίων ή 
αεροδυναμικών φαινομένων όπως αυτά που παράγονται από ανεμιστήρες ή από την 
                                                 
162 EN ISO 11689:1997 - Ακουστική - Διαδικασία σύγκρισης δεδομένων εκπομπής θορύβου 
μηχανημάτων και συσκευών. 
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κρούση φορητών μηχανημάτων σε σκληρά υλικά. Κραδασμοί δύναται επίσης να 
παράγονται από την αλληλεπίδραση μεταξύ του μηχανήματος και του περιβάλλοντός 
του, όπως, για παράδειγμα, από την κίνηση κινητού μηχανήματος πάνω σε ανώμαλο 
έδαφος. 

Η έκθεση σε κραδασμούς που μεταδίδονται μέσω των ποδιών ή του καθίσματος σε 
ολόκληρο το σώμα δύναται να προκαλέσει ή να επιδεινώσει μυοσκελετικές 
διαταραχές, όπως πόνο στην πλάτη και ζημία στην σπονδυλική στήλη. Η έκθεση του 
συστήματος χεριού-βραχίονα σε κραδασμούς δύναται να προκαλέσει βλάβη στα 
αιμοφόρα αγγεία στα δάχτυλα και τις παλάμες (ασθένεια των λευκών δαχτύλων) και 
βλάβη στο περιφερειακό νευρικό σύστημα, τους τένοντες, τους μύες, τα οστά και τους 
συνδέσμους των παλαμών και των χεριών. 

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ της έκθεσης προσώπων σε κραδασμούς και 
των παραγόμενων κραδασμών από το μηχάνημα. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
έκθεση εργαζομένων σε κραδασμούς υπόκειται στις εθνικές διατάξεις για την 
εφαρμογή της οδηγίας 2002/44/ΕΚ.163 Η οδηγία αυτή ορίζει τιμές ορίων καθημερινής 
έκθεσης και τιμές για την ανάληψη δράσης για κραδασμούς στα χέρια και σε 
ολόκληρο το σώμα. 

Η καθημερινή έκθεση προσώπων σε δονήσεις δεν δύναται να υπολογιστεί απλά με τη 
μέτρηση των κραδασμών που παράγει το μηχάνημα, καθώς η έκθεση εξαρτάται 
επίσης από τη διάρκεια και τις συνθήκες χρήσης του οικείου μηχανήματος. Ωστόσο, 
όσο λιγότεροι είναι οι κραδασμοί που παράγονται από το μηχάνημα, τόσο ευκολότερο 
είναι για τους χρήστες να σέβονται τα όρια έκθεσης που ορίζονται στην οδηγία 
2002/44/ΕΚ. Συνεπώς, οι χρήστες έχουν συμφέρον να επιλέγουν μηχανήματα με όσο 
το δυνατό λιγότερους παραγόμενους κραδασμούς για την απαιτούμενη απόδοση – 
βλ. §275: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.3. 

Η προσέγγιση του κατασκευαστή για την πρόληψη κινδύνων οφειλόμενων σε 
παραγόμενους κραδασμούς πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις αρχές ενσωμάτωσης 
της ασφάλειας του σημείου 1.1.2. 

 πρώτη προτεραιότητα πρέπει να δίδεται σε μέτρα σχεδιασμού και κατασκευής 
για τη μείωση της παραγωγής κραδασμών στην πηγή, για παράδειγμα, 
διασφαλίζοντας ότι οι συχνότητες συντονισμού των στοιχείων του μηχανήματος 
δεν είναι κοντά στις συχνότητες πρόκλησης κραδασμών, επιλέγοντας υλικά για 
την κατασκευή του μηχανήματος που έχουν υψηλά εγγενή χαρακτηριστικά 
απόσβεσης, συμπεριλαμβάνοντας βοηθητικές μάζες ή εξισορροπώντας 
περιστρεφόμενα ή παλινδρομούντα στοιχεία· 

 δεύτερη προτεραιότητα πρέπει να δίδεται σε ενσωματωμένα μέτρα 
προστασίας: μέτρα απομόνωσης δύναται να ληφθούν για την πρόληψη της 
μετάδοσης κραδασμών σε ολόκληρο το σώμα ή στο σύστημα χεριού-βραχίονα. 
Τα μέτρα απομόνωσης περιλαμβάνουν την τοποθέτηση μεταλλικών ελατηρίων 
ή ελατηρίων από ελαστομερές υλικό, την τοποθέτηση αποσβεστήρων δια 

                                                 
163 Οδηγία 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 περί 
των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) (16η ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 
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τριβής, υδραυλικών αποσβεστήρων ή αποσβεστήρων αερίων ή την 
τοποθέτηση ενός συνδυασμού ελατηρίων και αποσβεστήρων· 

 τρίτη προτεραιότητα πρέπει να δίδεται στην ενημέρωση του χρήστη σχετικά με 
τους κραδασμούς που εξακολουθούν να παράγονται, έτσι ώστε να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, όπως, για παράδειγμα, μέτρα 
σχετικά με την εγκατάσταση του μηχανήματος ή την παροχή κατάλληλης 
εκπαίδευσης – βλ. §264 και 267: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχεία ι) και 
ιβ) και §279: σχόλια επί του σημείου 2.2.1.1 και §325: σχόλια επί του σημείου 
3.6.3.1. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.5.9 αναφέρεται σε έναν τρόπο αξιολόγησης 
της καταλληλότητας των μέτρων που έχουν ληφθεί για τη μείωση των κινδύνων που 
οφείλονται σε κραδασμούς: τη σύγκριση του επιπέδου κινδύνου με το επίπεδο 
κινδύνου παρόμοιων μηχανημάτων. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται υπό τις ίδιες 
συνθήκες που προβλέπονται στην ισοδύναμη απαίτηση για τα συγκριτικά δεδομένα 
εκπομπών θορύβου – βλ. §230: σχόλια επί του σημείου 1.5.8. 

Γενικές προδιαγραφές για την απομόνωση πηγών κραδασμών προβλέπονται στο 
πρότυπο EN 1299.164 

Πέραν των γενικών απαιτήσεων του σημείου 1.5.9, συμπληρωματικές απαιτήσεις 
όσον αφορά τα καθίσματα μηχανημάτων που υπόκεινται σε κραδασμούς ορίζονται 
στο σημείο 1.1.8. 

1.5.10 Ακτινοβολίες 

Οι ανεπιθύμητες εκπομπές ακτινοβολίας από τα μηχανήματα πρέπει να εκμηδενίζονται ή 
να περιορίζονται σε επίπεδο που δεν προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στα πρόσωπα. 

Όλες οι λειτουργικές εκπομπές ιονιζουσών ακτινοβολιών πρέπει να περιορίζονται στα 
κατώτερα επίπεδα που επαρκούν για την ορθή λειτουργία του μηχανήματος κατά τη 
ρύθμιση, τη λειτουργία και τον καθαρισμό. Εφόσον υπάρχει κίνδυνος, λαμβάνονται τα 
απαραίτητα προστατευτικά μέτρα. 

Όλες οι λειτουργικές εκπομπές μη ιονιζουσών ακτινοβολιών κατά τη ρύθμιση, τη 
λειτουργία και τον καθαρισμό πρέπει να περιορίζονται σε επίπεδο που δεν προκαλούν 
αρνητικές επιπτώσεις στα πρόσωπα. 

§232 Ιονίζουσες και μη ιονίζουσες ακτινοβολίες από τα μηχανήματα 

Οι οριζόμενες στο σημείο 1.5.10 απαιτήσεις αφορούν τους κινδύνους που οφείλονται 
σε εκπομπές ακτινοβολίας από στοιχεία του μηχανήματος ή από υλικά ή ουσίες που 
χρησιμοποιούνται ή παράγονται από το μηχάνημα. Το σημείο 1.5.10 αφορά 
ιονίζουσες και μη ιονίζουσες ακτινοβολίες. Οι κίνδυνοι λόγω συνεχούς οπτικής 
ακτινοβολίας (λέιζερ) καλύπτονται στο σημείο 1.5.12. 

Οι ιονίζουσες ακτινοβολίες περιλαμβάνουν ραδιενεργές ακτινοβολίες άλφα, βήτα και 
γάμα, και τις ακτίνες Χ. Η έκθεση σε ιονίζουσα ακτινοβολία προκαλεί βλάβη στα 
κύτταρα και δύναται να είναι καρκινογόνα.  
                                                 
164 EN 1299:1997+A1:2008 - Μηχανικές δονήσεις και κρούσεις - Μόνωση μηχανών έναντι δονήσεων - 
Πληροφορίες για την εφαρμογή της μόνωσης στην πηγή. 
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Στις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες περιλαμβάνονται οι μαγνητικές και ηλεκτρομαγνητικές 
ακτινοβολίες στα φάσματα μικροκυμάτων και ραδιοσυχνοτήτων και οι οπτικές 
ακτινοβολίες στα φάσματα υπέρυθρων, ορατών και υπεριωδών συχνοτήτων. Η 
έκθεση σε ισχυρά μαγνητικά πεδία δύναται να προκαλέσει ίλιγγο, ναυτία και 
magnetophosphenes (οπτική αίσθηση φώτων που τρεμοσβήνουν). Η έκθεση σε 
ακτινοβολία μικροκυμάτων και ραδιοσυχνοτήτων δύναται να οδηγήσει σε θέρμανση 
και διαταραχή των αντιδράσεων των νεύρων και των μυών. Η έκθεση σε ορισμένα 
επίπεδα οπτικής ακτινοβολίας δύναται να προκαλέσει εγκαύματα και άλλους 
τραυματισμούς στα μάτια και την επιδερμίδα. Η έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία 
δύναται να είναι καρκινογόνα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκθεση εργαζομένων σε ακτινοβολία υπόκειται στις 
εθνικές διατάξεις που εφαρμόζουν τις ακόλουθες οδηγίες: 

Ιονίζουσες ακτινοβολίες Οδηγία 96/29/Ευρατόμ165  
 

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία: Οδηγία 2004/40/ΕΚ166  
 

Τεχνητή οπτική ακτινοβολία: Οδηγία 2006/25/ΕΚ167  
 

Αυτές οι οδηγίες θέτουν τιμές ορίων έκθεσης. Παρόλο που είναι σημαντικό να γίνει 
διάκριση μεταξύ της έκθεσης των προσώπων σε ακτινοβολία από την εκπομπή 
ακτινοβολίας από το μηχάνημα, όσο χαμηλότερες είναι οι εκπομπές από το 
μηχάνημα, τόσο ευκολότερο είναι για τους χρήστες να σέβονται τα όρια έκθεσης. 

Η γενική απαίτηση που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του σημείου 1.5.10 
εφαρμόζεται για ανεπιθύμητες εκπομπές ακτινοβολίας, ήτοι εκπομπές που δεν είναι 
απαραίτητες για τη λειτουργία του μηχανήματος. Εφαρμόζεται για ιονίζουσες και μη 
ιονίζουσες ακτινοβολίες. Η πρόληψη των κινδύνων που οφείλονται σε ανεπιθύμητη 
ακτινοβολία περιλαμβάνει: 

 την αποφυγή των εκπομπών ακτινοβολίας ή τη μείωση της ισχύος τους σε μη 
επιβλαβή επίπεδα – θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν θεωρείται ότι υπάρχει 
αβλαβές επίπεδο έκθεσης σε ιονίζουσα ακτινοβολία· 

 
165 Οδηγία 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, για τον καθορισμό των βασικών 
κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους 
κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες (ΕΕ L 159 της 29.06.1996, σ. 1) 
166 Οδηγία 2004/40/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 
περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων 
σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (ηλεκτρομαγνητικά πεδία) (18η ειδική οδηγία 
κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). Η οδηγία 2004/40/ΕΚ 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2008/46/ΕΚ που μεταθέτει την προθεσμία για την ενσωμάτωση στο 
εθνικό δίκαιο έως την 30ή Απριλίου 2012. 
167 Οδηγία 2006/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2006 περί 
των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (τεχνητή οπτική ακτινοβολία) (19η ειδική οδηγία 
κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ). 
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 στην περίπτωση που οι εκπομπές δεν δύναται να εξαλειφθούν ή να μειωθεί 
επαρκώς η ισχύς τους, θωράκιση για την πρόληψη της έκθεσης των χειριστών ή 
άλλων προσώπων· 

 ενημέρωση των χρηστών για τους κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν 
λόγω της ακτινοβολίας και για την ανάγκη παροχής και χρήσης μέσων ατομικής 
προστασίας – βλ. §267: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιβ) και ιγ). 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.5.10 καλύπτει κινδύνους λόγω λειτουργικής 
ιονίζουσας ακτινοβολίας. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι τα μηχανήματα που είναι 
ειδικά σχεδιασμένα για τους σκοπούς της βιομηχανίας πυρηνικής ενέργειας ή για την 
παραγωγή ή επεξεργασία ραδιενεργών υλικών εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της 
οδηγίας για τα μηχανήματα. Ωστόσο, τα μηχανήματα που υπόκεινται στην οδηγία για 
τα μηχανήματα δύναται να ενσωματώνουν πηγές ιονίζουσας ακτινοβολίας, για 
παράδειγμα, για σκοπούς μέτρησης, μη καταστροφικής δοκιμής ή πρόληψης της 
συσσώρευσης στατικού ηλεκτρικού φορτίου – βλ. §50: σχόλια επί του άρθρου 1 
παράγραφος 2 στοιχείο γ).  

Η εν λόγω λειτουργική ιονίζουσα ακτινοβολία πρέπει να περιορίζεται στο χαμηλότερο 
δυνατό επίπεδο το οποίο επαρκεί για την κατάλληλη λειτουργία του μηχανήματος και 
πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να διασφαλίζεται ότι 
οι χειριστές και τα άλλα πρόσωπα δεν εκτίθενται σε ακτινοβολία είτε κατά την 
κανονική λειτουργία του μηχανήματος είτε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης, 
όπως η ρύθμιση και ο καθαρισμός. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση πηγών ραδιενέργειας δύναται να υπόκειται σε 
έγκριση και έλεγχο σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 
96/29/ΕΥΡΑΤΟΜ και της οδηγίας 2003/122/ΕΥΡΑΤΟΜ.168 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.5.10 καλύπτει λειτουργική μη ιονίζουσα 
ακτινοβολία. Εφόσον η έκθεση σε χαμηλά επίπεδα ορισμένων ειδών μη ιονίζουσας 
ακτινοβολίας δύναται να είναι αβλαβής, η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.5.10 ορίζει 
ότι τα επίπεδα μη ιονίζουσας ακτινοβολίας στα οποία εκτίθενται τα πρόσωπα δεν 
πρέπει να έχουν δυσμενείς συνέπειες. 

Γενικές προδιαγραφές για την αξιολόγηση και τη μέτρηση της μη ιονίζουσας 
ακτινοβολίας και την προστασία από αυτή προβλέπονται στο πρότυπο EN 12198, 
μέρη 1 έως 3.169 

                                                 
168 Οδηγία 2003/122/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 2003, για τον έλεγχο των 
κλειστών πηγών ραδιενέργειας και των ένθετων πηγών - ΕΕ L 346 της 31.12.2003, σ. 57. 
169 EN 12198-1:2000+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών - Εκτίμηση και μείωση των προκυπτόντων 
κινδύνων από ακτινοβολία εκπεμπομένη από τις μηχανές - Μέρος 1: Γενικές αρχές·  
EN 12198-2:2000+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών - Εκτίμηση και μείωση των προκυπτόντων κινδύνων 
από ακτινοβολία εκπεμπομένη από τις μηχανές - Μέρος 2: Διαδικασία μέτρησης εκπεμπομένης 
ακτινοβολίας·  
EN 12198-3:2000+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών - Εκτίμηση και μείωση των προκυπτόντων κινδύνων 
από ακτινοβολία εκπεμπομένη από τις μηχανές - Μέρος 3: Μείωση της ακτινοβολίας μέσω εξασθένησης 
ή παρεμβολής πετάσματος. 
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1.5.11 Εξωτερικές ακτινοβολίες 

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε οι τυχόν εξωτερικές 
ακτινοβολίες να μη διαταράσσουν τη λειτουργία τους. 

§233 Εξωτερικές ακτινοβολίες 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.5.11 απαίτηση καλύπτει μια πτυχή της 
ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας του μηχανήματος, ήτοι την ανοσία του 
μηχανήματος σε διαταραχές λόγω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από εξωτερικές 
πηγές που δύναται να επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων. Από 
την άποψη αυτή, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή των σχετικών με την ασφάλεια στοιχείων του συστήματος χειρισμού – βλ. 
§184: σχόλια επί του σημείου 1.2.1. 

Όσον αφορά την ανοσία του μηχανήματος στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που 
δύναται να διαταράξει τη λειτουργία του μηχανήματος εν γένει και όσον αφορά τις 
εκπομπές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το μηχάνημα που δύναται να 
διαταράξουν τη λειτουργία άλλου εξοπλισμού, εφαρμόζεται η οδηγία 2004/108/ΕΚ για 
την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα170 επιπροσθέτως της οδηγίας για τα μηχανήματα 
– βλ. §92: σχόλια επί του άρθρου 3. 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.5.11 απαίτηση ορίζει επίσης ότι οι κατασκευαστές 
μηχανημάτων πρέπει να προλαμβάνουν παρεμβολές από άλλα είδη εξωτερικής 
ακτινοβολίας που δύναται να αναμένονται εύλογα υπό τις σχεδιαζόμενες συνθήκες 
χρήσης. Για παράδειγμα, η εξωτερική τεχνητή ή φυσική οπτική ακτινοβολία δύναται 
να παρεμβληθεί στη λειτουργία ορισμένων φωτοηλεκτρικών οργάνων ή ασύρματων 
οργάνων τηλεχειρισμού. 

1.5.12  Ακτινοβολία λέιζερ 

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης εξοπλισμών λέιζερ, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις: 

 ο εξοπλισμός λέιζερ των μηχανημάτων πρέπει να είναι σχεδιασμένος και 
κατασκευασμένος έτσι ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε τυχαία ακτινοβολία, 

 ο εξοπλισμός λέιζερ των μηχανημάτων πρέπει να προστατεύεται έτσι ώστε ούτε οι 
ωφέλιμες ακτινοβολίες, ούτε οι ακτινοβολίες από αντανάκλαση ή διάχυση, ούτε οι 
δευτερογενείς ακτινοβολίες να βλάπτουν την υγεία, 

 οι οπτικοί εξοπλισμοί για την παρατήρηση ή ρύθμιση των εξοπλισμών λέιζερ των 
μηχανημάτων πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να μη δημιουργείται κανένας κίνδυνος 
για την υγεία από τις ακτίνες λέιζερ. 

§234 Ακτινοβολία λέιζερ 

Πηγές ακτινοβολίας λέιζερ ενσωματώνονται συχνά σε μηχανήματα για σκοπούς, για 
παράδειγμα, μέτρησης, επεξεργασίας δεδομένων ή ανίχνευσης παρουσίας, ή σε 
                                                 
170 Οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 
2004, για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα και την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ - ΕΕ L 390 της 31.12.2004, σ. 24. 
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μηχανήματα κατεργασίας με λέιζερ όπως, για παράδειγμα, μηχανήματα θερμικής 
κατεργασίας, σήμανσης, κοπής, κάμψης ή συγκόλλησης υλικών ή υπό επεξεργασία 
αντικειμένων. Οι κίνδυνοι που οφείλονται στην ακτινοβολία λέιζερ εξαρτώνται από το 
μήκος κύματος και την ισχύ της ακτινοβολίας. Η έκθεση σε ακτινοβολία λέιζερ δύναται 
να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια ή την επιδερμίδα και εγκαύματα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η έκθεση εργαζομένων σε ακτινοβολία λέιζερ υπόκειται 
στις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/25/ΕΚ για την τεχνητή 
οπτική ακτινοβολία, η οποία θέτει τιμές ορίων έκθεσης. 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.5.12 απαίτηση ορίζει ότι οι κατασκευαστές 
μηχανημάτων πρέπει να ενσωματώνουν γεννήτριες ή πηγές λέιζερ στο μηχάνημα 
κατά τρόπο ώστε η ακτινοβολία να εφαρμόζεται μόνο όπου και όταν χρειάζεται. Κατά 
περίπτωση, πρέπει να τοποθετούνται τοπικές ή περιφερειακές θωρακίσεις ή 
διάφραγμα για την προστασία των προσώπων από δυνητικώς επικίνδυνη άμεση, 
ανακλώμενη, διαχεόμενη ή σκεδασμένη ακτινοβολία. 

Γενικά, στα μηχανήματα κατεργασίας με λέιζερ, η πρόσβαση στη ζώνη επεξεργασίας 
πρέπει να μην επιτρέπεται κατά την κανονική λειτουργία. Στην περίπτωση που οι 
χειριστές πρέπει να παρατηρούν τον εξοπλισμό λέιζερ, για παράδειγμα, για σκοπούς 
ρύθμισης ή προσαρμογής, ο κατασκευαστής οφείλει να ενσωματώσει τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας για να εμποδίζει οποιονδήποτε κίνδυνο προσβολής της υγείας. 
Σύμφωνα με το σημείο 1.1.2 στοιχείο β), οδηγίες για την παροχή και τη χρήση ΜΑΠ 
(γυαλιών προστασίας) έναντι της ακτινοβολίας λέιζερ θα δίδονται μόνο για τους 
εναπομείναντες κινδύνους που δεν δύναται να προληφθούν μέσω ενσωματωμένων 
μέτρων προστασίας. 

Η τρίτη περίπτωση του σημείου 1.5.12 ορίζει ότι ο οπτικός εξοπλισμός που 
τοποθετείται για την προστασία των χειριστών κατά την παρατήρηση ή τη ρύθμιση 
εξοπλισμού λέιζερ, όπως τα διαφράγματα, θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη 
μέγιστη διαπερατότητα, λαμβανομένου υπόψη του εύρους μήκους κύματος και των 
άλλων χαρακτηριστικών της ακτινοβολίας λέιζερ, ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος 
προσβολής της υγείας. 

Γενικές προδιαγραφές για μηχανήματα κατεργασίας με λέιζερ προβλέπονται στα 
πρότυπα EN ISO 11553, μέρη 1 και 2.171 

Προδιαγραφές για διαφράγματα προστασίας παρέχονται στο πρότυπο EN 12254.172 

 
171 EN ISO 11553-1:2008 - Ασφάλεια μηχανών - Μηχανές επεξεργασίας με λέιζερ - Μέρος 1: Γενικές 
απαιτήσεις ασφάλειας (ISO 11553-1:2005)· EN ISO 11553-2:2008 - Ασφάλεια μηχανών — Μηχανές 
επεξεργασίας με λέιζερ — Μέρος 2: Απαιτήσεις ασφαλείας για συσκευές χειρός που διαχειρίζονται 
λέιζερ (ISO 11553-2:2007). 
172 EN 12254:2010 - Πετάσματα σε χώρους εργασίας με λέιζερ - Απαιτήσεις ασφάλειας και δοκιμές. 
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1.5.13  Εκπομπές εγγενώς επικίνδυνων υλικών και ουσιών 

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι εγγενείς 
κίνδυνοι εισπνοής, κατάποσης, επαφής με το δέρμα, τα μάτια ή τις βλεννογόνους, καθώς 
και η εισχώρηση από το δέρμα, υλικών και ουσιών τις οποίες παράγουν. 

Εφόσον ο κίνδυνος δεν μπορεί να εκμηδενισθεί, τα μηχανήματα πρέπει να είναι 
εξοπλισμένα ώστε τα εγγενώς επικίνδυνα υλικά και οι ουσίες να συγκρατούνται, 
αποχετεύονται, αποβάλλονται με ψεκασμό νερού, διηθούνται ή υφίστανται επεξεργασία με 
άλλη εξίσου αποτελεσματική μέθοδο. 

Εφόσον η παραγωγική διαδικασία δεν πραγματοποιείται σε πλήρως κλειστό περιβάλλον 
κατά την κανονική λειτουργία του μηχανήματος, οι διατάξεις συγκράτησης ή/και 
αποχέτευσης πρέπει να τοποθετούνται ούτως ώστε να παράγουν το μέγιστο αποτέλεσμα. 

§235 Εκπομπές εγγενώς επικίνδυνων υλικών και ουσιών 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 1.5.13 απαιτήσεις καλύπτουν κινδύνους για την υγεία 
λόγω της εκπομπής εγγενώς επικίνδυνων υλικών και ουσιών που παράγονται από το 
μηχάνημα. Στα εγγενώς επικίνδυνα υλικά και ουσίες περιλαμβάνονται χημικά και 
βιολογικά υλικά και ουσίες που ταξινομούνται ως τοξικές, επιβλαβείς, διαβρωτικές, 
ερεθιστικές, ευαισθητοποιητικές, καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες, τερατογόνες, 
παθογόνες ή ασφυξιογόνες. Οι αερόφερτες εκπομπές εγγενώς επικίνδυνων ουσιών 
είναι πιθανότερο να εισέλθουν στο σώμα μέσω εισπνοής, αλλά δύναται επίσης να 
εισέλθουν μέσω άλλων διόδων, όταν εναποτίθενται σε επιφάνειες του σώματος ή 
καταπίνονται. Οι μη αερόφερτες εκπομπές εγγενώς επικίνδυνων ουσιών είναι 
πιθανότερο να εισέλθουν στο σώμα μέσω κατάποσης ή επαφής με το δέρμα, τα μάτια 
ή τις βλεννογόνους. 

Η πρόληψη των κινδύνων λόγω εκπομπών εγγενώς επικίνδυνων ουσιών και υλικών 
δύναται να επιτευχθεί μέσω της αποφυγής χρήσης των επικίνδυνων υλικών και 
ουσιών ή μέσω της χρήσης λιγότερο επικίνδυνων ουσιών - βλ. §178: σχόλια επί του 
σημείου 1.1.3. Η παραγωγική διαδικασία δύναται επίσης να σχεδιαστεί κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι εκπομπές. 

Στην περίπτωση που οι εκπομπές εγγενώς επικίνδυνων υλικών και ουσιών δεν 
δύναται να αποφευχθούν ή να μειωθούν επαρκώς, η δεύτερη παράγραφος του 
σημείου 1.5.13 ορίζει ότι το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει τον εξοπλισμό που είναι 
απαραίτητος για τον περιορισμό, την αποχέτευση ή την εκκένωση εγγενώς 
επικίνδυνων υλικών και ουσιών ώστε να προστατεύονται τα πρόσωπα από την 
έκθεση. Στην περίπτωση που τα εγγενώς επικίνδυνα υλικά ή ουσίες είναι καύσιμα ή 
δύναται να σχηματίσουν ένα εκρηκτικό μείγμα με τον αέρα, πρέπει να λαμβάνονται 
προφυλάξεις ώστε να προλαμβάνεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης κατά τη 
συγκράτηση ή την αποχέτευσή τους – βλ. §227 και §228: σχόλια επί των σημείων 
1.5.6 και 1.5.7. 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.5.13 καλύπτει τις περιπτώσεις στις οποίες η 
παραγωγική διαδικασία δεν εκτελείται σε απολύτως κλειστό περιβάλλον. Στις 
περιπτώσεις αυτές, ο εξοπλισμός για τη συγκράτηση ή την αποχέτευση των εγγενώς 
επικίνδυνων υλικών και ουσιών πρέπει να σχεδιάζεται και να τοποθετείται κατά τρόπο 
ώστε να αποφεύγονται διαρροές. Αυτό δύναται να επιτευχθεί, για παράδειγμα, 
διατηρώντας τα δοχεία συγκράτησης υπό αρνητική πίεση ή τοποθετώντας καλύμματα 
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ή ακροφύσια εξαγωγής με επαρκή ροή αέρα όσο το δυνατό πιο κοντά στα σημεία 
εκπομπής. 

Γενικές προδιαγραφές για την πρόληψη των κινδύνων λόγω των εκπομπών εγγενώς 
επικίνδυνων υλικών και ουσιών προβλέπονται στο πρότυπο EN 626, μέρη 1 και 2.173 

1.5.14 Κίνδυνος εγκλωβισμού στο μηχάνημα 

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται ή εξοπλίζονται με μέσα που να επιτρέπουν 
στα πρόσωπα να μη μένουν εγκλωβισμένα μέσα σε αυτά, ή, σε περίπτωση που αυτό είναι 
αδύνατο, να ζητούν βοήθεια. 

§236 Κίνδυνος εγκλωβισμού 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.5.14 απαίτηση εφαρμόζεται σε περιπτώσεις που η 
παρουσία προσώπων σε κλειστούς χώρους του μηχανήματος δεν δύναται να 
αποφευχθεί πλήρως. Η απαίτηση εφαρμόζεται επίσης στους φορείς ορισμένων 
κατηγοριών μηχανημάτων που έχουν σχεδιαστεί για την ανύψωση προσώπων, στην 
περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού των χρηστών αν ο φορέας 
ακινητοποιηθεί σε ύψος ή μεταξύ σταθερών πλατύσκαλων. Προσοχή θα πρέπει 
επίσης να δίδεται στον κίνδυνο εγκλωβισμού ενός προσώπου σε μια θέση χειρισμού 
σε ύψος, για παράδειγμα, σε περίπτωση ανικανότητας.  

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.5.14 απαίτηση θα πρέπει να εξετάζεται σε συνάρτηση 
με τις προβλεπόμενες στο σημείο 1.1.7 απαιτήσεις όσον αφορά εξόδους και εξόδους 
έκτακτης ανάγκης από θέσεις χειρισμού – βλ. §182: σχόλια επί του σημείου 1.1.7 - και 
στα σημεία 1.6.4 και 1.6.5 όσον αφορά τις επεμβάσεις του χειριστή και τον καθαρισμό 
εσωτερικών στοιχείων. 

1.5.15  Κίνδυνος γλιστρήματος, σκοντάμματος ή πτώσης 

Τα μέρη του μηχανήματος επί των οποίων προβλέπεται ότι μπορούν να μετακινηθούν ή να 
σταθούν πρόσωπα, πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να 
αποτρέπεται ο κίνδυνος τα πρόσωπα αυτά να σκοντάψουν, να γλιστρήσουν ή να πέσουν 
πάνω ή έξω από τα εν λόγω μέρη. 

Κατά περίπτωση, τα μέρη αυτά πρέπει να εφοδιάζονται με χειρολαβές, σταθερές σε σχέση 
με τους χρήστες και οι οποίες τους επιτρέπουν να διατηρούν την ευστάθειά τους. 

§237 Γλιστρήματα, σκοντάμματα και πτώσεις 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη παράγραφο του σημείου 1.5.15 απαίτηση εφαρμόζεται 
σε όλα τα μέρη του μηχανήματος πάνω στα οποία προβλέπεται να κινούνται ή να 
στέκονται πρόσωπα, για να φτάσουν σε θέσεις χειρισμού και σημεία συντήρησης ή 
για να κινηθούν από το ένα τμήμα του μηχανήματος σε ένα άλλο - βλ. §240: σχόλια 

                                                 
173 EN 626-1:1994+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών - Μείωση των κινδύνων για την υγεία από 
επικίνδυνες ουσίες που εκπέμπονται από μηχανές – Μέρος 1: Αρχές και προδιαγραφές για τους 
κατασκευαστές μηχανών· 
EN 626-2:1996+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών - Μείωση των κινδύνων για την υγεία από επικίνδυνες 
ουσίες που εκπέμπονται από μηχανές - Μέρος 2: Μεθοδολογία οδηγούσα σε διαδικασίες επαλήθευσης. 
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επί του σημείου 1.6.2. Εφαρμόζεται επίσης σε τμήματα του μηχανήματος πάνω στα 
οποία κινούνται ή στέκονται πρόσωπα κατά τη χρήση μηχανήματος που προορίζεται 
για την ανύψωση ή τη μετακίνηση προσώπων. Ως εκ τούτου, η απαίτηση εφαρμόζεται 
σε τμήματα μηχανημάτων όπως, για παράδειγμα, σκαλοπάτια ανόδου, εξέδρες 
εργασίας, διαδρόμους, γέφυρες εργασίας, ράμπες, σκαλιά, σκάλες, δάπεδα, τα 
σκαλοπάτια κυλιόμενων διαδρόμων ή το δάπεδο διαδρόμων μεταφοράς επιβατών. 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.5.15 απαίτηση εφαρμόζεται μόνο σε τμήματα του 
μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των μέσων πρόσβασης στο μηχάνημα που 
έχουν εγκατασταθεί στις εγκαταστάσεις του χρήστη – βλ. §240: σχόλια επί του 
σημείου 1.6.2. Οι υποχρεώσεις του εργοδότη όσον αφορά τα δάπεδα χώρου 
εργασίας ορίζονται στην οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου.174 Κάθε ειδική 
απαίτηση για το δάπεδο πάνω στο οποίο πρέπει να χρησιμοποιηθεί ή να 
εγκατασταθεί ένα μηχάνημα προσδιορίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή – βλ. 
§264: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο θ). 

Για να προλαμβάνεται ο κίνδυνος ολίσθησης, ο κατασκευαστής πρέπει να διασφαλίζει 
ότι οι επιφάνειες του μηχανήματος πάνω στο οποίο προβλέπεται να κινούνται ή να 
στέκονται πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλη αντιολίσθηση, λαμβανομένων 
υπόψη των συνθηκών χρήσης. Εφόσον η συσσώρευση ουσιών όπως το νερό, το 
λάδι ή το γράσο, το χώμα, η σκόνη, το χιόνι ή ο πάγος τείνει να αυξάνει τον κίνδυνο 
ολίσθησης, οι επιφάνειες πάνω στις οποίες πιθανόν να κινούνται και να στέκονται 
πρόσωπα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να σχεδιάζονται και να τοποθετούνται έτσι 
ώστε να αποφεύγεται η παρουσία των εν λόγω ουσιών ή να σχεδιάζονται έτσι ώστε οι 
εν λόγω ουσίες να μην συσσωρεύονται ή να μπορούν να αποχετεύονται. Στην 
περίπτωση που οι επιφάνειες παραμένουν υγρές ή νοτισμένες, θα πρέπει να 
αποφεύγονται οι λείες επιφάνειες. 

Για να αποφεύγεται ο κίνδυνος σκοντάμματος, είναι σημαντικό να αποφεύγονται 
διαφορές στο επίπεδο μεταξύ παρακείμενων επιφανειών. Για παράδειγμα, η ακρίβεια 
χωροστάθμησης ανυψωτικού μηχανήματος που εξυπηρετεί σταθερά πλατύσκαλα 
όπου που τα πρόσωπα έχουν πρόσβαση στο φορέα πρέπει να είναι τέτοια που να 
μην επιτρέπει διαφορά επιπέδου μεταξύ του δαπέδου του φορέα και του 
πλατύσκαλου που θα μπορούσε να προκαλέσει κίνδυνο σκοντάμματος. Θα πρέπει να 
ληφθεί μέριμνα κατά την τοποθέτηση και στερέωση καλωδίων και σωληνώσεων ώστε 
να αποφεύγεται η δημιουργία εμποδίων που προκαλούν κίνδυνο σκοντάμματος. 

Στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος πτώσης, οι οικείοι χώροι πρέπει να 
εξοπλίζονται με τα απαραίτητα περιφράγματα ή κιγκλιδώματα και πλάκες ώστε να 
αποφεύγονται οι πτώσεις. Σημεία αγκύρωσης για την πρόσδεση ΜΑΠ κατά των 
πτώσεων από ύψος πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία που εξακολουθεί να 
υπάρχει κίνδυνος πτώσης - βλ. §265: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2. στοιχείο ιγ) και 
§374: σχόλια επί του σημείου 6.3.2. Κατάλληλα είδη αγκυρώσεων θα πρέπει να 
επιλεγούν λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη μετακίνησης των χειριστών. Ωστόσο, 
σύμφωνα με το σημείο 1.1.2 στοιχείο β), οι οδηγίες για την παροχή και τη χρήση ΜΑΠ 
δεν θα πρέπει να υποκαθιστούν τα ενσωματωμένα μέτρα προστασίας από τον 
κίνδυνο πτώσης, όταν τα εν λόγω μέτρα είναι πρακτικά εφαρμόσιμα. 

                                                 
174 Οδηγία 89/654/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 1989 σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας (πρώτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) – παράρτημα Ι, σημείο 9.2. 
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Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.5.15 ορίζει ότι οι χώροι μηχανημάτων πάνω 
στους οποίους προβλέπεται να κινούνται ή να στέκονται πρόσωπα πρέπει να 
εξοπλίζονται, κατά περίπτωση, με χειρολαβές που θα είναι σταθερές σε σχέση με 
τους χρήστες, ώστε να τους επιτρέπουν να διατηρούν την ευστάθειά τους. Αυτό είναι 
ένα συμπληρωματικό μέτρο για τη μείωση του κινδύνου ολίσθησης, σκοντάμματος και 
πτώσης και είναι ιδιαιτέρως σημαντικό για μηχανήματα στα οποία προβλέπεται ότι οι 
χρήστες θα στέκονται πάνω σε κινούμενη επιφάνεια, όπως οι κυλιόμενες σκάλες και 
οι κινούμενοι διάδρομοι. 

Γενικές προδιαγραφές για την πρόληψη των κινδύνων γλιστρήματος, σκοντάμματος 
και πτώσης προβλέπονται στη σειρά προτύπων EN ISO 14122 - βλ. §240: σχόλια επί 
του σημείου 1.6.2. 

Πέραν της γενικής απαίτησης που ορίζεται στο σημείο 1.5.15, συμπληρωματικές 
απαιτήσεις όσον αφορά τον κίνδυνο πτώσης από το φορέα μηχανήματος για την 
ανύψωση προσώπων ορίζονται στο σημείο 6.3.2. 

1.5.16 Κεραυνοί 

Τα μηχανήματα που χρειάζονται προστασία από τις συνέπειες των κεραυνών κατά τη 
χρήση τους πρέπει να εφοδιάζονται με σύστημα γείωσης των φορτίων που οφείλονται 
στους κεραυνούς. 

§238 Κεραυνοί 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.5.16 απαίτηση εφαρμόζεται κυρίως σε μηχανήματα 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους, είτε πρόκειται να 
εγκατασταθούν σε σταθερή τοποθεσία είτε να τοποθετηθούν σε διαδοχικές 
τοποθεσίες. Δύναται επίσης να εφαρμόζεται σε μηχανήματα που είναι συνδεδεμένα 
με υπαίθριο χώρο μέσω αγώγιμων μερών. Τα μηχανήματα που υπόκεινται σε 
κινδύνους λόγω κεραυνών πρέπει να εξοπλίζονται με κατάλληλο αλεξικέραυνο και 
μέσα γείωσης του αλεξικέραυνου. Οι οδηγίες του κατασκευαστή πρέπει να 
προσδιορίζουν τον τρόπο κατασκευής, ελέγχου και συντήρησης της γείωσης ώστε 
αυτή να παραμένει αποτελεσματική – βλ. §264 και §272: σχόλια επί του σημείου 
1.7.4.2 στοιχείο θ) και ιη). 
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1.6  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

1.6.1 Συντήρηση των μηχανημάτων 

Τα σημεία ρύθμισης και συντήρησης πρέπει να βρίσκονται έξω από τις επικίνδυνες ζώνες. 
Οι εργασίες ρύθμισης, συντήρησης, επισκευής και καθαρισμού πρέπει να μπορούν να 
πραγματοποιούνται με το μηχάνημα εν στάσει. 

Εάν μία τουλάχιστον από τις προηγούμενες προϋποθέσεις δεν μπορεί να πληρούται για 
τεχνικούς λόγους, λαμβάνονται μέτρα ώστε οι εν λόγω εργασίες να μπορούν να 
εκτελούνται ασφαλώς (βλέπε σημείο 1.2.5). 

Για τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα καθώς και, ενδεχομένως, για άλλα μηχανήματα, 
πρέπει να προβλέπεται διάταξη σύνδεσης που να επιτρέπει την τοποθέτηση εξοπλισμού 
διάγνωσης και αναζήτησης βλαβών. 

Τα στοιχεία αυτοματοποιημένου μηχανήματος των οποίων προβλέπεται η τακτική 
αντικατάσταση, πρέπει να αφαιρούνται και να αντικαθίστανται εύκολα και με ασφάλεια. Η 
πρόσβαση στα στοιχεία αυτά πρέπει να επιτρέπει την εκτέλεση των εν λόγω εργασιών με 
τα απαραίτητα τεχνικά μέσα, σύμφωνα με τον προδιαγραφόμενο τρόπο ενέργειας. 

§239 Συντήρηση 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 1.6.1 ορίζει σημαντικές γενικές αρχές για τον 
σχεδιασμό μηχανημάτων ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα ασφαλούς εκτέλεσης 
των εργασιών συντήρησης. Η τοποθέτηση των σημείων ρύθμισης και συντήρησης 
εκτός των επικίνδυνων ζωνών αποτρέπει την ανάγκη εισόδου των χειριστών 
συντήρησης σε επικίνδυνες ζώνες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους και την 
ανάγκη αφαίρεσης των σταθερών προφυλακτήρων ή ανοίγματος των κινητών 
προφυλακτήρων με ενδασφάλεια175 για το σκοπό αυτό.  

Στο μέτρο του δυνατού, το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε οι εργασίες 
συντήρησης να μπορούν να εκτελεστούν ενώ το μηχάνημα βρίσκεται εν στάσει. Για 
παράδειγμα, στην περίπτωση που πρέπει να γίνει αντικατάσταση ή αφαίρεση 
εργαλείων για σκοπούς καθαρισμού, το μηχάνημα θα πρέπει να διαθέτει μέσα για την 
αποδέσμευσή τους χωρίς να τίθεται σε λειτουργία το μηχάνημα. Αν απαιτείται ειδικός 
εξοπλισμός για το σκοπό αυτό, αυτός πρέπει να παρέχεται μαζί με το μηχάνημα – βλ. 
§177: σχόλια επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο ε). Σε ορισμένες περιπτώσεις, δύναται να 
μην απαιτείται η διακοπή της λειτουργίας του μηχανήματος στο σύνολό του, εφόσον 
τα στοιχεία στα οποία εκτελείται η εργασία και τα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως να 
επηρεάζουν την ασφάλεια των χειριστών είναι εκτός λειτουργίας. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.6.1 αναγνωρίζει ότι δεν είναι δυνατό, σε κάθε 
περίπτωση, να αποφεύγεται η ανάγκη εισόδου σε επικίνδυνες ζώνες για σκοπούς 
συντήρησης και ότι δύναται να απαιτείται εκτέλεση ορισμένων εργασιών ρύθμισης ή 
προσαρμογών ενώ το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, το 
σύστημα χειρισμού του μηχανήματος πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλο τρόπο 
ασφαλούς χειρισμού, όπως προβλέπεται στο σημείο 1.2.5 – βλ. §204: σχόλια επί του 
σημείου 1.2.5. 

                                                 
175 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
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Οι προβλεπόμενες στην τρίτη και την τέταρτη παράγραφο του σημείου 1.6.1 
απαιτήσεις στοχεύουν στη μείωση των κινδύνων που οφείλονται στην επέμβαση των 
χειριστών, ιδίως για τα αυτοματοποιημένα μηχανήματα. Η τρίτη παράγραφος του 
σημείου 1.6.1 ορίζει ότι τα μηχανήματα θα πρέπει να διαθέτουν, κατά περίπτωση, 
μέσα σύνδεσης του απαραίτητου εξοπλισμού διάγνωσης - ανίχνευσης σφαλμάτων. Η 
τέταρτη παράγραφος αναφέρει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να σχεδιάζει 
αυτοματοποιημένα μηχανήματα για να διευκολύνει την αφαίρεση και την 
αντικατάσταση στοιχείων που θα πρέπει να αντικαθίστανται συχνά. Η ασφαλής 
μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί για τις εν λόγω εργασίες συντήρησης πρέπει να 
προσδιορίζεται και να επεξηγείται σαφώς στις οδηγίες – βλ. §272: σχόλια επί του 
σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιθ). 

1.6.2 Πρόσβαση στις θέσεις εργασίας ή στα σημεία για τη συντήρηση 

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να επιτρέπουν ασφαλή 
πρόσβαση σε όλες τις περιοχές όπου η επέμβαση είναι απαραίτητη κατά την λειτουργία, τη 
ρύθμιση και την συντήρηση των μηχανημάτων. 

§240 Πρόσβαση στις θέσεις εργασίας ή στα σημεία για τη συντήρηση 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.6.3 απαίτηση πρέπει να μελετάται κατά την 
τοποθέτηση θέσεων χειρισμού και σημείων για τη συντήρηση. Η τοποθέτηση θέσεων 
χειρισμού και σημείων για τη συντήρηση σε εύκολα προσβάσιμους χώρους, για 
παράδειγμα, στο επίπεδο του εδάφους, αποτρέπει την ανάγκη τοποθέτησης ειδικών 
μέσων πρόσβασης. Στην περίπτωση που απαιτούνται ειδικά μέσα πρόσβασης, οι 
θέσεις χειρισμού και τα σημεία για τη συντήρηση στα οποία απαιτείται συχνά 
πρόσβαση θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε οι χειριστές να μπορούν να 
φτάνουν εύκολα σε αυτά από κατάλληλα μέσα πρόσβασης. Όπως και τα ίδια τα 
σημεία ρύθμισης και συντήρησης, τα μέσα πρόσβασης θα πρέπει να τοποθετούνται 
επίσης εκτός των επικίνδυνων ζωνών – βλ. §239: σχόλια επί του σημείου 1.6.1. 

Ο κατασκευαστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος να διασφαλίζει ότι τα απαραίτητα 
μέσα ασφαλούς πρόσβασης παρέχονται μαζί με το μηχάνημα. Η απαίτηση αυτή 
αφορά τα μηχανήματα η κατασκευή των οποίων ολοκληρώνεται στις εγκαταστάσεις 
του χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, τα μέσα πρόσβασης που υπάρχουν ήδη στις 
εγκαταστάσεις δύναται να ληφθούν υπόψη από τον κατασκευαστή του μηχανήματος 
και να προσδιορίζονται στον τεχνικό φάκελο. 

Τα μέσα πρόσβασης στα σημεία για τη συντήρηση πρέπει να σχεδιάζονται 
λαμβάνοντας υπόψη τα εργαλεία και τον εξοπλισμό που απαιτείται για τη συντήρηση 
του μηχανήματος. 

Ειδικά μέσα κατ’ εξαίρεση πρόσβασης, όπως στην περίπτωση εξαιρετικών 
επισκευών, δύναται να περιγράφονται στις οδηγίες του κατασκευαστή – βλ. §272: 
σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιθ). 

Προδιαγραφές για την επιλογή και τον σχεδιασμό μόνιμων μέσων πρόσβασης στο 
μηχάνημα προβλέπονται στη σειρά προτύπων EN ISO 14122.176 

                                                 
176 EN ISO 14122-1:2001 - Ασφάλεια μηχανημάτων - Μόνιμα μέσα πρόσβασης σε μηχανήματα - 
Μέρος 1: Επιλογή σταθερών μέσων πρόσβασης μεταξύ δύο επιπέδων (ISO 14122-1:2001)· 
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1.6.3 Απομόνωση των πηγών ενέργειας 

Τα μηχανήματα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με μέσα που να επιτρέπουν την απομόνωσή 
τους από όλες τις πηγές ενέργειάς τους. Τα μέσα αυτά πρέπει να μπορούν να 
αναγνωρίζονται ευχερώς. Πρέπει να μπορούν να κλειδώνονται, εφόσον η επανασύνδεση 
μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για τα πρόσωπα. Τα μέσα απομόνωσης πρέπει επίσης να 
μπορούν να κλειδώνονται, όταν ο χειριστής δεν μπορεί να ελέγχει τη μονιμότητα της 
αποσύνδεσης από κάθε σημείο στο οποίο έχει πρόσβαση. 

Στην περίπτωση μηχανήματος τροφοδοτούμενου με ηλεκτρική ενέργεια μέσω 
ρευματολήπτου, αρκεί η αποσύνδεση του ρευματολήπτη, εφόσον ο χειριστής μπορεί να 
ελέγχει, από κάθε σημείο στο οποίο έχει πρόσβαση, ότι ο ρευματολήπτης παραμένει 
αποσυνδεδεμένος. 

Η εναπομένουσα ή η εναποθηκευμένη ενέργεια που ενδέχεται να υπάρχει μετά την 
αποσύνδεση του μηχανήματος, πρέπει να μπορεί να διαχέεται χωρίς κίνδυνο για τα 
πρόσωπα. 

Κατ' εξαίρεση από την προηγούμενη απαίτηση, ορισμένα κυκλώματα είναι δυνατόν να μην 
απομονώνονται από την πηγή ενέργειάς τους, ώστε να επιτρέπεται π.χ. η συγκράτηση 
εξαρτημάτων, η διατήρηση πληροφοριών, ο φωτισμός εσωτερικών τμημάτων κ.λπ. Στην 
περίπτωση αυτή, πρέπει να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα για την ασφάλεια των χειριστών. 

§241 Απομόνωση των πηγών ενέργειας 

Ο στόχος της απαίτησης του σημείου 1.6.3 είναι να διατηρείται το μηχάνημα σε 
ασφαλή κατάσταση κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Για το σκοπό αυτό, οι 
χειριστές που εκτελούν εργασίες συντήρησης ενώ το μηχάνημα είναι εκτός 
λειτουργίας πρέπει να μπορούν να απομονώνουν το μηχάνημα από τις πηγές 
ενέργειάς του, προτού να παρέμβουν, ώστε να προλαμβάνονται επικίνδυνα 
συμβάντα, όπως η απροσδόκητη εκκίνηση του μηχανήματος, είτε αυτά οφείλονται σε 
σφάλματα του μηχανήματος, είτε στην ενέργεια άλλων προσώπων που δύναται να 
αγνοούν την παρουσία χειριστών συντήρησης είτε σε ακούσιες ενέργειες των ίδιων 
των χειριστών συντήρησης.  

Για το σκοπό αυτό, θα πρέπει να τοποθετούνται μέσα απομόνωσης ώστε να μπορούν 
οι χειριστές να αποσυνδέουν και να διαχωρίζουν κατά τρόπο αξιόπιστο το μηχάνημα 
από κάθε πηγή ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
και των πηγών μηχανικής, υδραυλικής, πνευματικής ή θερμικής ενέργειας. 

Στην περίπτωση που οι χειριστές που εκτελούν εργασίες συντήρησης δεν μπορούν 
εύκολα να ελέγχουν αν τα μέσα απομόνωσης παραμένουν στη θέση απομόνωσης, τα 
μέσα απομόνωσης θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μπορούν να κλειδώνουν 
στη θέση αυτή. Όταν προβλέπεται ότι διάφοροι χειριστές δύναται να πρέπει να 
εκτελέσουν εργασίες συντήρησης ταυτόχρονα, το μέσο απομόνωσης θα πρέπει να 

                                                                                                                                                          
EN ISO 14122-2:2001 - Ασφάλεια μηχανημάτων - Μόνιμα μέσα πρόσβασης σε μηχανήματα - Μέρος 2: 
Πλατφόρμες εργασίας και διάδρομοι επικοινωνίας (ISO 14122-2:2001)· 
EN ISO 14122-3:2001 - Ασφάλεια μηχανημάτων - Μόνιμα μέσα πρόσβασης σε μηχανήματα - Μέρος 3: 
Κλιμακοστάσιο, σκάλες και προστατευτικά κιγκλιδώματα (ISO 14122-3:2001). 
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σχεδιάζεται έτσι ώστε καθένας από τους οικείους χειριστές να μπορεί να κλειδώνει το 
μέσο απομόνωσης κατά τη διάρκεια της επέμβασής του. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.6.3 εφαρμόζεται κυρίως σε φορητά ηλεκτρικά 
εργαλεία ή φορητά μηχανήματα, στην περίπτωση που ο χειριστής μπορεί να ελέγξει 
από οποιαδήποτε από τις θέσεις στις οποίες έχει πρόσβαση αν ο ρευματοδότης είναι 
συνδεδεμένος ή όχι. Στην περίπτωση αυτή, η αποσύνδεση του ρευματοδότη επαρκεί 
για τη διασφάλιση της απομόνωσης από τις πηγές ενέργειας.  

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.6.3 ορίζει ότι το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει 
μέσα διάχυσης τυχόν αποθηκευμένης ενέργειας που θα μπορούσε να θέσει σε 
κίνδυνο τους χειριστές. Η εν λόγω αποθηκευμένη ενέργεια δύναται να περιλαμβάνει, 
για παράδειγμα, κινητική ενέργεια (αδράνεια κινητών στοιχείων), ηλεκτρική ενέργεια 
(πυκνωτές), υγρά υπό πίεση, ελατήρια ή στοιχεία του μηχανήματος που δύναται να 
κινηθούν λόγω του βάρους τους.  

Η τέταρτη παράγραφος του σημείου 1.6.3 ορίζει μια εξαίρεση στις απαιτήσεις που 
ορίζονται στις τρεις πρώτες παραγράφους, στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητη η 
διατήρηση της ηλεκτρικής ισχύος σε ορισμένα κυκλώματα κατά τις εργασίες 
συντήρησης για τη διασφάλιση ασφαλών συνθηκών εργασίας. Για παράδειγμα, 
δύναται να είναι απαραίτητη η διατήρηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για την 
προστασία αποθηκευμένων πληροφοριών, για λόγους φωτισμού, για τη λειτουργία 
εργαλείων ή για την εξαγωγή επικίνδυνων ουσιών. Στις εν λόγω περιπτώσεις, η 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να διατηρείται μόνο στα κυκλώματα που 
απαιτείται και θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να διασφαλίζεται η ασφάλεια των 
χειριστών, όπως, για παράδειγμα, εμποδίζοντας την πρόσβαση στα οικεία κυκλώματα 
ή παρέχοντας κατάλληλες προειδοποιήσεις ή διατάξεις προειδοποίησης. 

Οι οδηγίες του κατασκευαστή για την ασφαλή προσαρμογή και συντήρηση πρέπει να 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την απομόνωση των πηγών ενέργειας, το 
κλείδωμα των μέσων απομόνωσης, τη διάχυση των ενεργειών που απομένουν και 
την επιβεβαίωση της ασφαλούς κατάστασης του μηχανήματος - βλ. §272: σχόλια επί 
του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιθ). 

Γενικές προδιαγραφές για τα μέσα απομόνωσης και κλειδώματος διαφόρων πηγών 
ενέργειας προβλέπονται στο πρότυπο EN 1037.177 Για τα μηχανήματα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του, το πρότυπο EN 60204-1178 παρέχει 
προδιαγραφές για την αξιόπιστη αποσύνδεση του ρευματοδότη. 

                                                

Μια ειδική απαίτηση όσον αφορά την αποσύνδεση μπαταριών σε κινητά μηχανήματα 
ορίζεται στο σημείο 3.5.1. 

 
177 EN 1037:1995+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών – Πρόληψη απροσδόκητης εκκίνησης. 
178 EN 60204-1:2004+A1:2009 – Ασφάλεια μηχανημάτων – Ηλεκτρικός εξοπλισμός μηχανημάτων – 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις (IEC 60204-1:2005 (Τροποποιημένο)). 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 256

1.6.4 Επέμβαση του χειριστή 

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται, κατασκευάζονται και εξοπλίζονται έτσι ώστε να 
περιορίζονται οι περιπτώσεις που καθιστούν αναγκαία την επέμβαση των χειριστών. Εάν 
η επέμβαση χειριστή δεν μπορεί να αποφευχθεί, αυτή πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιείται εύκολα και με ασφάλεια. 

§242 Επέμβαση του χειριστή 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανήματος και η τοποθέτηση των οργάνων και 
του εξοπλισμού για την αποφυγή ή τον περιορισμό της ανάγκης επέμβασης των 
χειριστών σε επικίνδυνες ζώνες αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο μείωσης των 
σχετικών κινδύνων. Στην περίπτωση που δεν δύναται να αποφευχθεί πλήρως η 
επέμβαση του χειριστή, το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε αυτή να μπορεί 
να πραγματοποιείται εύκολα και με ασφάλεια. 

1.6.5 Καθαρισμός των εσωτερικών μερών 

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι δυνατός ο 
καθαρισμός των εσωτερικών μερών τους που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή 
παρασκευάσματα, χωρίς να απαιτείται είσοδος εργαζομένου στα μέρη αυτά· επίσης, η 
απεμπλοκή τους πρέπει να μπορεί να επιτυγχάνεται από έξω. Σε περίπτωση που η είσοδος 
εργαζομένου είναι τελείως αναπόφευκτη, τα μηχανήματα σχεδιάζονται και 
κατασκευάζονται έτσι ώστε ο καθαρισμός τους να μπορεί να εκτελείται με ασφάλεια. 

§243 Καθαρισμός των εσωτερικών μερών 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.6.5 απαίτηση καλύπτει ένα παράδειγμα επέμβασης 
χειριστή που αναφέρεται στο προηγούμενο σημείο, η οποία δύναται να είναι 
ιδιαιτέρως επικίνδυνη. Η είσοδος σε μέρη του μηχανήματος όπως σε σιλό, δεξαμενές, 
δοχεία ή σωληνώσεις που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή παρασκευάσματα δύναται 
να προκαλέσει κίνδυνο δηλητηρίασης ή ασφυξίας για τους οικείους χειριστές και για 
τα πρόσωπα που επιχειρούν να τους διασώσουν. 

Ο γενικός κανόνας που ορίζεται στην πρώτη πρόταση του σημείου 1.6.5 είναι ότι 
πρέπει να είναι δυνατός ο καθαρισμός ή η απεμπλοκή των μερών αυτών από έξω, 
ώστε να μην απαιτείται είσοδος σε αυτά. Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να 
αποφευχθεί η είσοδος στα μέρη αυτά, πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας, όπως, για παράδειγμα, η εγκατάσταση ενός συστήματος επαρκούς 
αερισμού, η παρακολούθηση της συγκέντρωσης εγγενώς επικίνδυνων ουσιών ή της 
έλλειψης οξυγόνου στον αέρα και προβλέψεις για την εποπτεία και την ασφαλή 
διάσωση των χειριστών. 

1.7  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

§244 Πληροφορίες για τους χρήστες 

Εφόσον η ασφαλής χρήση μηχανήματος εξαρτάται από έναν συνδυασμό μέτρων 
σχεδιασμού και κατασκευής τα οποία παίρνει ο κατασκευαστής και μέτρων 
προστασίας τα οποία παίρνει ο χρήστης, η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών 
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και οδηγιών στους χρήστες αποτελεί απαραίτητο και αναπόσπαστο μέρος του 
σχεδιασμού του μηχανήματος. 

Οι πληροφορίες, οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες για τους εναπομείναντες 
κινδύνους αφορούν το τρίτο βήμα της μεθόδου τριών βημάτων που ορίζεται στο 
σημείο 1.1.2 για τις αρχές της ενσωμάτωσης της ασφάλειας. Το γεγονός ότι αυτό το 
τρίτο βήμα είναι το τελευταίο στη σειρά προτεραιότητας υποδηλώνει ότι οι 
προειδοποιήσεις και οι οδηγίες δεν πρέπει να υποκαθιστούν τα εγγενή μέτρα 
ασφαλούς σχεδιασμού και τα ενσωματωμένα μέτρα προστασίας, όπου αυτά είναι 
δυνατά, λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο της επιστήμης – βλ. §174: σχόλια επί του 
σημείου 1.1.2 στοιχείο β). 

Οι προβλεπόμενες στα σημεία 1.7.1 έως 1.7.4 απαιτήσεις εφαρμόζονται σε 
μηχανήματα υπό την ευρεία έννοια του όρου, ήτοι σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα 
που παρατίθενται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) – βλ. §33: σχόλια 
επί του άρθρου 2. Για την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών σε ημιτελή μηχανήματα 
– βλ. §390: σχόλια επί του παραρτήματος VI. 

1.7.1  Πληροφορίες και προειδοποιήσεις επί των μηχανημάτων 

Οι πληροφορίες και οι προειδοποιήσεις επί των μηχανημάτων πρέπει να γίνονται, κατά 
προτίμηση, υπό τη μορφή ευκόλως κατανοητών συμβόλων ή εικονογραμμάτων. Όλες οι 
γραπτές ή προφορικές πληροφορίες και προειδοποιήσεις πρέπει να δίδονται σε επίσημη 
κοινοτική γλώσσα ή γλώσσες, οι οποίες μπορούν να καθορίζονται, σύμφωνα με τη 
συνθήκη, από το κράτος μέλος στο οποίο το μηχάνημα διατίθεται στην αγορά ή/και 
αρχίζει να χρησιμοποιείται και μπορούν να συνοδεύονται, εφόσον ζητηθεί, από εκδόσεις 
των πληροφοριών και προειδοποιήσεων σε οποιαδήποτε άλλη επίσημη κοινοτική γλώσσα 
ή γλώσσες κατανοούν οι χειριστές. 

§245  Πληροφορίες και προειδοποιήσεις επί των μηχανημάτων 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 1.7.1 απαιτήσεις αφορούν τη μορφή των πληροφοριών 
και των προειδοποιήσεων που αποτελούν μέρος του μηχανήματος. Η πρώτη 
πρόταση του σημείου 1.7.1 συμβουλεύει τους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν 
ευκόλως κατανοητά σύμβολα ή εικονογράμματα για το σκοπό αυτό. Τα καλά 
σχεδιασμένα σύμβολα ή εικονογράμματα γίνονται κατανοητά διαισθητικά και 
αποφεύγεται έτσι η ανάγκη μετάφρασης των γραπτών ή προφορικών πληροφοριών. 

Η δεύτερη πρόταση του σημείου 1.7.1 εφαρμόζεται κατά την παροχή πληροφοριών 
υπό μορφή γραπτών λέξεων ή κειμένου επί του μηχανήματος, σε οθόνη ή υπό μορφή 
προφορικού κειμένου παρεχόμενου, για παράδειγμα, μέσω συστήματος σύνθεσης 
φωνής. Στις περιπτώσεις αυτές, οι πληροφορίες και οι προειδοποιήσεις πρέπει να 
παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες των κρατών μελών στα οποία το 
μηχάνημα διατίθεται στην αγορά ή/και αρχίζει να χρησιμοποιείται.  

Ο χρήστης ενός μηχανήματος δύναται επίσης να ζητήσει από τον κατασκευαστή να 
παράσχει τις πληροφορίες και τις προειδοποιήσεις επί του μηχανήματος ή σε οθόνες 
συνοδευόμενες από μεταφράσεις σε άλλη γλώσσα ή γλώσσες της ΕΕ που είναι 
κατανοητές από τους χειριστές. Αυτό δύναται να πραγματοποιείται για διάφορους 
λόγους, όπως οι εξής: 
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 τα πρόσωπα που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το μηχάνημα δεν κατανοούν την 
επίσημη γλώσσα του οικείου κράτους μέλους· 

 το μηχάνημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε χώρο εργασίας που έχει μια 
συγκεκριμένη γλώσσα εργασίας διαφορετική από την επίσημη γλώσσα του οικείου 
κράτους μέλους· 

 το μηχάνημα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε ένα κράτος μέλος και να συντηρείται 
από τεχνικούς από άλλο κράτος μέλος· 

 διαγνωστική εξ αποστάσεως πρόκειται να διενεργηθεί σε κράτος μέλος 
διαφορετικό από το κράτος μέλος στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το 
μηχάνημα. 

Η παροχή πληροφοριών ή προειδοποιήσεων επί του μηχανήματος σε γλώσσες της 
ΕΕ πέραν της επίσημης γλώσσας (γλωσσών) του κράτους μέλους στο οποίο το 
μηχάνημα διατίθεται στην αγορά ή/και αρχίζει να χρησιμοποιείται ή σε οποιαδήποτε 
άλλη γλώσσα είναι θέμα που πρέπει να διευθετείται στη σύμβαση μεταξύ του 
κατασκευαστή και του χρήστη κατά την παραγγελία του μηχανήματος. 
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§246 Οι επίσημες γλώσσες της ΕΕ 

Υπάρχουν 23 επίσημες γλώσσες στην ΕΕ, οι οποίες χρησιμοποιούνται στα εξής 
κράτη μέλη: 

Αυστρία  Γερμανική Λετονία  Λετονική 
Βέλγιο  Ολλανδική, γαλλική και 

γερμανική 
Λιθουανία  Λιθουανική 

Βουλγαρία  Βουλγαρική Λουξεμβούργο  Γαλλική και 
γερμανική 

Κύπρος  Αγγλική και ελληνική Μάλτα  Αγγλική και 
μαλτέζικη 

Τσεχική 
δημοκρατία 

 Τσεχική Κάτω Χώρες  Ολλανδική 

Δανία  Δανική Πολωνία  Πολωνική 
Εσθονία  Εσθονική Πορτογαλία  Πορτογαλική 
Φινλανδία  Φινλανδική και σουηδική Ρουμανία  Ρουμανική 
Γαλλία  Γαλλική Σλοβακία  Σλοβακική 
Γερμανία  Γερμανική Σλοβενία  Σλοβενική 
Ελλάδα  Ελληνική Ισπανία  Ισπανική 
Ουγγαρία  Ουγγρική Σουηδία  Σουηδική 
Ιρλανδία  Αγγλική και ιρλανδική Ηνωμένο 

Βασίλειο 
 Αγγλική 

Ιταλία  Ιταλική   

Ορισμένα κράτη μέλη με δύο ή περισσότερες επίσημες γλώσσες (Βέλγιο, Φινλανδία) 
αποδέχονται τη χρήση της μίας γλώσσας μόνο στις περιοχές στις οποίες μιλιέται η 
γλώσσα αυτή. Οι κατασκευαστές θα πρέπει να ελέγχουν το ζήτημα αυτό με τις οικείες 
εθνικές αρχές. Άλλα κράτη μέλη με δύο επίσημες γλώσσες (Κύπρος, Μάλτα και 
Ιρλανδία) αποδέχονται την αποκλειστική χρήση της αγγλικής. 

Στις άλλες χώρες όπου εφαρμόζεται η οδηγία για τα μηχανήματα δυνάμει του ΕΟΧ, 
της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αναγνώρισης μεταξύ ΕΕ και Ελβετίας και της Τελωνειακής 
Ένωσης ΕΕ-Τουρκίας, οι εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή της οδηγίας για τα 
μηχανήματα απαιτούν τη χρήση της επίσημης γλώσσας της οικείας χώρας: 

Ισλανδία  Ισλανδική Ελβετία  Γαλλική, γερμανική και ιταλική 
Λιχτενστάιν  Γερμανική Τουρκία  Τουρκική 
Νορβηγία  Νορβηγική   

 

1.7.1.1 Πληροφορίες και συστήματα πληροφόρησης 

Οι αναγκαίες πληροφορίες για τον χειρισμό μηχανήματος πρέπει να παρέχονται υπό 
μορφή που δεν επιτρέπει παρανοήσεις και να είναι ευχερώς αντιληπτές. Δεν πρέπει να 
είναι τόσο πολλές ώστε να υπερφορτώνουν το χειριστή. 

Οι μονάδες οπτικής παρουσίασης ή κάθε άλλο διαλογικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ του 
χειριστή και του μηχανήματος πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και εύχρηστες. 
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§247 Πληροφορίες και συστήματα πληροφόρησης 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.7.1.1 απαίτηση εφαρμόζεται για όλες τις πληροφορίες 
στο μηχάνημα που απαιτούνται για να μπορούν οι χειριστές να χειριστούν τη 
λειτουργία του. Συγκεκριμένα, εφαρμόζεται για τους δείκτες και τις οθόνες που 
παρέχονται μαζί με τα όργανα χειρισμού – βλ. §194: σχόλια επί του σημείου 1.2.2. Οι 
εν λόγω πληροφορίες υπόκεινται στις απαιτήσεις του σημείου 1.7.1. 

Προδιαγραφές για τον σχεδιασμό πληροφοριών, συστημάτων πληροφοριών, δεικτών 
και οθονών προβλέπονται στα πρότυπα της σειράς EN 894179 και στα πρότυπα της 
σειράς EN 61310.180 

1.7.1.2 Διατάξεις συναγερμού 

Όταν η ασφάλεια και η υγεία των προσώπων μπορεί να κινδυνεύσει από δυσλειτουργία 
μηχανήματος που λειτουργεί χωρίς εποπτεία, το εν λόγω μηχάνημα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένο με κατάλληλο ηχητικό ή φωτεινό σήμα προειδοποίησης. 

Εάν το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με διατάξεις προειδοποίησης, αυτές πρέπει να είναι 
σαφείς και ευχερώς αντιληπτές. Πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε ο χειριστής να μπορεί 
να ελέγχει αν οι εν λόγω διατάξεις προειδοποίησης λειτουργούν πάντοτε αποτελεσματικά. 

Πρέπει να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές των ειδικών κοινοτικών οδηγιών σχετικά με τα 
χρώματα και τα σήματα ασφαλείας. 

§248 Διατάξεις συναγερμού 

Το σημείο 1.7.1.2 ασχολείται με τους κινδύνους για τα πρόσωπα που οφείλονται σε 
σφάλματα του μηχανήματος ή στοιχείων του μηχανήματος που έχουν σχεδιαστεί να 
λειτουργούν χωρίς να βρίσκονται συνεχώς υπό την εποπτεία χειριστών. Οι διατάξεις 
συναγερμού πρέπει να ενημερώνουν τους χειριστές ή άλλα εκτιθέμενα πρόσωπα 
σχετικά με επικίνδυνα σφάλματα ώστε να επιτρέπουν τη λήψη κατάλληλων μέτρων 
προστασίας των προσώπων που κινδυνεύουν. Κατά περίπτωση, οι διατάξεις 
συναγερμού δύναται να είναι τοποθετημένες στο ίδιο το μηχάνημα ή να 
ενεργοποιούνται εξ αποστάσεως. 

Στο πρότυπο ΕΝ 61310-1 προβλέπονται προδιαγραφές για οπτικά και ηχητικά 
σήματα. 

                                                 
179 EN 894-1:1997+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανών - Εργονομικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό 
ενδεικτικών οργάνων και χειριστηρίων ελέγχου — Μέρος 1: Γενικές αρχές για τις ανθρώπινες 
αλληλεπιδράσεις με τα ενδεικτικά όργανα και τα χειριστήρια ελέγχου· 
EN 894-2:1997+A1:2008 – Ασφάλεια μηχανημάτων – Εργονομικές απαιτήσεις για το σχεδιασμό 
οθονών και συστημάτων ενεργοποίησης χειρισμού – Μέρος 2: Οθόνες 
180 EN 61310-1:2008 – Ασφάλεια μηχανημάτων — Ένδειξη, σήμανση και ενεργοποίηση — Μέρος 1: 
Απαιτήσεις για οπτικά, ακουστικά και απτικά σήματα (IEC 61310-1:2007); 
EN 61310-2:2008 – Ασφάλεια μηχανημάτων – Ένδειξη, σήμανση και ενεργοποίηση - Μέρος 2: 
Απαιτήσεις για σήμανση (IEC 61310-2:2007). 
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Η τελευταία παράγραφος του σημείου 1.7.1.2 αναφέρεται στην οδηγία 92/58/ΕΟΚ181, 
η οποία προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις για σήματα που χρησιμοποιούνται σε 
χώρους εργασίας. Οι εθνικοί κανονισμοί για την εφαρμογή της οδηγίας δεν ισχύουν, 
ως εκ τούτου, άμεσα για τους κατασκευαστές μηχανημάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με το 
σημείο 1.7.1.2, οι κατασκευαστές μηχανημάτων πρέπει να συμμορφώνονται με τις 
τεχνικές προδιαγραφές της οδηγίας αυτής με σκοπό την ομοιομορφία των σημάτων 
ασφαλείας στο χώρο εργασίας. 

1.7.2 Προειδοποίηση για τους εναπομένοντες κινδύνους 

Εφόσον εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι παρά τα εγγενή μέτρα ασφαλούς σχεδιασμού 
ή τα εφαρμοζόμενα μέτρα διαφύλαξης και συμπληρωματικής ασφάλειας, πρέπει να 
προβλέπονται οι απαραίτητες προειδοποιήσεις, περιλαμβανομένων και των διατάξεων 
προειδοποίησης. 

§249 Προειδοποίηση για τους εναπομένοντες κινδύνους 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.7.2 απαίτηση αναφέρεται στους εναπομείναντες 
κινδύνους, ήτοι τους κινδύνους που δεν δύναται να εξαλειφθούν ή να μειωθούν 
επαρκώς μέσω των εγγενών μέτρων ασφαλούς σχεδιασμού και που δεν δύναται να 
προληφθούν πλήρως μέσω των ενσωματωμένων μέτρων προστασίας – βλ. §174: 
σχόλια επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο β). Οι προειδοποιήσεις για τους εναπομείναντες 
κινδύνους του μηχανήματος είναι συμπληρωματικές των πληροφοριών σχετικά με 
τους εναπομείναντες κινδύνους που πρέπει να παρέχονται στις οδηγίες του 
κατασκευαστή – βλ. §267: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιβ). Οι 
προειδοποιήσεις επί του μηχανήματος είναι χρήσιμες στην περίπτωση που οι 
χειριστές ή άλλα εκτιθέμενα πρόσωπα πρέπει να είναι ενημερωμένοι για 
συγκεκριμένες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται όσον αφορά εναπομείναντες 
κινδύνους κατά τη χρήση του μηχανήματος, όπως, για παράδειγμα, την παρουσία 
θερμών επιφανειών ή λέιζερ. Δύναται επίσης να είναι χρήσιμες ως μέσο υπενθύμισης 
της ανάγκης χρήσης ΜΑΠ. 

Οι προειδοποιήσεις επί του μηχανήματος συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του 
σημείου 1.7.1. Οι προειδοποιήσεις που παρέχονται μέσω διατάξεων συναγερμού 
οφείλουν να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του σημείου 1.7.1.2.  

Πρότυπα τύπου C δύναται να ορίζουν τη μορφή και να παρέχουν οδηγίες για το 
περιεχόμενο των προειδοποιήσεων. Επιπλέον, η οδηγία 92/58/ΕΟΚ και το πρότυπο 
ΕΝ 61310-1 περιλαμβάνουν οδηγίες που αφορούν τον σχεδιασμό των εν λόγω 
προειδοποιήσεων. 

                                                 
181 Οδηγία 92/58/EOK του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1992 περί των ελαχίστων προδιαγραφών για 
την παροχή σημάτων υγείας και ασφάλειας στην εργασία (ένατη ειδική οδηγία κατά την έννοια του 
άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) –– βλ. παράρτημα VI—ελάχιστες προδιαγραφές 
σχετικά με τα φωτεινά σήματα, και παράρτημα VII – ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά με τα ηχητικά 
σήματα. 
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1.7.3 Σήμανση των μηχανημάτων 

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να φέρουν ευκρινή, ευανάγνωστη και ανεξίτηλη σήμανση που 
θα παρέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

 την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή, και, 
ενδεχομένως, του εντολοδόχου του, 

 την περιγραφή του μηχανήματος, 

 τη σήμανση «CE» (βλέπε παράρτημα III), 

 την περιγραφή της σειράς ή του τύπου, 

 τον αριθμό σειράς εάν υπάρχει, 

 το έτος κατασκευής, ήτοι το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
κατασκευής. 

Κατά την επίθεση της σήμανσης «CE» απαγορεύεται η προχρονολόγηση ή 
μεταχρονολόγηση των μηχανημάτων. 
... 

§250  Σήμανση των μηχανημάτων 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 1.7.3 αναφέρεται στα στοιχεία που πρέπει να 
επισημαίνονται σε κάθε μηχάνημα, πέραν των άλλων πληροφοριών ή 
προειδοποιήσεων προς τους χρήστες. Πέραν της σήμανσης «CE» και της σήμανσης 
ATEX, το σημείο 1.7.3 δεν επιβάλλει οποιαδήποτε συγκεκριμένη μορφή για τη 
σήμανση του μηχανήματος, εφόσον αυτή είναι ευανάγνωστη, ευκρινής και ανεξίτηλη. 
Συνεπώς, η σήμανση πρέπει να επιτίθεται σε σημείο επί του μηχανήματος που είναι 
ορατό από έξω και να μην είναι κρυμμένη πίσω ή κάτω από στοιχεία του 
μηχανήματος. Λαμβανομένου υπόψη του μεγέθους του μηχανήματος, οι 
χρησιμοποιούμενοι χαρακτήρες θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλοι ώστε να είναι 
ευανάγνωστοι. Η χρησιμοποιούμενη τεχνική σήμανσης πρέπει να διασφαλίζει ότι η 
σήμανση δεν θα διαγραφεί κατά τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, λαμβανομένων 
υπόψη των προβλέψιμων συνθηκών χρήσης. Αν η σήμανση εμφανίζεται σε 
επιγραφή, θα πρέπει να είναι μονίμως στερεωμένη στο μηχάνημα, κατά προτίμηση 
μέσω συγκόλλησης, ήλωσης ή σύνδεσης. 

Στην περίπτωση προϊόντων που είναι πολύ μικρά για να φέρουν ευανάγνωστη 
σήμανση των στοιχείων που απαιτούνται βάσει του σημείου 1.7.3, η σήμανση δύναται 
να εμφανίζεται σε ανθεκτική ετικέτα που επισυνάπτεται στο προϊόν (διασφαλίζοντας 
παράλληλα ότι δεν επηρεάζεται η ορθή λειτουργία του μηχανήματος). 

Ειδικές απαιτήσεις σήμανσης για αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες ορίζονται στο 
σημείο 4.3.1 – βλ. §357: σχόλια επί του σημείου 4.3.1. 

Οι γλωσσικές απαιτήσεις του σημείου 1.7.1 δεν ισχύουν για τα στοιχεία που 
αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο του σημείου 1.7.3. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά 
θα πρέπει να αναγράφονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

Τα ακόλουθα σχόλια αναφέρονται στις έξι περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου του 
σημείου 1.7.3: 
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 την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή, και, 
ενδεχομένως, του εντολοδόχου του 

Ο σκοπός της προβλεπόμενης στην πρώτη περίπτωση του σημείου 1.7.3 απαίτησης 
είναι να επιτρέπει στο χρήστη ή τις αρχές εποπτείας της αγοράς να επικοινωνούν με 
τον κατασκευαστή σε περίπτωση προβλήματος – βλ. §79 έως §81: σχόλια επί του 
άρθρου 2 στοιχείο θ). Οι ίδιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ – βλ. §383: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α. 

Ο όρος «εμπορική επωνυμία» αναφέρεται στο όνομα υπό το οποίο είναι 
καταχωρημένη η οικεία εταιρεία. 

Ο όρος «πλήρης διεύθυνση» δηλώνει ταχυδρομική διεύθυνση που επαρκεί ώστε μια 
επιστολή να φτάσει στον κατασκευαστή. Το όνομα της χώρας ή της πόλης μόνο δεν 
επαρκεί. Δεν υπάρχει υποχρέωση σημείωσης της διεύθυνσης ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου ή δικτυακού τόπου του κατασκευαστή, αν και αυτά αποτελούν χρήσιμες 
πληροφορίες. 

Η εμπορική επωνυμία και η πλήρης διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου 
του κατασκευαστή που εδρεύει στην ΕΕ πρέπει επίσης να επιτίθεται στο μηχάνημα 
στην περίπτωση που ο κατασκευαστής έχει διορίσει εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο – 
βλ. §84 και §85: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ι). 

Εάν δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη η καταγραφή στη σήμανση της πλήρους 
διεύθυνσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, για 
παράδειγμα, στην περίπτωση πολύ μικρών μηχανημάτων, οι πληροφορίες αυτές θα 
παρέχονται υπό μορφή κώδικα, εφόσον ο κώδικας αυτός επεξηγείται και η πλήρης 
διεύθυνση παρέχεται στις οδηγίες που παρέχονται με το μηχάνημα – βλ. §259: 
σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο β) και στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του 
μηχανήματος - βλ. §383: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α. 

 την περιγραφή του μηχανήματος, 

Ο όρος «περιγραφή του μηχανήματος» αναφέρεται στη συνήθη ονομασία της 
κατηγορίας μηχανημάτων στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο μοντέλο μηχανήματος. 
(Ο όρος έχει παρόμοια έννοια με τους όρους «γενική ονομασία και λειτουργία» που 
χρησιμοποιούνται στο παράρτημα ΙΙ όσον αφορά τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ). 
Κατά περίπτωση, θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο όρος που χρησιμοποιείται για τον 
ορισμό της κατηγορίας του οικείου μηχανήματος στα εναρμονισμένα πρότυπα. Οι 
ίδιες πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ – βλ. §383: 
σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α. 

Εάν δεν είναι πρακτικά εφαρμόσιμη η καταγραφή στη σήμανση μιας επακριβούς 
περιγραφής του μηχανήματος, για παράδειγμα, στην περίπτωση πολύ μικρών 
μηχανημάτων, η περιγραφή αυτή δύναται να παρέχεται υπό μορφή κώδικα, εφόσον ο 
κώδικας αυτός επεξηγείται και η ακριβής περιγραφή παρέχεται στις οδηγίες που 
παρέχονται με το μηχάνημα – βλ. §259: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο β) και 
στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του μηχανήματος - βλ. §383: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α. 

Η περιγραφή του μηχανήματος δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως βάση για τον 
προσδιορισμό του αν εφαρμόζονται ορισμένες βασικές απαιτήσεις υγείας και 
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ασφάλειας ή διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης ή όχι, καθώς αυτό θα πρέπει 
να προσδιορίζεται ανεξάρτητα. 

 τη σήμανση «CE» (βλέπε παράρτημα III) 

Οι απαιτήσεις για τη σήμανση «CE» ορίζονται στο άρθρο 16 και το παράρτημα ΙΙΙ. 
Σύμφωνα με το παράρτημα ΙΙΙ, η σήμανση «CE» πρέπει να επιτίθεται πολύ κοντά στο 
όνομα του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, με τη χρήση 
της ίδιας τεχνικής – βλ. §141: σχόλια επί του άρθρου 16 και §387: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΙΙΙ. 

 την περιγραφή της σειράς ή του τύπου 

Η περιγραφή της σειράς ή του τύπου περιλαμβάνει το όνομα, τον κωδικό ή τον 
αριθμό που αποδίδεται από τον κατασκευαστή στο μοντέλο του οικείου μηχανήματος 
που έχει υποβληθεί στη συναφή διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης. Η 
περιγραφή της σειράς ή του τύπου συχνά περιλαμβάνει εμπορικό σήμα. 

 τον αριθμό σειράς αν υπάρχει 

Ο αριθμός σειράς είναι ένα μέσο εντοπισμό ενός μεμονωμένου τεμαχίου 
μηχανήματος που ανήκει σε μια σειρά ή τύπο. Η οδηγία για τα μηχανήματα δεν 
απαιτεί τη σήμανση στο μηχάνημα ενός αριθμού σειράς, αλλά στην περίπτωση που 
έχει αποδοθεί στο μηχάνημα αριθμός σειράς από τον κατασκευαστή, αυτός πρέπει να 
αναφέρεται μετά την περιγραφή της σειράς ή του τύπου. 

 το έτος κατασκευής, ήτοι το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
κατασκευής. 

Κατά την επίθεση της σήμανσης «CE» απαγορεύεται η προχρονολόγηση ή 
μεταχρονολόγηση των μηχανημάτων. 

Το έτος κατασκευής ορίζεται ως το έτος κατά το οποίο ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
κατασκευής. Στην περίπτωση μηχανημάτων που συναρμολογούνται στις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, η διαδικασία παραγωγής θεωρείται ότι 
ολοκληρώνεται το αργότερο όταν το μηχάνημα εγκαταλείπει τις εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή για να μεταφερθεί σε εισαγωγέα, σε διανομέα ή στο χρήστη. Στην 
περίπτωση μηχανημάτων που συναρμολογούνται τελικά μόνο στις εγκαταστάσεις του 
χρήστη, η παραγωγική διαδικασία θεωρείται ότι ολοκληρώνεται μόλις ολοκληρωθεί η 
συναρμολόγηση του μηχανήματος στη θέση του και το μηχάνημα είναι έτοιμο να 
αρχίσει να λειτουργεί. Στην περίπτωση μηχανημάτων που κατασκευάζονται από το 
χρήστη για ιδία χρήση, η παραγωγική διαδικασία θεωρείται ότι ολοκληρώνεται όταν το 
μηχάνημα είναι έτοιμο να αρχίσει να χρησιμοποιείται – βλ. §80: σχόλια επί του 
άρθρου 2 στοιχείο θ). 

Πέραν των γενικών απαιτήσεων σήμανσης του σημείου 1.7.3, πρόσθετες απαιτήσεις 
σήμανσης για κινητά μηχανήματα ορίζονται στο σημείο 3.6.2, απαιτήσεις σήμανσης 
για αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες, εξαρτήματα ανύψωσης και ανυψωτικά 
μηχανήματα ορίζονται στο σημείο 4.3 και πρόσθετες απαιτήσεις σήμανσης για 
μηχανήματα ανύψωσης προσώπων ορίζονται στο σημείο 6.5. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η σήμανση «CE» σε μηχανήματα που υπόκεινται στην 
οδηγία 2000/14/ΕΚ για εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους συνοδεύονται 
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από τη σήμανση εγγυημένης στάθμης ηχητικής ισχύος – βλ. §92: σχόλια επί του 
άρθρου 3 και §271: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο κα). 

1.7.3 Σήμανση των μηχανημάτων (συνέχεια) 
... 
Επιπλέον, τα μηχανήματα που σχεδιάζονται και κατασκευάζονται για χρήση σε δυνητικά 
εκρηκτική ατμόσφαιρα επισημαίνονται αναλόγως. 
... 

§251 Σήμανση συμμόρφωσης για μηχανήματα ATEX 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.7.3 εφαρμόζεται σε μηχανήματα που υπόκεινται 
στην οδηγία ATEX 94/9/ΕΚ182 επιπλέον της οδηγίας για τα μηχανήματα – βλ. §91: 
σχόλια επί του άρθρου 3 και §228: σχόλια επί του σημείου 1.5.7. Η σήμανση «CE» 
δηλώνει τη συμμόρφωση του μηχανήματος με τις ισχύουσες ευρωπαϊκές οδηγίες που 
προβλέπουν την επίθεσή της – βλ. §141: σχόλια επί του άρθρου 16. Πέραν της 
σήμανσης «CE», η οδηγία ATEX προβλέπει ειδική σήμανση για την προστασία από 
εκρήξεις. 

 

Της σήμανσης ATEX έπεται το σύμβολο της ομάδας και της κατηγορίας εξοπλισμού. 

1.7.3 Σήμανση των μηχανημάτων (συνέχεια) 
... 
Τα μηχανήματα πρέπει επίσης να φέρουν πλήρεις πληροφορίες που αφορούν τον τύπο τους 
και οι οποίες έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφαλή τους χρήση. Οι εν λόγω 
πληροφορίες υπόκεινται στην απαίτηση του σημείου 1.7.1. 
... 

§252 Πληροφορίες απαραίτητες για την ασφαλή χρήση 

Η τέταρτη παράγραφος του σημείου 1.7.3 ορίζει ότι το μηχάνημα πρέπει να φέρει τις 
απαραίτητες πληροφορίες που είναι ουσιώδεις για την ασφαλή χρήση του. Οι 
πληροφορίες αυτές υπόκεινται στις απαιτήσεις σχετικά με τα εικονογράμματα και τη 
γλώσσα του σημείου 1.7.1. Η απαίτηση σχετικά με τις πληροφορίες και τις διατάξεις 
πληροφόρησης που ορίζονται στο σημείο 1.7.1.1 θα πρέπει να λαμβάνεται επίσης 
υπόψη. 

Ο κατασκευαστής δεν απαιτείται να επισημάνει στο μηχάνημα όλες τις πληροφορίες 
για την ασφαλή χρήση του που παρέχονται στις οδηγίες χρήσης. Ωστόσο, 
πληροφορίες που αφορούν ουσιώδη ζητήματα ασφαλούς χρήσης πρέπει να 
                                                 
182 Οδηγία 94/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Μαρτίου 1994, 
σχετικά με την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών για τις συσκευές και τα συστήματα 
προστασίας που προορίζονται για χρήση σε δυνητικά εκρήξιμες ατμόσφαιρες – ΕΕ L 100 της 
19.04.1994, σ. 1. 
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επιτίθενται στο μηχάνημα, όπως είναι, για παράδειγμα, οι μέγιστες διαστάσεις των 
υπό επεξεργασία τεμαχίων, οι μέγιστες διαστάσεις των εργαλείων που θα 
χρησιμοποιηθούν, η μέγιστη κλίση στην οποία διατηρεί την ευστάθειά του το 
μηχάνημα, η μέγιστη ταχύτητα ανέμου και ούτω καθεξής. Οι πληροφορίες που πρέπει 
να επισημαίνονται στο μηχάνημα προσδιορίζονται συνήθως στα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα. 

1.7.3 Σήμανση των μηχανημάτων (συνέχεια) 
... 
Εφόσον μέρος του μηχανήματος πρέπει να μετακινηθεί κατά τη χρήση, η μάζα του πρέπει 
να αναγράφεται ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και αδιαμφισβήτητα. 

§253 Σήμανση μερών μηχανήματος που πρέπει να μετακινούνται με τη χρήση 
ανυψωτικού εξοπλισμού 

Η προβλεπόμενη στην τελευταία παράγραφο του σημείου 1.7.3 απαίτηση είναι 
συμπληρωματική των απαιτήσεων σχετικά με τον σχεδιασμό των μηχανημάτων για τη 
διευκόλυνση της μετακίνησής τους – βλ. §180: σχόλια επί του σημείου 1.1.5. 
Εφαρμόζεται σε μέρη μηχανημάτων που θα πρέπει να μετακινηθούν κατά τη χρήση, 
και το βάρος, το μέγεθος ή το σχήμα των οποίων εμποδίζει τη μετακίνησή τους δια 
χειρός. Η απαίτηση πρέπει να εφαρμόζεται υπό το πρίσμα ανάλυσης των 
διαφορετικών σταδίων ζωής του οικείου μηχανήματος – βλ. §173: σχόλια επί του 
σημείου 1.1.2 στοιχείο α). 

Η μάζα πρέπει να σημειώνεται στα εν λόγω μέρη ώστε να μπορεί ο χρήστης να 
χρησιμοποιεί ανυψωτικό εξοπλισμό με επαρκή ανυψωτική δυνατότητα. Για να 
αποφεύγεται κάθε ασάφεια, η μάζα θα πρέπει να σημειώνεται σε χιλιοστόγραμμα σε 
ορατό σημείο του οικείου μέρους, κατά προτίμηση πολύ κοντά στα σημεία πρόσδεσης 
του ανυψωτικού μηχανήματος. 

1.7.4 Οδηγίες χρήσης 

Όλα τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης στην επίσημη κοινοτική 
γλώσσα ή γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο το μηχάνημα διατίθεται στην αγορά 
ή/και αρχίζει να χρησιμοποιείται. 

Οι οδηγίες χρήσης που συνοδεύουν το μηχάνημα πρέπει να είναι το «Πρωτότυπο οδηγιών 
χρήσης» ή η «Μετάφραση του πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης»· σε αυτή την περίπτωση, 
η εν λόγω μετάφραση συνοδεύεται υποχρεωτικά από το «Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης». 

Κατ' εξαίρεση, οι οδηγίες συντήρησης που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από 
ειδικευμένο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του, 
είναι δυνατό να παρέχονται σε μία μόνο γλώσσα της Κοινότητας την οποία κατανοεί το εν 
λόγω ειδικευμένο προσωπικό. 

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με τις αρχές που ορίζονται 
κατωτέρω. 
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§254 Οδηγίες χρήσης 

Το σημείο 1.7.4 ασχολείται με μια από τις υποχρεώσεις που πρέπει να εκπληρώσει ο 
κατασκευαστής πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης ενός 
μηχανήματος – βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 1. 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 1.7.4 ορίζει ότι οι οδηγίες χρήσης του 
κατασκευαστή πρέπει να συνοδεύουν το μηχάνημα. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγίες 
πρέπει να συντάσσονται πριν από τη διάθεση στην αγορά ή/και την έναρξη χρήσης 
του μηχανήματος και να συνοδεύουν το μηχάνημα έως ότου αυτό φτάσει στο χρήστη. 
Οι εισαγωγείς ή διανομείς μηχανημάτων πρέπει, ως εκ τούτου, να διασφαλίζουν ότι οι 
οδηγίες χρήσης παραδίδονται στο χρήστη – βλ. §83: σχόλια επί του άρθρου 2 
στοιχείο θ). 

Επιπρόσθετα στις γενικές απαιτήσεις για τις οδηγίες χρήσης που ορίζονται στο 
σημείο 1.7.4, συμπληρωματικές απαιτήσεις για τις οδηγίες χρήσης ορίζονται στα εξής 
σημεία: 

 σημεία 2.1.2, 2.2.1.1 και 2.2.2.2 - μηχανήματα παρασκευής τροφίμων και 
μηχανήματα για καλλυντικά ή φαρμακευτικά προϊόντα, φορητά και 
χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα, φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα 
κρουστικά μηχανήματα· 

 σημεία 3.6.3.1 και 3.6.3.2 - κινητά μηχανήματα και μηχανήματα για πολλαπλές 
χρήσεις· 

 σημεία 4.4.1 και 4.4.2 – ανυψωτικά εξαρτήματα και ανυψωτικός εξοπλισμός.  

§255 Η μορφή των οδηγιών χρήσης 

Στο σημείο 1.7.4 δεν προσδιορίζεται η μορφή των οδηγιών χρήσης. Συμφωνείται 
γενικά ότι όλες οι οδηγίες χρήσης σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια πρέπει να 
παρέχονται σε έντυπη μορφή, καθώς δεν μπορεί να υποτεθεί ότι ο χρήστης έχει 
πρόσβαση σε μέσα ανάγνωσης οδηγιών παρεχόμενων σε ηλεκτρονική μορφή ή 
διαθέσιμων σε δικτυακό τόπο. Ωστόσο, είναι συχνά χρήσιμο να είναι οι οδηγίες 
διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή και στο διαδίκτυο, καθώς και σε έντυπη μορφή, 
καθώς έτσι ο χρήστης μπορεί να «κατεβάσει» εύκολα το ηλεκτρονικό αρχείο, αν το 
επιθυμεί, και να ανακτήσει τις οδηγίες, αν χαθεί το έντυπο αντίγραφο. Η πρακτική 
αυτή διευκολύνει επίσης την ενημέρωση των οδηγιών χρήσης, όταν αυτό είναι 
απαραίτητο. 

§256 Η γλώσσα των οδηγιών χρήσης 

Γενικά, όλες οι σχετικές με την υγεία και την ασφάλεια οδηγίες πρέπει να παρέχονται 
στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της ΕΕ του κράτους μέλους στο οποίο το μηχάνημα 
διατίθεται στην αγορά ή/και αρχίζει να χρησιμοποιείται – βλ. §246: σχόλια επί του 
σημείου 1.7.1. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.7.4 θα πρέπει να γίνεται κατανοητή υπό το 
πρίσμα του σημείου 1.7.4.1. Τα μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από 
πρωτότυπο οδηγιών χρήσης, ήτοι οδηγίες πιστοποιημένες από τον κατασκευαστή ή 
τον εντολοδόχο του. Αν δεν υπάρχει διαθέσιμο πρωτότυπο οδηγιών χρήσης στη 
γλώσσα ή τις γλώσσες του κράτους μέλους στο οποίο το μηχάνημα διατίθεται στην 
αγορά ή/και αρχίζει να χρησιμοποιείται, το μηχάνημα πρέπει να συνοδεύεται από 
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μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης μαζί με το πρωτότυπο των 
οδηγιών χρήσης. Ο σκοπός της τελευταίας αυτής απαίτησης είναι να δίδεται η 
δυνατότητα στους χρήστες να ελέγχουν το πρωτότυπο των οδηγιών χρήσης, όταν 
έχουν αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια μιας μετάφρασης. 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.7.4 προβλέπει εξαίρεση στη γενική απαίτηση που 
ορίζεται στην πρώτη παράγραφο όσον αφορά τη γλώσσα των οδηγιών χρήσης. 
Εφαρμόζεται στις οδηγίες συντήρησης που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από 
εξειδικευμένο προσωπικό που ορίζεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του. Το εν λόγω εξειδικευμένο προσωπικό δύναται να είναι είτε 
προσωπικό του κατασκευή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του είτε εταιρεία 
που έχει σύμβαση ή έγγραφη συμφωνία με τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του για τη συντήρηση του οικείου μηχανήματος. Οι οδηγίες που 
προορίζονται αποκλειστικά για το εν λόγω εξειδικευμένο προσωπικό δεν πρέπει να 
παρέχονται απαραίτητα στη γλώσσα ή τις γλώσσες της χώρας χρήσης αλλά δύναται 
να παρέχονται σε γλώσσα κατανοητή από το εξειδικευμένο προσωπικό. 

Η παρέκκλιση αυτή δεν ισχύει για οδηγίες για εργασίες συντήρησης που πρόκειται να 
εκτελεστούν από το χρήστη ή από προσωπικό συντήρησης που ορίζει ο χρήστης. Για 
να ισχύει η παρέκκλιση, οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή προς το χρήστη 
πρέπει, ως εκ τούτου, να προσδιορίζουν σαφώς ποιες εργασίες συντήρησης πρέπει 
να εκτελούνται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό που ορίζει ο κατασκευαστής ή 
ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του. 

1.7.4.1 Γενικές αρχές σύνταξης των οδηγιών χρήσης 

α) Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να συντάσσονται σε μία ή περισσότερες επίσημες γλώσσες 
της Κοινότητας. Η (οι) γλωσσική(ές) έκδοση(όσεις) που ελέγχει ο κατασκευαστής ή 
ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του φέρουν την ένδειξη "Πρωτότυπο οδηγιών 
χρήσης". 

β) Αν δεν υπάρχει "Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης" στην ή στις επίσημες γλώσσες της 
χώρας στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα, ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ή το πρόσωπο που εισάγει το μηχάνημα στη 
συγκεκριμένη γλωσσική ζώνη, παρέχει μετάφραση στην ή στις εν λόγω γλώσσες. Οι 
μεταφράσεις αυτές πρέπει να φέρουν την ένδειξη "Μετάφραση του πρωτοτύπου των 
οδηγιών χρήσης". 

 ... 

§257 Η σύνταξη και η μετάφραση των οδηγιών χρήσης 

Τα στοιχεία α) και β) του σημείου 1.7.4.1 επεξηγούν αναλυτικότερα τον τρόπο 
εκπλήρωσης των γλωσσικών απαιτήσεων του σημείου 1.7.4. 

Το στοιχείο α) του σημείου 1.7.4.1 επεξηγεί ότι το πρωτότυπο των οδηγιών χρήσης 
είναι οι γλωσσικές εκδόσεις των οδηγιών χρήσης που έχουν ελεγχθεί από τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του. Οι γλωσσικές αυτές 
εκδόσεις πρέπει να φέρουν τις λέξεις «Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης» (στη γλώσσα 
κάθε έκδοσης). Ο κατασκευαστής δύναται να παρέχει «Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης» 
σε μία ή περισσότερες γλώσσες.  
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Το στοιχείο β) του σημείου 1.7.4.1 ασχολείται με την περίπτωση στην οποία το 
μηχάνημα διατίθεται στην αγορά κράτους μέλους για το οποίο ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του δεν έχει καταρτίσει πρωτότυπο οδηγιών 
χρήσης. Αυτό δύναται να συμβαίνει, για παράδειγμα, αν ένας εισαγωγέας, διανομέας 
ή χρήστης πάρει την πρωτοβουλία να διαθέσει το μηχάνημα στην αγορά ή να αρχίσει 
να το χρησιμοποιεί σε κράτος μέλος που δεν είχε αρχικά προβλεφθεί από τον 
κατασκευαστή. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο που φέρνει το μηχάνημα στην οικεία γλωσσική 
περιοχή πρέπει να παρέχει μετάφραση των οδηγιών χρήσης στην επίσημη γλώσσα 
της ΕΕ του κράτους μέλους. 

Πρακτικά, η απαίτηση αυτή συνεπάγεται ότι το πρόσωπο που φέρνει το μηχάνημα 
στην εν λόγω γλωσσική περιοχή πρέπει είτε να λάβει μετάφραση από τον 
κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή, αν αυτό δεν είναι δυνατό, 
να μεταφράσει τις οδηγίες χρήσης ο ίδιος ή να αναθέσει σε άλλον τη μετάφρασή τους 
– βλ. §83: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο θ). 

Οι μεταφράσεις πρέπει να φέρουν τις λέξεις «Μετάφραση του πρωτοτύπου των 
οδηγιών χρήσης» (στη γλώσσα κάθε έκδοσης) και να συνοδεύονται από το 
πρωτότυπο των οδηγιών χρήσης – βλ. §254: σχόλια επί του σημείου 1.7.4. 

1.7.4.1 Γενικές αρχές σύνταξης των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
... 
γ) Τα περιεχόμενα των οδηγιών χρήσης πρέπει να καλύπτουν όχι μόνο τη σχεδιαζόμενη 

χρήση του μηχανήματος αλλά επίσης να προβλέπουν την ευλόγως αναμενόμενη 
κακομεταχείρισή του. 

... 

§258 Πρόληψη αναμενόμενης κακομεταχείρισης  

Το στοιχείο γ) του σημείου 1.7.4.1 υπογραμμίζει ότι οι οδηγίες χρήσης είναι ένα από 
τα μέσα πρόληψης της κακομεταχείρισης του μηχανήματος. Αυτό υποδηλώνει ότι 
κατά την κατάρτιση των οδηγιών χρήσης για καθεμιά από τις πτυχές που 
αναφέρονται στο σημείο 1.7.4.2, οι κατασκευαστές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
γνώσεις σχετικά με τους πιθανούς τρόπους κακομεταχείρισης του μηχανήματος, 
βάσει της εμπειρίας του παρελθόντος σε σχέση με παρόμοια μηχανήματα, ερευνών 
για ατυχήματα και των γνώσεων σε σχέση με την άμεσα προβλέψιμη ανθρώπινη 
συμπεριφορά – βλ. §172: σχόλια επί του σημείου 1.1.1 στοιχείο θ) και §175: σχόλια 
επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο γ). 

1.7.4.1 Γενικές αρχές σύνταξης των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
... 
δ) Στην περίπτωση μηχανημάτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από μη 

επαγγελματίες χειριστές, η σύνταξη και η παρουσίαση των οδηγιών χρήσης πρέπει 
να λαμβάνουν υπόψη το γενικότερο μορφωτικό επίπεδο καθώς και το βαθμό 
αντίληψης που μπορεί λογικά να αναμένεται από τους εν λόγω χειριστές. 
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§259 Οδηγίες για μη επαγγελματίες χρήστες 

Το στοιχείο δ) του σημείου 1.7.4.1 πραγματοποιεί διάκριση μεταξύ των μηχανημάτων 
που προορίζονται για μη επαγγελματίες χειριστές και των μηχανημάτων για 
επαγγελματική χρήση. Η σύνταξη και η παρουσίαση των οδηγιών χρήσης πρέπει να 
προσαρμόζονται στο κοινό προς το οποίο απευθύνονται. Οι οδηγίες για τους μη 
επαγγελματίες χειριστές πρέπει να καταγράφονται και να παρουσιάζονται σε γλώσσα 
κατανοητή για μη ειδήμονες, αποφεύγοντας τη χρήση εξειδικευμένης τεχνικής 
ορολογίας. Η απαίτηση αυτή αφορά επίσης μηχανήματα που δύναται να 
χρησιμοποιηθούν από επαγγελματίες και μη επαγγελματίες. 

Στην περίπτωση που μηχανήματα προοριζόμενα για καταναλωτική χρήση παρέχονται 
με αποσυναρμολογημένα ορισμένα στοιχεία τους για λόγους μεταφοράς και 
συσκευασίας, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται ώστε να διασφαλίζεται ότι οι 
οδηγίες συναρμολόγησης είναι πλήρεις και σαφείς και περιλαμβάνουν ξεκάθαρα, 
ακριβή και σαφή διαγράμματα, σχεδιαγράμματα ή φωτογραφίες – βλ. §264: σχόλια 
επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο θ). 

Τα πρότυπα τύπου C για ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων προσδιορίζουν το 
περιεχόμενο των οδηγιών, αλλά γενικά δεν παρέχουν καθοδήγηση ως προς τη 
σύνταξη και την παρουσίαση. Γενικές οδηγίες για τη σύνταξη οδηγιών χρήσης 
παρέχονται στο πρότυπο EN ISO 12100-2.183 Παρόλο που δεν είναι εναρμονισμένο 
πρότυπο βάσει της οδηγίας για τα μηχανήματα, οι οδηγίες που παρέχονται στο 
πρότυπο EN 62079184 για τη σύνταξη και την παρουσίαση οδηγιών χρήσης δύναται 
να είναι επίσης χρήσιμες για τις οδηγίες χρήσης μηχανημάτων. 

1.7.4.2 Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης 

Κάθε εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, τουλάχιστον τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

α) την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή και του 
εντολοδόχου του· 

β) περιγραφή του μηχανήματος, όπως αυτή επισημαίνεται στο ίδιο το μηχάνημα, 
εξαιρουμένου του αριθμού σειράς (βλέπε σημείο 1.7.3)· 

... 

§260 Περιεχόμενο οδηγιών χρήσης – στοιχεία του κατασκευαστή και του 
μηχανήματος 

Στο σημείο 1.7.4.2 συνοψίζονται τα βασικά ζητήματα που πρέπει να καλύπτονται στις 
οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή. Η έκφραση «τουλάχιστον» δηλώνει ότι ο 
κατάλογος δεν θεωρείται εξαντλητικός. Ως εκ τούτου, αν οποιεσδήποτε πληροφορίες 
μη αναφερόμενες στο σημείο 1.7.4.2 στοιχεία α) έως κβ) απαιτούνται για την ασφαλή 
χρήση του μηχανήματος, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. 
Η έκφραση «κατά περίπτωση» δηλώνει ότι τα ζητήματα που αναφέρονται στο σημείο 

                                                 
183 EN ISO 12100-2:2003+A1:2009 – Ασφάλεια μηχανών – Βασικές έννοιες, γενικές αρχές σχεδιασμού 
– Μέρος 2: Τεχνικές αρχές (ISO 12100-2:2003) – βλ. παράγραφος 6 
184 EN 62079:2001 – Εκπόνηση οδηγιών – Δομή, περιεχόμενο και παρουσίαση. 
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1.7.4.2 στοιχεία α) έως κβ) θα πρέπει να καλύπτονται στις οδηγίες χρήσης μόνο αν 
αφορούν το οικείο μηχάνημα. 

Τα στοιχεία που αναφέρονται στο σημείο 1.7.4.2 είναι τα ίδια με τα στοιχεία που 
πρέπει να επισημαίνονται στο μηχάνημα – βλ. §250: σχόλια επί του σημείου 1.7.3. 
Ωστόσο, στις οδηγίες χρήσης, η περιγραφή του μηχανήματος πρέπει να καταγράφεται 
πλήρως. Ο αριθμός σειράς δεν απαιτείται, καθώς οι οδηγίες χρήσης του 
κατασκευαστή συνήθως καλύπτουν ένα μοντέλο ή έναν τύπο προϊόντος και όχι ένα 
μεμονωμένο προϊόν.  

Στην περίπτωση που ένα μοντέλο μηχανήματος έχει διάφορες παραλλαγές, θα 
πρέπει να καθίσταται σαφές στο χρήστη ποια συγκεκριμένα τμήματα των οδηγιών 
ισχύουν για κάθε παραλλαγή. Παρομοίως, αν οι οδηγίες χρήσης καλύπτουν 
περισσότερα του ενός μοντέλα ή τύπους, για παράδειγμα, αν καλύπτουν διάφορα 
μοντέλα ή τύπους μηχανημάτων που ανήκουν στην ίδια σειρά, θα πρέπει να 
καθίσταται σαφές στο χρήστη ποια συγκεκριμένα τμήματα των οδηγιών χρήσης 
ισχύουν για κάθε μοντέλο ή τύπο. 

1.7.4.2 Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
 ... 
γ) τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, ή έγγραφο που καθορίζει το περιεχόμενο της δήλωσης 

συμμόρφωσης ΕΚ, όπου αναγράφονται τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος, και 
όπου δεν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο αριθμός σειράς και η υπογραφή· 

... 

§261 Συμπερίληψη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ στις οδηγίες χρήσης 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο γ) αφορά τη συμπερίληψη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ 
στις οδηγίες χρήσης. Όπως και οι οδηγίες χρήσης, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
πρέπει να συνοδεύει το μηχάνημα – βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 
1. Για να εκπληρωθεί η υποχρέωση αυτή, ο κατασκευαστής δύναται να επιλέξει 
μεταξύ των δύο ακόλουθων εναλλακτικών: 
 η υπογεγραμμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο 

οδηγιών χρήσης. Αυτό συνίσταται στην περίπτωση μοναδικών προϊόντων ή 
μηχανημάτων που παράγονται σε μικρούς αριθμούς· 

 ένα έγγραφο που ορίζει το περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ (χωρίς να 
περιλαμβάνει απαραιτήτως τον αριθμό σειράς και την υπογραφή) περιλαμβάνεται 
στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης· στην περίπτωση αυτή, η ίδια η υπογεγραμμένη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να παρέχεται ξεχωριστά – βλ. §382: σχόλια επί 
του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α. 
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1.7.4.2 Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
 ... 
δ) γενική περιγραφή του μηχανήματος· 

ε) τα σχέδια, τα διαγράμματα, οι περιγραφές και οι εξηγήσεις, που απαιτούνται για την 
χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανήματος και για την επαλήθευση της 
ορθής λειτουργίας του· 

στ) περιγραφή της (των) θέσης (θέσεων) εργασίας που προβλέπεται να καταληφθούν από 
τους χειριστές· 

... 

§262 Περιγραφές, σχέδια, διαγράμματα και εξηγήσεις 

Η γενική περιγραφή του μηχανήματος που αναφέρεται στο σημείο 1.7.4.2 στοιχείο δ) 
έχει στόχο να επιτρέπει στο χρήστη να αναγνωρίζει τα κύρια στοιχεία του 
μηχανήματος και τις λειτουργίες τους. 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ε) καλύπτει τις πληροφορίες και τις εξηγήσεις που 
απαιτούνται για την ασφαλή χρήση, τη συντήρηση και την επισκευή του μηχανήματος, 
καθώς και για την επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του. (Αναλυτικότερες 
απαιτήσεις για το περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης όσον αφορά τα ζητήματα αυτά 
ορίζονται στα ακόλουθα σημεία). Σαφή και απλά σχέδια, διαγράμματα, γραφήματα και 
πίνακες προτιμώνται συνήθως έναντι αναλυτικών γραπτών εξηγήσεων. Ωστόσο, οι 
απαραίτητες γραπτές εξηγήσεις θα πρέπει να τίθεται δίπλα στις εικονογραφήσεις στις 
οποίες παραπέμπουν. 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο στ) καλύπτει τις θέσεις εργασίας που προβλέπονται για 
τους χειριστές. Οι πτυχές που πρέπει να καλύπτονται περιλαμβάνουν, για 
παράδειγμα: 

 τα σημεία των θέσεων εργασίας·  

 τη ρύθμιση των καθισμάτων, των αναπαυτηρίων ποδιών και άλλων στοιχείων του 
μηχανήματος για να διασφαλίζεται η σωστή στάση και να μειώνονται οι κραδασμοί 
που μεταδίδονται στο χειριστή – βλ. §183: σχόλια επί του σημείου 1.1.8·  

 τη διάταξη και την αναγνώριση των οργάνων χειρισμού και των λειτουργιών τους – 
βλ. §185: σχόλια επί του σημείου 1.2.2· 

 τους διαφορετικούς τρόπους χειρισμού ή λειτουργίας και τα μέτρα προστασίας και 
τις προφυλάξεις που αφορούν κάθε τρόπο χειρισμού ή λειτουργίας – βλ. §204: 
σχόλια επί του σημείου 1.2.5· 

 τη χρήση των προφυλακτήρων και των προστατευτικών διατάξεων που διαθέτει το 
μηχάνημα· 

 τη χρήση εξοπλισμού που έχει τοποθετηθεί για τη συγκράτηση ή την αποχέτευση 
εγγενώς επικίνδυνων ουσιών ή για τη διατήρηση καλών συνθηκών εργασίας. 
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1.7.4.2 Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
... 

ζ) περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης του μηχανήματος· 

η) προειδοποιήσεις σχετικά με τους τρόπους κατά τους οποίους το μηχάνημα δεν πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί για τους οποίους η εμπειρία έχει αποδείξει ότι μπορεί να συμβούν· 

... 

§263 Προβλεπόμενη χρήση και προβλέψιμη κακομεταχείριση 

Η περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης του μηχανήματος που αναφέρεται στο 
σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ζ) πρέπει να περιλαμβάνει ακριβή ένδειξη των σκοπών για 
τους οποίους προορίζεται το μηχάνημα. Η περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης 
του μηχανήματος πρέπει να προσδιορίζει τα όρια των συνθηκών χρήσης που έχουν 
ληφθεί υπόψη στην εκτίμηση κινδύνων του κατασκευαστή και στον σχεδιασμό και την 
κατασκευή του μηχανήματος - βλ. §171: σχόλια επί του σημείου 1.1.1 στοιχείο η). 

Η περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης του μηχανήματος πρέπει να καλύπτει 
όλους τους διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας και τα στάδια χρήσης του 
μηχανήματος και να προσδιορίζει ασφαλείς τιμές για τις παραμέτρους από τις οποίες 
εξαρτάται η ασφαλή χρήση του μηχανήματος. Οι εν λόγω παράμετροι δύναται να 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: 

 το μέγιστο φορτίο για ανυψωτικά μηχανήματα·  

 τη μέγιστη κλίση επί της οποίας δύναται να χρησιμοποιηθεί κινητό μηχάνημα 
χωρίς να χάσει την ευστάθειά του·  

 τη μέγιστη ταχύτητα ανέμου στην οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί ένα μηχάνημα 
με ασφάλεια σε υπαίθριο χώρο· 

 τις μέγιστες διαστάσεις των υπό επεξεργασία αντικειμένων· 

 τη μέγιστη ταχύτητα περιστρεφόμενων εργαλείων, στην περίπτωση που η θραύση 
λόγω υπερβολικής ταχύτητας αποτελεί εγγενή κίνδυνο· 

 το είδος των υλικών που δύναται να επεξεργαστεί με ασφάλεια το μηχάνημα. 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο η) ορίζει ότι στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή πρέπει 
να παρέχονται προειδοποιήσεις για την ευλόγως προβλέψιμη κακομεταχείριση του 
μηχανήματος – βλ. §172: σχόλια επί του σημείου 1.1.1 στοιχείο θ) και §175: σχόλια 
επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο γ). Προς αποφυγή της εν λόγω κακομεταχείρισης, είναι 
χρήσιμο να αναφέρονται στους χρήστες οι συνηθισμένοι λόγοι της εν λόγω 
κακομεταχείρισης και να εξηγούνται οι πιθανές συνέπειες. Οι προειδοποιήσεις κατά 
της ευλόγως προβλέψιμης κακομεταχείρισης του μηχανήματος θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη σχόλια από τους χρήστες και πληροφορίες σχετικά με ατυχήματα 
ή συμβάντα που αφορούν παρόμοια μηχανήματα. 
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1.7.4.2  Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
 ... 
θ) τις οδηγίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης και σύνδεσης του μηχανήματος, 

συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων, διαγραμμάτων και των μέσων στερέωσης και 
καθορισμό του πλαισίου ή της εγκατάστασης όπου πρόκειται να προσαρμοσθεί το 
μηχάνημα· 

ι) οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη συναρμολόγηση για τη μείωση του 
θορύβου ή των κραδασμών· 

... 

§264 Συναρμολόγηση, εγκατάσταση και σύνδεση 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο θ) καλύπτει τις εργασίες που θα εκτελεστούν από το 
χρήστη ή εκ μέρους του πριν να αρχίσει να χρησιμοποιείται το μηχάνημα.  

Οι οδηγίες συναρμολόγησης είναι απαραίτητες για μηχανήματα που δεν παρέχονται 
στους χρήστες έτοιμα προς χρήση, για παράδειγμα, όταν στοιχεία του μηχανήματος 
έχουν αποσυναρμολογηθεί για λόγους μεταφοράς ή συσκευασίας. Ιδιαίτερη προσοχή 
πρέπει να δίδεται στις οδηγίες συναρμολόγησης, όταν η συναρμολόγηση πρόκειται να 
εκτελεστεί από μη επαγγελματίες χρήστες – βλ. §258: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.1 
στοιχείο γ). 

Οι οδηγίες συναρμολόγησης εναλλάξιμου εξοπλισμού πρέπει να προσδιορίζουν τον 
τύπο ή τους τύπους βασικών μηχανημάτων με τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθεί 
με ασφάλεια το μηχάνημα και περιλαμβάνουν τις απαραίτητες οδηγίες χρήσης για την 
ασφαλή συναρμολόγηση του εναλλάξιμου εξοπλισμού με το βασικό μηχάνημα από το 
χρήστη – βλ. §41: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο β). 

Στην περίπτωση μηχανημάτων που παρέχονται χωρίς σύστημα μετάδοσης κίνησης, 
οι οδηγίες πρέπει να αναφέρουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές για το σύστημα 
μετάδοσης κίνησης που πρέπει να συναρμολογηθεί, όπως τον τύπο, την ισχύ και τα 
μέσα σύνδεσης, και να περιλαμβάνουν ακριβείς οδηγίες συναρμολόγησης για το 
σύστημα μετάδοσης κίνησης – βλ. §35: σχόλια επί της πρώτης περίπτωσης του 
άρθρου 2 στοιχείο α). 

Οι οδηγίες εγκατάστασης είναι απαραίτητες για μηχανήματα που πρέπει να 
εγκατασταθούν ή/και να στερεωθούν σε συγκεκριμένα υποστηρίγματα, δομές ή κτίρια, 
σε θεμέλια ή στο έδαφος, ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής χρήση και η ευστάθειά 
τους. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να προσδιορίζουν τις απαιτούμενες διαστάσεις και τα 
χαρακτηριστικά φερόμενου φορτίου των υποστηριγμάτων και τα μέσα που θα πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν για τη στερέωση των μηχανημάτων στα υποστηρίγματά τους. 
Στην περίπτωση μηχανημάτων που προορίζονται να εγκατασταθούν πάνω σε 
μεταφορικά μέσα, οι οδηγίες χρήσης πρέπει να προσδιορίζουν τα οχήματα ή τα 
ρυμουλκούμενα επί των οποίων δύναται να εγκατασταθεί με ασφάλεια το μηχάνημα 
είτε με αναφορά στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους ή, κατά περίπτωση, με αναφορά σε 
συγκεκριμένα μοντέλα οχημάτων – βλ. §37: σχόλια επί της τρίτης περίπτωσης του 
άρθρου 2 στοιχείο α). 

Οι οδηγίες σύνδεσης πρέπει να περιγράφουν τα μέτρα που θα εφαρμοστούν για τη 
διασφάλιση της ασφαλούς σύνδεσης του μηχανήματος με τους ρευματοδότες, τις 
πηγές παροχής ρευστών και ούτω καθεξής. Πρέπει να προσδιορίζονται τα σχετικά 
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χαρακτηριστικά των παροχών, όπως, για παράδειγμα, η τάση, η ισχύς, η πίεση ή η 
θερμοκρασία. Η ασφαλής σύνδεση του μηχανήματος στα μέσα αποχέτευσης εγγενώς 
επικίνδυνων ουσιών πρέπει να προσδιορίζεται επίσης, στην περίπτωση που τα μέσα 
αυτά δεν αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του μηχανήματος. 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ι) αφορά μια συγκεκριμένη πτυχή των οδηγιών 
εγκατάστασης και συναρμολόγησης που αφορούν τη μείωση του θορύβου ή των 
παραγόμενων κραδασμών.  

Όσον αφορά τον θόρυβο, στις οδηγίες χρήσης πρέπει να προσδιορίζεται, κατά 
περίπτωση, η ορθή συναρμολόγηση και εγκατάσταση εξοπλισμού παρεχόμενου από 
τον κατασκευαστή του μηχανήματος έτσι ώστε να μειώνονται οι εκπομπές θορύβου. 

Όσον αφορά τους κραδασμούς, οι οδηγίες χρήσης δύναται να περιλαμβάνουν, για 
παράδειγμα, προδιαγραφές για θεμέλια με κατάλληλα χαρακτηριστικά απόσβεσης. 

1.7.4.2  Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
 ... 
ια) οδηγίες για την έναρξη της χρήσης και την περαιτέρω χρήση του μηχανήματος και, 

εφόσον είναι απαραίτητο, οδηγίες για την εκπαίδευση των χειριστών· 
 ... 

§265 Έναρξη χρήσης και χρήση 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ια) αναφέρεται πρώτα στις οδηγίες που αφορούν την 
έναρξη χρήσης του μηχανήματος – βλ. §86: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ια). 

Οι οδηγίες έναρξης χρήσης αναφέρουν όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, ελέγχους, 
επιθεωρήσεις ή λειτουργικές δοκιμές που πρέπει να εκτελεστούν μετά τη 
συναρμολόγηση και εγκατάσταση του μηχανήματος και πριν από την έναρξη χρήσης 
του. Θα πρέπει να περιγράφεται κάθε συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί: Οι ίδιες πληροφορίες παρέχονται για την εκ νέου έναρξη χρήσης του 
μηχανήματος, για παράδειγμα, μετά τη μεταφορά του σε νέα τοποθεσία ή μετά από 
σημαντικές επισκευές. 

Η δεύτερη πτυχή των οδηγιών χρήσης που αναφέρεται στο σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ια) 
αφορά τη χρήση του μηχανήματος. Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να καλύπτουν τα 
διάφορα στάδια της χρήσης του μηχανήματος. Οι οδηγίες αυτές καλύπτουν ανάλογα 
με την περίπτωση: 

 την κανονική λειτουργία, τη ρύθμιση και την προσαρμογή του μηχανήματος·  

 την ορθή χρήση των οργάνων χειρισμού, των προφυλακτήρων και των 
προστατευτικών διατάξεων· 

 τη χρήση ειδικών εργαλείων ή εξοπλισμού παρεχόμενου με το μηχάνημα – βλ. 
§117: σχόλια επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο ε). 

 την επιλογή και την ασφαλή χρήση όλων των τρόπων χειρισμού ή λειτουργίας – 
βλ. §204: σχόλια επί του σημείου 1.2.5· 

 ιδιαίτερες προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται σε συγκεκριμένες συνθήκες 
χρήσης. 
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§266 Εκπαίδευση χειριστών 

Η τρίτη πτυχή που αναφέρεται στο σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ια) είναι η εκπαίδευση των 
χειριστών. Ο κατασκευαστής του μηχανήματος πρέπει να αναφέρει αν απαιτείται 
ειδική εκπαίδευση για την ασφαλή χρήση του μηχανήματος. Κανονικά, αυτό συμβαίνει 
μόνο στην περίπτωση μηχανημάτων που προορίζονται για επαγγελματική χρήση.  

Ο κατασκευαστής δεν προβλέπεται να παρέχει πλήρες πρόγραμμα εκπαίδευσης ή 
εγχειρίδιο εκπαίδευσης στις οδηγίες χρήσης. Ωστόσο, οι οδηγίες δύναται να 
αναφέρουν σημαντικές πτυχές που πρέπει να καλύπτονται από την εκπαίδευση των 
χειριστών για την υποστήριξη των εργοδοτών στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών 
τους ως προς την παροχή κατάλληλης εκπαίδευσης στους χειριστές. Από την άποψη 
αυτή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, για ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων, η 
εκπαίδευση των χειριστών και τα εκπαιδευτικά προγράμματα δύναται να υπόκεινται 
σε εθνικούς κανονισμούς για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/104/ΕΚ – βλ. §140: 
σχόλια επί του άρθρου 15. 

Πέραν των βασικών πληροφοριών για την εκπαίδευση στις οδηγίες χρήσης, ορισμένοι 
κατασκευαστές μηχανημάτων προσφέρουν επίσης υπηρεσίες εκπαίδευσης χειριστών 
στους χρήστες· ωστόσο, οι εν λόγω υπηρεσίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

1.7.4.2  Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
 ... 
ιβ) πληροφορίες σχετικά με τους εναπομένοντες κινδύνους που συνεχίζουν να υφίστανται 

παρά τα μέτρα εγγενώς ασφαλούς σχεδιασμού, και τα εφαρμοζόμενα μέτρα 
διασφάλισης όπως και τα συμπληρωματικά προστατευτικά μέτρα· 

ιγ) οδηγίες σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο χρήστης, 
συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού 
που πρέπει να του παρέχεται· 

... 

§267 Πληροφορίες σχετικά με εναπομείναντες κινδύνους 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχεία ιβ) και ιγ) καλύπτει μια σημαντική πτυχή του τρίτου 
βήματος των αρχών ενσωμάτωσης της ασφάλειας – βλ. §174: σχόλια επί του σημείου 
1.1.2 στοιχείο β). Σύμφωνα με το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιβ), οι οδηγίες χρήσης 
πρέπει να περιλαμβάνουν σαφείς δηλώσεις όσον αφορά οποιουσδήποτε κινδύνους 
που δεν έχουν μειωθεί επαρκώς μέσω των εγγενών μέτρων ασφαλούς σχεδιασμού ή 
των ενσωματωμένων τεχνικών προστατευτικών μέτρων. 

Σκοπός της πληροφορίας αυτής είναι να επιτρέψει στο χρήστη να λάβει τα κατάλληλα 
προστατευτικά μέτρα που αναφέρονται στο σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιγ). Τα μέτρα που 
προσδιορίζονται στις οδηγίες δύναται να περιλαμβάνουν για παράδειγμα: 

 τη χρήση πρόσθετων πλεγμάτων ή προφυλακτήρων στο χώρο εργασίας· 

 την οργάνωση ασφαλών συστημάτων εργασίας· 

 τον περιορισμό ορισμένων εργασιών σε εκπαιδευμένο και εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό· 

 την παροχή και τη χρήση κατάλληλων ΜΑΠ. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή, η παροχή και η χρήση ΜΑΠ αποτελούν 
ευθύνη των εργοδοτών και υπόκεινται σε εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή της 
οδηγίας 89/656/ΕΟΚ.185 Ωστόσο, οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή ενός 
μηχανήματος δύναται να αναφέρουν τον τύπο προσωπικού προστατευτικού 
εξοπλισμού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για την προστασία από τους 
εναπομείναντες κινδύνους που προκαλεί το μηχάνημα. Συγκεκριμένα, αν το 
μηχάνημα διαθέτει μέσα αγκύρωσης για την προσάρτηση ΜΑΠ κατά των πτώσεων 
από ύψος, πρέπει να προσδιορίζονται τα συμβατά ΜΑΠ – βλ. §237: σχόλια επί του 
σημείου 1.5.15 και §374: σχόλια επί του σημείου 6.3.2. 

1.7.4.2  Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
 ... 
ιδ) ενδεχομένως, βασικά χαρακτηριστικά των εργαλείων που είναι δυνατόν να 

προσαρμοσθούν στο μηχάνημα· 
... 

§268 Βασικά χαρακτηριστικά εργαλείων 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιδ) αφορά οδηγίες χρήσης σχετικά με εργαλεία τα οποία 
δεν είναι μονίμως συνδεδεμένα με το μηχάνημα και δύναται να αντικαθίστανται από 
το χρήστη. Τα εν λόγω εργαλεία δεν θεωρούνται μέρος του μηχανήματος – βλ. §41: 
σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο β). Ωστόσο, η ασφαλής χρήση του μηχανήματος 
συχνά εξαρτάται από τη σύνδεση και τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. Ως εκ τούτου, 
οι οδηγίες χρήσης πρέπει να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των εργαλείων από τα 
οποία εξαρτάται η ασφαλής χρήση του μηχανήματος. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό 
στην περίπτωση ταχέως κινούμενων ή περιστρεφόμενων εργαλείων, ώστε να 
αποφεύγονται κίνδυνοι λόγω θραύσης και εκτόξευσης θραυσμάτων εργαλείων ή λόγω 
εκτόξευσης των ίδιων των εργαλείων - βλ. §207 και §208: σχόλια επί των σημείων 
1.3.2 και 1.3.3.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να προσδιορίζονται δύναται να 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:  

 τις μέγιστες ή ελάχιστες διαστάσεις και μάζες των εργαλείων· 

 τα συστατικά υλικά και τα σύνολα εργαλείων· 

 το απαιτούμενο σχήμα ή άλλα βασικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά των εργαλείων· 

 τη συμβατότητα των εργαλείων με τα σημεία συγκράτησης των εργαλείων στο 
μηχάνημα. 

                                                 
185 Οδηγία 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 1989, σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας για τη χρήση από τους εργαζόμενους εξοπλισμών ατομικής 
προστασίας κατά την εργασία (τρίτη ειδική οδηγία κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/391/ΕΟΚ ) - ΕΕ 393 της 30.12.1989, σ. 18. 
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1.7.4.2  Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
 ... 
ιε) τις συνθήκες υπό τις οποίες τα μηχανήματα ανταποκρίνονται στην απαίτηση 

ευσταθείας κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, της μεταφοράς τους, της 
συναρμολόγησής τους, της αποσυναρμολόγησής τους, της θέσεως εκτός λειτουργίας, 
κατά τη διάρκεια των δοκιμών ή των προβλεπτών βλαβών· 

... 

§269 Συνθήκες ευστάθειας 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιε) συνδέεται με τις απαιτήσεις των σημείων 1.3.1, 2.2.1, 
3.4.1, 3.4.3, 4.1.2.1, 4.2.2, 5.1 και 6.1.2 όσον αφορά την ευστάθεια. Στην περίπτωση 
που ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανήματος διασφαλίζουν την ευστάθεια του 
μηχανήματος υπό ορισμένες καθορισμένες συνθήκες, οι συνθήκες αυτές πρέπει να 
προσδιορίζονται στις οδηγίες.  

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που η ευστάθεια εξαρτάται από την τήρηση 
ορισμένων ορίων στις συνθήκες χρήσης του μηχανήματος, όπως η μέγιστη κλίση, η 
μέγιστη ταχύτητα ανέμου, το μέγιστο εύρος ή η θέση ορισμένων στοιχείων του 
μηχανήματος, τα όρια αυτά πρέπει να προσδιορίζονται και να παρέχονται οι 
απαραίτητες εξηγήσεις για τη χρήση των αντίστοιχων οργάνων προστασίας και 
προειδοποίησης που είναι τοποθετημένα στο μηχάνημα, καθώς και για τον τρόπο 
αποφυγής εγγενώς επικίνδυνων καταστάσεων. 

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει επίσης να εξηγούν τον τρόπο διασφάλισης της ευστάθειας 
του μηχανήματος ή των στοιχείων του και κατά τα άλλα στάδια της διάρκειας ζωής 
του μηχανήματος – βλ. §173: σχόλια επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο α). Στην 
περίπτωση που απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα για τη διασφάλιση της ευστάθειας κατά 
τη διάρκεια των εν λόγω σταδίων, τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν και τα μέσα που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν θα πρέπει επίσης να προσδιορίζονται. 

1.7.4.2  Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
 ... 
ιστ) οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά, μετακίνηση και αποθήκευση του μηχανήματος, με 

αναφορά της μάζας του μηχανήματος και των διαφόρων μερών του, εφόσον αυτά 
πρέπει τακτικά να μεταφέρονται χωριστά· 

... 

§270 Μεταφορά, μετακίνηση και αποθήκευση 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιστ) συνδέεται με τις απαιτήσεις σχετικά με τη μετακίνηση 
του μηχανήματος και των μερών του – βλ. §180: σχόλια επί του σημείου 1.1.5. 

Οι οδηγίες για την ασφαλή μεταφορά, μετακίνηση και αποθήκευση του μηχανήματος 
και των μερών του που πρόκειται να μεταφέρονται ξεχωριστά περιλαμβάνουν, κατά 
περίπτωση:  

 οδηγίες για την ασφαλή χειροκίνητη μετακίνηση του μηχανήματος ή μερών αυτού 
που πρέπει να μετακινούνται δια χειρός·  
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 οδηγίες χρήσης των σημείων σύνδεσης για ανυψωτικά μηχανήματα, τη μάζα του 
μηχανήματος και των μερών που πρόκειται να μεταφερθούν· 

 οδηγίες για τη διασφάλιση της ευστάθειας κατά τη μεταφορά και την αποθήκευση, 
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τυχόν ειδικού εξοπλισμού παρεχόμενου για το 
σκοπό αυτό· 

 περιγραφή των ειδικών ρυθμίσεων για τη μετακίνηση επικίνδυνων εργαλείων ή 
μερών. 

1.7.4.2  Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
 ... 
ιζ) τη μέθοδο χειρισμού που πρέπει να τηρείται σε περίπτωση επεισοδίου ή βλάβης. Εάν 

είναι πιθανόν να συμβεί εμπλοκή, οι οδηγίες χρήσης αναφέρουν τη μέθοδο χειρισμού 
που πρέπει να ακολουθείται, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η ακίνδυνη 
απεμπλοκή· 

... 

§271 Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και μέθοδοι απεμπλοκής 

Στο σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιζ) αναφέρεται ότι ο κατασκευαστής του μηχανήματος θα 
πρέπει να προσδοκά πιθανή δυσλειτουργία του μηχανήματος και να προσδιορίζει τις 
διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση έκτακτων 
περιστατικών. Τα μέτρα που προσδιορίζονται περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τις 
μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για τη διάσωση τραυματισμένων προσώπων, την 
κλήση σε βοήθεια ή τη διάσωση εγκλωβισμένων προσώπων – βλ. §236: σχόλια επί 
του σημείου 1.5.14. 

Οι οδηγίες θα πρέπει να περιγράφουν επίσης τη μέθοδο που θα εφαρμοστεί σε 
περίπτωση εμπλοκής κινούμενων μερών και να εξηγούν τη χρήση οποιωνδήποτε 
ειδικών προστατευτικών διατάξεων ή εργαλείων παρεχόμενων για το σκοπό αυτό – 
βλ. §212: σχόλια επί του σημείου 1.3.7. 

1.7.4.2  Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
 ... 
ιη) περιγραφή των εργασιών ρύθμισης και συντήρησης που πρέπει να πραγματοποιούνται 

από τον χρήστη, καθώς και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να τηρούνται κατά τη 
συντήρηση· 

ιθ) οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών ρύθμισης και συντήρησης, στις οποίες 
περιλαμβάνονται τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά τις 
εργασίες αυτές· 

κ) τις προδιαγραφές για τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, όταν αυτά ενδέχεται να 
έχουν επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των χειριστών· 

... 

§272 Ρύθμιση, συντήρηση και ανταλλακτικά 

Σύμφωνα με το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιη), ο κατασκευαστής πρέπει να περιγράφει τις 
εργασίες ρύθμισης και συντήρησης που πρέπει να εκτελεί ο χρήστης.  
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Συγκεκριμένα, οι οδηγίες πρέπει να προσδιορίζουν τις εργασίες ρύθμισης και 
συντήρησης που πρέπει να εκτελούνται και να αναφέρουν τη συχνότητά τους. Οι 
οδηγίες πρέπει να παραθέτουν τα στοιχεία ή τα μέρη του μηχανήματος που πρέπει 
να ελέγχονται τακτικά για να εντοπίζεται τυχόν υπερβολική φθορά, την περιοδικότητα 
των ελέγχων αυτών (σε όρους διάρκειας χρήσης ή αριθμού κύκλων λειτουργίας), τη 
φύση των απαραίτητων επιθεωρήσεων ή δοκιμών και τον εξοπλισμό που πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί. Πρέπει να παρέχονται κριτήρια για την επισκευή ή την 
αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων – βλ. §207: σχόλια επί του σημείου 1.3.2. 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιθ) συνδέεται με τις απαιτήσεις των σημείων 1.6.1 έως 
1.6.5 σχετικά με τη συντήρηση. Οι οδηγίες πρέπει να προσδιορίζουν τις απαραίτητες 
μεθόδους και διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για να διασφαλίζεται η 
ασφαλής εκτέλεση των εργασιών ρύθμισης και συντήρησης. Πρέπει να αναφέρονται 
τα κατάλληλα μέτρα προστασίας και οι προφυλάξεις που θα πρέπει να λαμβάνονται 
κατά τις εργασίες συντήρησης. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν ανάλογα με την 
περίπτωση: 

 πληροφορίες για την απομόνωση των πηγών ενέργειας, το κλείδωμα του 
συστήματος απομόνωσης, τη διάχυση τυχόν εναπομένουσας ενέργειας και την 
επαλήθευση της ασφαλούς κατάστασης του μηχανήματος – βλ. §241: σχόλια επί 
του σημείου 1.6.3· 

 μέτρα για τη διασφάλιση της ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης που 
πρέπει να εκτελούνται ενώ το μηχάνημα βρίσκεται σε λειτουργία·  

 μεθόδους που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ασφαλή αφαίρεση ή 
αντικατάσταση δομικών στοιχείων – βλ. §239: σχόλια επί του σημείου 1.6.1· 

 προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τον καθαρισμό εσωτερικών μερών 
που περιείχαν εγγενώς επικίνδυνες ουσίες – βλ. §243: σχόλια επί του σημείου 
1.6.5· 

 μέσα πρόσβασης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για εξαιρετικές επισκευές – βλ. 
§240: σχόλια επί του σημείου 1.6.2. 

Το σημείο 1.7.4.2 στοιχείο κ) αναφέρεται σε πληροφορίες σχετικά με τα ανταλλακτικά. 
Γενικά, η προμήθεια ανταλλακτικών δεν καλύπτεται από τις διατάξεις της οδηγίας για 
τα μηχανήματα και, ως εκ τούτου, αποτελεί ζήτημα συμβατικής συμφωνίας μεταξύ του 
κατασκευαστή και του χρήστη. Ωστόσο, στην περίπτωση που μέρη που υπόκεινται σε 
συνήθη φθορά πρέπει να αντικαθίστανται για την προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας των χρηστών, στις οδηγίες χρήσης πρέπει να αναφέρονται οι 
προδιαγραφές των κατάλληλων ανταλλακτικών. Παραδείγματα των εν λόγω 
ανταλλακτικών είναι: 

 οι προφυλακτήρες για αφαιρούμενες διατάξεις μηχανικής μετάδοσης – βλ. §319: 
σχόλια επί του σημείου 3.4.7· 

 εύκαμπτοι προφυλακτήρες υποκείμενοι σε συνήθη φθορά – βλ. §216: σχόλια επί 
του σημείου 1.4.1· 

 φίλτρα για συστήματα παροχής καθαρού αέρα σε θέσεις χειρισμού – βλ. §182: 
σχόλια επί του σημείου 1.1.7 και §322: σχόλια επί του σημείου 3.5.3· 
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 δομικά στοιχεία που φέρουν φορτίο σε ανυψωτικά μηχανήματα – βλ. §340 και 
§341: σχόλια επί των σημείων 4.1.2.4 και 4.1.2.5· 

 οι προφυλακτήρες και τα συστήματα στερέωσής τους που χρησιμοποιούνται για 
τη συγκράτηση εκτοξευόμενων αντικειμένων ή μερών του μηχανήματος – βλ. 
§216: σχόλια επί του σημείου 1.4.1. 

1.7.4.2  Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
 ... 

κα)  τις ακόλουθες πληροφορίες σχετικά με τον αερόφερτο θόρυβο των μηχανημάτων: 

 τη στάθμη της ηχητικής πίεσης του εκπεμπόμενου θορύβου με στάθμιση 
Α, στις θέσεις εργασίας, όταν υπερβαίνει τα 70dB(Α)· εάν η στάθμη 
αυτή είναι μικρότερη ή ίση των 70dB(Α), το γεγονός αυτό πρέπει να 
αναφέρεται, 

 τη μέγιστη τιμή της στιγμιαίας ηχητικής πίεσης, με στάθμιση C, στις 
θέσεις εργασίας, όταν υπερβαίνει τα 63 Pa (130 dB σε σχέση με 20 
μPa), 

 τη στάθμη ηχητικής ισχύος που εκπέμπει το μηχάνημα, όταν η στάθμη 
της ηχητικής πίεσης, με στάθμιση Α στις θέσεις εργασίας, υπερβαίνει τα 
85dB(Α). 

Οι εν λόγω τιμές πρέπει είτε να μετρούνται πραγματικά για το εν λόγω μηχάνημα, είτε 
να καθορίζονται βάσει μετρήσεων που πραγματοποιούνται επί τεχνικά συγκρίσιμου 
μηχανήματος το οποίο αντιπροσωπεύει την προβλεπόμενη παραγωγή. 

Εφόσον το μηχάνημα έχει πολύ μεγάλες διαστάσεις, η ένδειξη της στάθμης ηχητικής 
ισχύος με στάθμιση Α μπορεί να αντικαθίσταται από την ένδειξη των σταθμών της 
ηχητικής πίεσης με στάθμιση Α σε συγκεκριμένες θέσεις γύρω από το μηχάνημα. 

Αν τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν εφαρμόζονται, τα επίπεδα θορύβου πρέπει να 
μετρούνται με την καταλληλότερη για το μηχάνημα μέθοδο μέτρησης. Όταν δίδονται 
τιμές εκπομπών θορύβου, συνοδεύονται από πληροφορίες σχετικά με την αβεβαιότητα 
που τις περιβάλλει. Πρέπει να σημειώνονται οι συνθήκες λειτουργίας του 
μηχανήματος κατά τις μετρήσεις καθώς και οι μέθοδοι μέτρησης. 

Εφόσον οι θέσεις εργασίας δεν είναι ορισμένες ή δεν μπορούν να ορισθούν, η μέτρηση 
των σταθμών ηχητικής πίεσης με στάθμιση Α, πρέπει να γίνεται σε απόσταση 1 m από 
την επιφάνεια του μηχανήματος και σε ύψος 1,6 m από το έδαφος ή την πλατφόρμα 
πρόσβασης. Πρέπει να εμφαίνεται η θέση και η τιμή της μέγιστης ηχητικής πίεσης. 

Εφόσον ειδικές κοινοτικές οδηγίες προβλέπουν διαφορετικές ενδείξεις όσον αφορά τη 
στάθμη της ηχητικής πίεσης ή της ηχητικής ισχύος, πρέπει να εφαρμόζονται οι εν 
λόγω οδηγίες και όχι οι αντίστοιχες προδιαγραφές του παρόντος σημείου· 
... 

§273 Η δήλωση εκπομπών θορύβου 

Στο σημείο 1.7.4.2 στοιχείο κα) ορίζονται οι πληροφορίες για τις αερόφερτες 
εκπομπές θορύβου που πρέπει να αναφέρονται στην αποκαλούμενη δήλωση 
εκπομπών θορύβου. Η δήλωση αυτή εξυπηρετεί δύο βασικούς σκοπούς: 
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  βοηθά τους χρήστες να επιλέξουν μηχάνημα με μειωμένες εκπομπές θορύβου· 

  παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την εκτίμηση κινδύνων που πρέπει να 
εκτελεστεί από τον εργοδότη σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή 
του άρθρου 4 της οδηγίας 2003/10/ΕΚ για την έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους 
οφειλόμενους στον θόρυβο.186 

Σχετικά με αυτό, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η δήλωση εκπομπών θορύβου του 
κατασκευαστή παρέχει πληροφορίες μόνο για τη συμβολή του ίδιου του μηχανήματος 
στον θόρυβο στο χώρο εργασίας. Το επίπεδο έκθεσης των εργαζομένων δεν δύναται 
να εξαχθεί απλά από τη δήλωση εκπομπών θορύβου του κατασκευαστή του 
μηχανήματος, καθώς η έκθεση των χειριστών επηρεάζεται επίσης από άλλους 
παράγοντες – βλ. §229: σχόλια επί του σημείου 1.5.8.  

Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στη δήλωση εκπομπών θορύβου 
περιλαμβάνουν τρία διαφορετικά μεγέθη εκπομπών θορύβου: 

1. Τη στάθμη της ηχητικής πίεσης του εκπεμπόμενου θορύβου με στάθμιση Α, 
LpA, που παράγεται από το μηχάνημα στη θέση εργασίας του. Είναι η μέση 
στάθμη ηχητικής πίεσης με στάθμιση Α κατά τη διάρκεια καθορισμένου 
χρονικού διαστήματος, αντιπροσωπευτικού ενός πλήρους κύκλου λειτουργίας 
του μηχανήματος. Όντας τιμή εκπομπών, δεν περιλαμβάνει θορύβους από το 
περιβάλλον του μηχανήματος, όπως αντανακλάσεις θορύβων από τοίχους ή 
θόρυβο από άλλες πηγές στο χώρο εργασίας. 

Το μέγεθος αυτό πρέπει να προσδιορίζεται με μέτρηση για όλα τα μηχανήματα 
με τη χρήση κατάλληλου κωδικού δοκιμής, είτε το μηχάνημα θεωρείται 
θορυβώδες είτε όχι. Αν η μετρούμενη τιμή δεν υπερβαίνει τα 70 dB(A), αυτό 
πρέπει να αναφέρεται στις οδηγίες. Αν η μετρούμενη τιμή υπερβαίνει τα 
70 dB(A), η μετρούμενη τιμή πρέπει να αναγράφεται στις οδηγίες. 

2. Tη μέγιστη τιμή της στιγμιαίας ηχητικής πίεσης, με στάθμιση C, γνωστή επίσης 
ως μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης με στάθμιση C, LpCpeak. Είναι η μέγιστη 
τιμή την οποία φτάνει η ηχητική πίεση με στάθμιση C κατά τη διάρκεια 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος αντιπροσωπευτικού ενός πλήρους 
κύκλου λειτουργίας του μηχανήματος.  

Η τιμή αυτή αφορά μηχανήματα που εκπέμπουν έντονα κρουστικό θόρυβο. Θα 
πρέπει να αναφέρεται στις οδηγίες μόνο αν η μετρούμενη τιμή υπερβαίνει τα 
63 Pa (130 dB σε σχέση με 20 μPa). 

3. Τη στάθμη ηχητικής ισχύος με στάθμιση Α, LWA. Το μέγεθος αυτό 
αντιπροσωπεύει την αερόφερτη ηχητική ενέργεια που εκπέμπει το μηχάνημα 
στο χώρο και, ως εκ τούτου, χαρακτηρίζει το μηχάνημα ως πηγή θορύβου. 
Είναι το σημαντικότερο μέγεθος εκπεμπόμενου θορύβου και είναι ανεξάρτητη 
του περιβάλλοντος εντός του οποίου τοποθετείται το μηχάνημα.  

                                                 
186 Οδηγία 2003/10/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2003 
περί των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων 
σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) (17η ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) – ΕΕ L 42 της 15.2.2003, σ. 38 – βλ. ιδιαίτερα 
άρθρο 4 παράγραφος 6 στοιχείο στ). 
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Δεδομένου ότι η μέτρηση της LWA δύναται να είναι περίπλοκη, η τιμή αυτή θα 
πρέπει να μετριέται και να δηλώνεται στις οδηγίες χρήσης, μόνο αν η LpA σε 
οποιαδήποτε θέση εργασίας υπερβαίνει τα 80 dB(A). 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο κα) υποδηλώνει ότι, στην 
περίπτωση παραγωγής σειράς, η δοκιμή δύναται να εκτελεστεί σε αντιπροσωπευτικό 
δείγμα τεχνικά συγκρίσιμων μηχανημάτων. Στην περίπτωση παραγωγής 
μεμονωμένων μηχανημάτων, ο κατασκευαστής πρέπει να προσδιορίσει μέσω 
μέτρησης τις εκπομπές θορύβου για κάθε τεμάχιο παραγόμενου μηχανήματος. 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο κα) καλύπτει την περίπτωση πολύ 
μεγάλων μηχανημάτων για τα οποία ο προσδιορισμός της στάθμης ηχητικής ισχύος, 
LWA, δύναται να είναι ιδιαιτέρως περίπλοκος. Για να προσδιοριστεί αν μια δεδομένη 
κατηγορία μηχανημάτων πρέπει να θεωρείται κατηγορία πολύ μεγάλων 
μηχανημάτων, θα πρέπει να μελετηθεί η κατανομή και η κατεύθυνση των πηγών 
θορύβου στο μηχάνημα και η προσπάθεια που απαιτείται για να προσδιοριστεί η 
στάθμη ηχητικής ισχύος, LWA. Το αν μια δεδομένη κατηγορία μηχανημάτων θεωρείται 
ως κατηγορία πολύ μεγάλων μηχανημάτων πρέπει να δηλώνεται στο σχετικό κωδικό 
δοκιμής θορύβου. Για τα εν λόγω πολύ μεγάλα μηχανήματα, η δήλωση της LWA 
δύναται να αντικατασταθεί από δήλωση των σταθμών ηχητικής πίεσης, LpA σε 
προσδιορισμένες θέσεις γύρω από το μηχάνημα. 

Η τέταρτη παράγραφος του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο κα) αφορά τις μεθόδους που θα 
χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των εκπομπών θορύβου. Οι λειτουργικές συνθήκες 
επηρεάζουν ιδιαίτερα τις εκπομπές θορύβου. Η μέτρηση των εκπομπών θορύβου θα 
πρέπει συνεπώς να πραγματοποιείται υπό αναπαραγώγιμες συνθήκες, 
αντιπροσωπευτικές των προβλέψιμων συνθηκών χρήσης του μηχανήματος. Στην 
περίπτωση που κωδικός δοκιμής προσδιοριζόμενος σε εναρμονισμένο πρότυπο 
δηλώνει τις συνθήκες λειτουργίας υπό τις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθεί η 
μέτρηση, η αναφορά στο εναρμονισμένο πρότυπο επαρκεί ως ένδειξη των 
λειτουργικών συνθηκών και των μεθόδων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν. Στην 
περίπτωση που χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι δοκιμών, οι λειτουργικές συνθήκες 
και οι μέθοδοι μέτρησης πρέπει να αναφέρονται στη δήλωση εκπομπών θορύβου. 

Η τέταρτη παράγραφος του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο κα) ορίζει επίσης ότι πρέπει να 
προσδιορίζεται στη δήλωση εκπομπών θορύβου ο βαθμός αβεβαιότητας που 
περιβάλλει τις μετρούμενες τιμές. Οι τρέχουσες τεχνικές γνώσεις δεν επιτρέπουν τον 
προσδιορισμό του βαθμού αβεβαιότητας που συνδέεται με τη μέτρηση των τιμών 
LpCpeak. Οδηγίες για τον προσδιορισμό του βαθμού αβεβαιότητας που συνδέεται με τη 
μέτρηση της LpA σε θέσεις εργασίας και της LWA θα πρέπει να παρέχονται στους 
σχετικούς κωδικούς δοκιμής. 

Η πέμπτη παράγραφος του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο κα) εξηγεί τον τρόπο 
προσδιορισμού μέσω μέτρησης της στάθμης ηχητικής πίεσης των εκπομπών 
θορύβου, LpA, σε θέσεις εργασίας για μηχανήματα στα οποία οι χειριστές δεν 
καταλαμβάνουν σαφώς προσδιορισμένες θέσεις εργασίας. Αν χρησιμοποιηθεί η 
μέθοδος που ορίζεται στην παρούσα παράγραφο, η δήλωση εκπομπών θορύβου 
πρέπει να αναφέρει τα σημεία όπου μετρήθηκαν οι τιμές LpA. 
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Η τελευταία παράγραφος του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο κα) αναφέρεται στην 
ευρωπαϊκή οδηγία 2000/14/ΕΚ187 για εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους. Για τα μηχανήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, εφαρμόζεται η 
οδηγία για τον εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους επιπροσθέτως της 
οδηγίας για τα μηχανήματα, όσον αφορά τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον – βλ. 
§92: σχόλια επί του άρθρου 3.  

Η ευρωπαϊκή οδηγία για τον εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους ορίζει ότι 
ο εξοπλισμός που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πρέπει να φέρει σήμανση 
συνοδευτική της σήμανσης «CE», η οποία θα αναφέρει την εγγυημένη στάθμη 
ηχητικής ισχύος (ήτοι την τιμή της στάθμης ηχητικής ισχύος που μετριέται σύμφωνα 
με τη μέθοδο που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας, συν την τιμή του βαθμού 
αβεβαιότητας λόγω των παραλλαγών στην παραγωγή και των διαδικασιών 
μέτρησης). 

Η τελευταία παράγραφος του σημείου 17.4.2 στοιχείο κα) σημαίνει ότι, στην 
περίπτωση μηχανημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τον 
εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, η τρίτη τιμή που πρέπει να 
αναφέρεται στη δήλωση εκπομπών θορύβου στις οδηγίες χρήσης είναι η εγγυημένη 
στάθμη ηχητικής πίεσης και όχι η μετρούμενη στάθμη ηχητικής πίεσης, LWA. Ωστόσο, 
οι απαιτήσεις που ορίζονται στην πρώτη παράγραφο του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο κα) 
όσον αφορά τη στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπών θορύβου με στάθμιση Α, LpA, και 
τη μέγιστη στάθμη ηχητικής πίεσης με στάθμιση C, LpCpeak, εξακολουθούν να 
εφαρμόζονται. 

1.7.4.2  Περιεχόμενο των οδηγιών χρήσης (συνέχεια) 
 ... 
κβ) εφόσον το μηχάνημα ενδέχεται να εκπέμπει μη ιοντίζουσες ακτινοβολίες οι οποίες 

μπορεί να βλάψουν τα πρόσωπα, και ειδικά τα πρόσωπα με ενεργά ή μη ενεργά 
εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα, πληροφορίες σχετικά με την εκπεμπόμενη 
ακτινοβολία, υπόψη του χειριστή και των εκτιθεμένων προσώπων. 

§274 Εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 1.7.4.2 στοιχείο κβ) απαίτηση καλύπτει την ειδική 
περίπτωση εναπομείναντος κινδύνου λόγω μη ιοντίζουσας ακτινοβολίας – βλ. §232: 
σχόλια επί του σημείου 1.5.10. Πληροφορίες σχετικά με τη φύση της εν λόγω 
εκπεμπόμενης ακτινοβολίας πρέπει να παρέχονται, ιδίως αν αυτή είναι πιθανόν να 
επηρεάσει τη λειτουργία εμφυτεύσιμων ιατρικών βοηθημάτων. 

                                                 
187 Οδηγία 2000/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, για την 
προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον 
από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους – ΕΕ L 162 της 3.7.2000, σ. 1. 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 285

1.7.4.3 Διαφημιστικά έντυπα 

Τα διαφημιστικά έντυπα που περιγράφουν τα μηχανήματα δεν πρέπει να περιέχουν 
στοιχεία αντίθετα προς τις οδηγίες χρήσης όσον αφορά τις πτυχές της υγείας και της 
ασφάλειας. Τα διαφημιστικά έγγραφα που περιγράφουν τα χαρακτηριστικά των επιδόσεων 
του μηχανήματος πρέπει να περιλαμβάνουν τις ίδιες πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές 
όπως αυτές περιέχονται στις οδηγίες χρήσης. 

§275 Διαφημιστικά έντυπα 

Ενώ οι οδηγίες χρήσης που παρέχονται με το μηχάνημα προορίζονται κυρίως για τη 
διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης του μηχανήματος, τα διαφημιστικά έντυπα έχουν 
κυρίως εμπορική λειτουργία. Ωστόσο, στο σημείο 1.7.4.3 απαιτείται συνέπεια μεταξύ 
των οδηγιών χρήσης και των εμπορικών εντύπων όσον αφορά το μηχάνημα. Αυτό 
είναι ιδιαιτέρως σημαντικό όσον αφορά την προβλεπόμενη χρήση του μηχανήματος 
που αναφέρεται στο σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ζ), καθώς οι χρήστες πιθανόν να 
επιλέξουν ένα μηχάνημα για τους σκοπούς που περιγράφονται στα διαφημιστικά του 
έντυπα. 

Η δεύτερη πρόταση του σημείου 1.7.4.3 έχει σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να 
επιλέξουν μηχανήματα με μειωμένα επίπεδα εκπομπών θορύβου, κραδασμών, 
επιβλαβούς ακτινοβολίας ή εγγενώς επικίνδυνων ουσιών. Συγκεκριμένα, οι τιμές που 
περιλαμβάνονται στη δήλωση εκπομπών θορύβου, σύμφωνα με το σημείο 1.7.4.2 
στοιχείο κα), και οι πληροφορίες για τους κραδασμούς, σύμφωνα με τα σημεία 2.2.1.1 
και 3.6.3.1, πρέπει να περιλαμβάνονται στα διαφημιστικά έντυπα που παρουσιάζουν 
τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του μηχανήματος. Πολλά διαφημιστικά έντυπα ή 
κατάλογοι περιλαμβάνουν μια ενότητα ή έναν πίνακα που παρουσιάζει τα βασικά 
χαρακτηριστικά επιδόσεων του μηχανήματος, όπως η ισχύς, η ταχύτητα, η 
χωρητικότητα, ο ρυθμός παραγωγής και ούτω καθεξής, ώστε να επιτρέπουν στους 
πιθανούς πελάτες να επιλέξουν μηχάνημα κατάλληλο για τις ανάγκες τους. Η ενότητα 
αυτή είναι το κατάλληλο σημείο για να συμπεριληφθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες 
για τις εκπομπές. 
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2.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Τα μηχανήματα τροφίμων, τα μηχανήματα που προορίζονται για τις βιομηχανίες 
καλλυντικών ή φαρμακευτικών ειδών, τα φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα, 
τα φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά μηχανήματα, καθώς και τα 
μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά πρέπει 
να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων ασφάλειας και υγείας που 
περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σημείο 4). 

§276 Συμπληρωματικές απαιτήσεις για ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων 

Στο δεύτερο μέρος του παραρτήματος Ι ορίζονται συμπληρωματικές βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας για τέσσερις βασικές κατηγορίες μηχανημάτων. 
Αυτές εφαρμόζονται στα εν λόγω μηχανήματα επιπλέον των σχετικών απαιτήσεων 
του πρώτου μέρους του παραρτήματος Ι και, κατά περίπτωση, των άλλων μερών του 
παραρτήματος Ι – βλ. §163: σχόλια επί της 4ης γενικής αρχής. 

2.1.  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ 
ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ Η  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

2.1.1.  Γενικά 

Τα μηχανήματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τρόφιμα και τα μηχανήματα 
που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καλλυντικά ή φαρμακευτικά προϊόντα, πρέπει 
να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι μόλυνσης 
και πρόκλησης ή μετάδοσης ασθενειών. 

Πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις υγιεινής: 

α) τα υλικά που βρίσκονται ή που μπορεί να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα, καλλυντικά ή 
φαρμακευτικά προϊόντα θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις οικείες οδηγίες. Το 
μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί κατά τρόπον ώστε τα υλικά 
του να μπορούν να καθαρίζονται πριν από κάθε χρήση. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, 
πρέπει να χρησιμοποιούνται εξαρτήματα μιας χρήσης· 

β)  όλες οι επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με τρόφιμα, καλλυντικά ή φαρμακευτικά 
προϊόντα εκτός των επιφανειών των εξαρτημάτων μιας χρήσης, πρέπει: 

 να είναι λείες, να μην έχουν τραχύτητες ή κοιλότητες στις οποίες είναι δυνατό να 
παραμείνουν οργανικές ύλες. το ίδιο ισχύει για τις συναρμογές μεταξύ δύο 
επιφανειών, 

 να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι 
προεξοχές, οι ακμές και οι κοιλότητες, 

 να μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται, όταν είναι απαραίτητο, μετά 
την αφαίρεση των τμημάτων που αποσυναρμολογούνται εύκολα. Η καμπυλότητα 
των εσωτερικών επιφανειών πρέπει να έχει ακτίνα που επιτρέπει τον πλήρη 
καθαρισμό τους· 

γ)  τα υγρά, τα αέρια και τα αερολύματα που προκύπτουν από τρόφιμα, τα καλλυντικά ή 
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τα φαρμακευτικά προϊόντα καθώς και τα προϊόντα καθαρισμού, απολύμανσης και 
έκπλυσης, θα πρέπει να μπορούν να διοχετεύονται έξω από το μηχάνημα χωρίς να 
συναντούν εμπόδια (ενδεχομένως σε θέση «καθαρισμού»)· 

δ)  το μηχάνημα θα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να 
αποφεύγεται οποιαδήποτε διείσδυση ουσιών ή ζώντων οργανισμών, ιδίως εντόμων, ή 
η συσσώρευση οργανικών ουσιών στις ζώνες που δεν είναι δυνατόν να καθαρισθούν· 

ε)  το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε ενδεχόμενες 
βοηθητικές ουσίες επικίνδυνες για την υγεία, περιλαμβανομένων των χρησιμοποιηθέντων 
λιπαντικών, να μην μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, τα καλλυντικά ή τα 
φαρμακευτικά προϊόντα. Εφόσον χρειάζεται, το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί και 
κατασκευασθεί έτσι ώστε να επιτρέπει τον έλεγχο τήρησης της εν λόγω απαίτησης. 

2.1.2.  Οδηγίες χρήσης 

Οι οδηγίες χρήσης των μηχανημάτων τροφίμων, καθώς και των μηχανημάτων που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για καλλυντικά ή φαρμακευτικά προϊόντα, πρέπει να 
μνημονεύουν τα προϊόντα και τις μεθόδους καθαρισμού, απολύμανσης και έκπλυσης που 
συνιστώνται όχι μόνο για τα ευπρόσιτα μέρη αλλά, επίσης, και για την περίπτωση στην 
οποία απαιτείται ο επιτόπου καθαρισμός των μερών στα οποία η πρόσβαση είναι αδύνατη 
ή πρέπει να αποφεύγεται. 

§277 Απαιτήσεις υγιεινής για μηχανήματα που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν με τρόφιμα ή καλλυντικά ή φαρμακευτικά προϊόντα 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 2.1 απαιτήσεις εφαρμόζονται σε μηχανήματα που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν με τρόφιμα ή με καλλυντικά ή φαρμακευτικά 
προϊόντα. Οι απαιτήσεις εφαρμόζονται ανεξαρτήτως του αν τα οικεία τρόφιμα ή 
προϊόντα προορίζονται για κατανάλωση από ανθρώπους ή ζώα. Στα οικεία 
μηχανήματα περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, μηχανήματα για την παρασκευή, την 
προετοιμασία, το μαγείρεμα, την επεξεργασία, την ψύξη, τη μετακίνηση, την 
αποθήκευση, τη μεταφορά, τη συντήρηση, τη συσκευασία και τη διανομή τροφίμων, 
καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων. 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 2.1.1 στοιχεία α) έως ε) απαιτήσεις έχουν στόχο την 
αποφυγή οποιασδήποτε επικίνδυνης μόλυνσης των τροφίμων, των καλλυντικών ή 
φαρμακευτικών προϊόντων από υλικά χρησιμοποιούμενα για τη δημιουργία του 
μηχανήματος, από το περιβάλλον του μηχανήματος ή από βοηθητικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται με το μηχάνημα. 

Οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται σε συνάρτηση με τις βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας που ορίζονται στο σημείο 1.1.3 όσον αφορά τα υλικά και τα προϊόντα, στο 
σημείο 1.5.13 όσον αφορά τις εκπομπές εγγενώς επικίνδυνων υλικών και ουσιών και 
στο σημείο 1.6 όσον αφορά τη συντήρηση. 

Το σημείο 2.1.1 στοιχείο α) ασχολείται με τα δομικά υλικά του μηχανήματος που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, τα καλλυντικά ή τα φαρμακευτικά 
προϊόντα. 

Οι «οικείες οδηγίες» που αναφέρονται στο σημείο 2.1.1 στοιχείο α) περιλαμβάνουν: 
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 τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004188 σχετικά με υλικά και αντικείμενα που 
προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα 

 την οδηγία 84/500/ΕΟΚ189 για τα κεραμικά αντικείμενα που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα· 

 την οδηγία 2002/72/ΕΚ190 για τα πλαστικά υλικά και αντικείμενα που προορίζονται 
να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 

Στην περίπτωση που τα υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και 
είναι ενσωματωμένα στο μηχάνημα συνοδεύονται από έγγραφη δήλωση (όπως η 
δήλωση συμμόρφωσης που προβλέπεται στο άρθρο 16 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 
1935/2004), η δήλωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται στον τεχνικό φάκελο του 
μηχανήματος σύμφωνα με την ένατη περίπτωση του παραρτήματος VII τμήμα Α 
μέρος 1 στοιχείο α). Αν δεν συμβαίνει αυτό, ο κατασκευαστής του μηχανήματος 
πρέπει να τεκμηριώνει την καταλληλότητα των οικείων υλικών στον τεχνικό φάκελο 
του μηχανήματος 

Στο σημείο 2.1.1 στοιχεία β) και γ) προβλέπεται ότι το μηχάνημα πρέπει να 
σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να διευκολύνεται ο πλήρης και βαθύς 
καθαρισμός και να διοχετεύονται έξω από το μηχάνημα ή να αποστραγγίζονται 
πλήρως ουσίες που θα μπορούσαν να μολύνουν τα τρόφιμα, τα καλλυντικά ή 
φαρμακευτικά προϊόντα, όπως, για παράδειγμα, απόβλητα, καθαριστικά προϊόντα, 
απολυμαντικά ή προϊόντα έκπλυσης. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται 
εύκαμπτοι ή δύσκαμπτοι αγωγοί για τη μεταφορά τροφίμων, καλλυντικών ή 
φαρμακευτικών προϊόντων, αυτοί δύναται να είναι συνδεδεμένοι με σπειρώματα, 
εφόσον τα σπειρώματα είναι απομονωμένα από τη ροή του προϊόντος, για 
παράδειγμα, μέσω κατάλληλων σφραγίσεων ή δακτυλίων, έτσι ώστε να μην έρχονται 
σε άμεση επαφή με το υπό επεξεργασία προϊόν. 

Το σημείο 2.1.1 στοιχείο δ) ορίζει ότι το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να 
κατασκευάζεται έτσι ώστε να μην επιτρέπεται στους ρύπους από το περιβάλλον του 
μηχανήματος, όπως σκόνη ή γράσο, ή σε ζώντες οργανισμούς, όπως έντομα, να 
εισέρχονται σε χώρους του μηχανήματος που δεν δύναται να καθαριστούν και να 
προλαμβάνεται τυχόν συσσώρευση οργανικής ύλης στα εν λόγω τμήματα. 

Το σημείο 2.1.1 στοιχείο ε) ορίζει ότι το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να 
κατασκευάζεται έτσι ώστε να μην επιτρέπεται σε βοηθητικές ουσίες που 
χρησιμοποιούνται με το μηχάνημα, όπως, για παράδειγμα, λιπαντικά ή υδραυλικά 
υγρά, να μολύνουν τα τρόφιμα, τα καλλυντικά ή φαρμακευτικά προϊόντα. 

 
188 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τα υλικά και αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με 
τρόφιμα και με την κατάργηση των οδηγιών 80/590/ΕΟΚ και 89/109/ΕΟΚ – ΕΕ J 338 της 13.11.2004, 
σ. 4. Σύμφωνα με το άρθρο 26 του κανονισμού, οι αναφορές σε καταργημένες οδηγίες θεωρούνται 
αναφορές στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004 
189 Οδηγία του Συμβουλίου της 15ης Οκτωβρίου 1984 για την προσέγγιση των νομοθεσιών των 
κρατών μελών όσον αφορά τα κεραμικά αντικείμενα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τα 
τρόφιμα – ΕΕ J 227 της 20.10.1984, σ. 12. 
190 Οδηγία 2002/72/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2002 σχετικά με τα πλαστικά υλικά και 
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα – ΕΕ J 220 της 15.8.2002, σ. 18. 

http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=el&type_doc=Regulation&an_doc=2004&nu_doc=1935
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Η προβλεπόμενη στο σημείο 2.1.2 απαίτηση είναι συμπληρωματική των γενικών 
απαιτήσεων όσον αφορά τις οδηγίες χρήσης του σημείου 1.7.4. 

Στο σημείο 2.1.2 ορίζεται ότι ο κατασκευαστής μηχανήματος πρέπει να προσδιορίζει 
τις κατάλληλες μεθόδους καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων για τον 
καθαρισμό χώρων στους οποίους δεν υπάρχει συνήθως πρόσβαση ή στους οποίους 
η πρόσβαση ενδέχεται να είναι επικίνδυνη. Πρέπει επίσης να προσδιορίζει τα 
προϊόντα που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον καθαρισμό. Ο κατασκευαστής 
του μηχανήματος δεν θα πρέπει να προσδιορίζει συγκεκριμένες μάρκες καθαριστικών 
προϊόντων, αλλά τα σχετικά χαρακτηριστικά των προϊόντων που πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν, ιδίως όσον αφορά τη χημική και μηχανική αντοχή των δομικών 
υλικών του μηχανήματος. Αν είναι απαραίτητο, πρέπει να παρέχονται 
προειδοποιήσεις κατά της χρήσης ακατάλληλων καθαριστικών προϊόντων. 

Γενικές προδιαγραφές για τις απαιτήσεις υγιεινής για μηχανήματα προβλέπονται στο 
πρότυπο EN ISO 14159.191 Προδιαγραφές για απαιτήσεις υγιεινής για μηχανήματα 
επεξεργασίας τροφίμων προβλέπονται στο πρότυπο ΕΝ 1672-2.192 

2.2.  ΦΟΡΗΤΑ Η/ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

2.2.1.  Γενικά 

Τα φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα πρέπει: 

 ανάλογα με τον τύπο του μηχανήματος, να έχουν επιφάνεια στήριξης επαρκών 
διαστάσεων και να διαθέτουν επαρκή μέσα αρπαγής και συγκράτησης, με 
κατάλληλες διαστάσεις και διάταξη, ώστε να διασφαλίζεται η ευστάθεια του 
μηχανήματος στις προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας, 

 εκτός εάν αυτό είναι τεχνικά αδύνατο, ή αν υφίσταται ανεξάρτητο όργανο 
χειρισμού, σε περίπτωση που οι λαβές δεν μπορούν να αφεθούν με πλήρη 
ασφάλεια, να είναι εφοδιασμένα με όργανα θέσης σε λειτουργία ή διακοπής 
διατεταγμένα έτσι ώστε ο χειριστής να μπορεί να ενεργοποιήσει τα εν λόγω 
όργανα χωρίς να αφήνει τις λαβές, 

 να μην παρουσιάζουν κινδύνους άκαιρης θέσης σε λειτουργία ή/και συνέχισης 
της λειτουργίας τους, αφού ο χειριστής αφήσει τις λαβές. Εάν η απαίτηση αυτή 
δεν είναι εφικτή από τεχνικής πλευράς, θα πρέπει να λαμβάνονται ισοδύναμα 
μέτρα, 

 να επιτρέπουν, όπου απαιτείται, οπτικό έλεγχο της επικίνδυνης περιοχής και 
της ενέργειας του εργαλείου στο υπό επεξεργασία υλικό. 

Οι λαβές των φορητών μηχανημάτων πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι 
ώστε να επιτρέπουν την εύκολη και άνετη θέση σε λειτουργία και διακοπή της λειτουργίας. 

                                                 
191 EN ISO 14159:2008 – Ασφάλεια μηχανημάτων – Απαιτήσεις υγιεινής για το σχεδιασμό των μηχανών 
(ISO 14159: 2002). 
192 EN 1672-2:2005+A1:2009 – Μηχανές επεξεργασίας τροφίμων – Βασικές αρχές - Μέρος 2: 
Απαιτήσεις υγιεινής. 
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§278 Συμπληρωματικές απαιτήσεις για φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα 
μηχανήματα 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 2.2.1 απαιτήσεις ισχύουν για φορητά και 
χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα. 

Τα φορητά μηχανήματα είναι μηχανήματα τα οποία μεταφέρει στο χέρι του ο χειριστής 
κατά τη διάρκεια της χρήσης (με ή χωρίς τη βοήθεια εξάρτησης). 

Τα χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα είναι φορητά μηχανήματα, το βάρος των οποίων 
στηρίζεται πλήρως ή μερικώς, για παράδειγμα, σε πάγκο εργασίας, στο υλικό ή το 
υπό επεξεργασία αντικείμενο, στο δάπεδο ή στο έδαφος, και η κίνηση των οποίων 
καθοδηγείται από τα χέρια του χειριστή κατά τη χρήση. 

Οι κατηγορίες των οικείων μηχανημάτων περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, φορητά 
ή/και χειροκατευθυνόμενα ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα κηπουρικής και 
δασοκομίας. Τα φορητά μηχανήματα περιλαμβάνουν μηχανήματα στα οποία η 
μετάδοση της κίνησης πραγματοποιείται μέσω του ηλεκτρικού δικτύου ή μέσω 
ηλεκτρικού κινητήρα τροφοδοτούμενου με μπαταρία, πνευματικά τροφοδοτούμενα 
μηχανήματα και μηχανήματα τροφοδοτούμενα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη περίπτωση του σημείου 2.2.1 απαίτηση είναι 
συμπληρωματική της γενικής απαίτησης όσον αφορά την ευστάθεια που ορίζεται στο 
σημείο 1.3.1. Η απαίτηση για επιφάνεια στήριξης επαρκών διαστάσεων εφαρμόζεται, 
ιδιαίτερα, σε χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα που έρχονται σε επαφή με πάγκο 
εργασίας, το υπό επεξεργασία υλικό ή αντικείμενο, το δάπεδο ή το έδαφος κατά τη 
χρήση.  

Στην περίπτωση που το μέγεθός τους το επιτρέπει, τα φορητά και τα 
χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο λαβές ώστε 
να μπορεί να διασφαλιστεί η ευστάθεια του μηχανήματος κατά τη χρήση από το 
χειριστή με τη χρήση των δύο χεριών του. Οι λαβές πρέπει να τοποθετούνται και να 
σχεδιάζονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι τα χέρια του χειριστή δεν εισέρχονται 
στην επικίνδυνη ζώνη. Το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται, στο μέτρο του δυνατού, 
έτσι ώστε να μην ενθαρρύνεται η χρήση με το ένα χέρι. Η τοποθέτηση, οι διαστάσεις 
και ο σχεδιασμός των λαβών πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τις αρχές της 
εργονομίας – βλ. §181: σχόλια επί του σημείου 1.1.6. 

Οι προβλεπόμενες στη δεύτερη περίπτωση και στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 
2.2.1 απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές των γενικών απαιτήσεων όσον αφορά τη 
θέση σε λειτουργία και την παύση λειτουργίας των σημείων 1.2.3 και 1.2.4.1. Γενικά, 
πρέπει να επιτρέπεται η θέση σε λειτουργία και η διακοπή της λειτουργίας του 
μηχανήματος χωρίς απελευθέρωση των λαβών. Οι απαιτήσεις αυτές δύναται να 
εκπληρώνονται συχνά, για παράδειγμα, μέσω ενός οργάνου χειρισμού που απαιτεί 
συνεχή επενέργεια του χειριστή, το οποίο είναι ενσωματωμένο στις λαβές. 

Η προβλεπόμενη στην τρίτη περίπτωση του σημείου 2.2.1 απαίτηση είναι 
συμπληρωματική της γενικής απαίτησης της έκτης περίπτωσης του σημείου 1.2.2 
όσον αφορά τα όργανα χειρισμού. Η απαίτηση έχει δύο στόχους:  

 να προλαμβάνεται η ακούσια θέση σε λειτουργία του μηχανήματος λόγω 
αθέλητης επαφής με το όργανο θέσης σε λειτουργία, 
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 να διασφαλίζεται ότι το μηχάνημα δεν συνεχίζει να λειτουργεί όταν ο χειριστής το 
αφήσει ή όταν απελευθερώσει τυχαία τις λαβές.  

Για να εκπληρωθεί η απαίτηση αυτή, το όργανο θέσης σε λειτουργία πρέπει, γενικά, 
να απαιτεί συνεχή επενέργεια του χειριστή για να λειτουργήσει και να είναι 
σχεδιασμένο έτσι ώστε να αποφεύγεται η περιττή κούραση κατά τη χρήση. Θα πρέπει 
να είναι τοποθετημένο, σχεδιασμένο και, αν είναι απαραίτητο, προστατευμένο έτσι 
ώστε να μην είναι πιθανό να ενεργοποιηθεί αθέλητα, όταν ο χειριστής πιάνει, 
σηκώνει, μετακινεί ή αφήνει κάτω το μηχάνημα. Στην περίπτωση που εξακολουθεί να 
υπάρχει κίνδυνος ακούσιας θέσης σε λειτουργία του μηχανήματος, δύναται να 
απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, όπως, για παράδειγμα, η τοποθέτηση ενός πρόσθετου 
οργάνου ενεργοποίησης ή θέσης σε λειτουργία που να απαιτεί δύο ανεξάρτητες 
ενέργειες. 

Η προβλεπόμενη στην τελευταία περίπτωση του σημείου 2.2.1 απαίτηση όσον αφορά 
την ορατότητα της επικίνδυνης περιοχής και της ενέργειας του εργαλείου στο υπό 
επεξεργασία υλικό έχει στόχο να διασφαλίσει ότι ο χειριστής έχει τα μέσα ώστε να 
διασφαλίζει πλήρη έλεγχο επί της λειτουργίας του μηχανήματος. 

2.2.1.1.  Οδηγίες χρήσης 

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες ενδείξεις σχετικά με τις δονήσεις 
που παράγουν τα φορητά και τα χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα: 

 τη συνολική τιμή των κραδασμών, στην οποία εκτίθεται το σύστημα χεριού-
βραχίονα, όταν αυτή υπερβαίνει τα 2,5 m/s2, όπως καθορίζεται από τους 
συναφείς κανόνες δοκιμών. Όταν η επιτάχυνση δεν υπερβαίνει τα 2,5 m/s2, το 
γεγονός αυτό πρέπει να σημειώνεται, 

 το βαθμό αβεβαιότητας της μέτρησης. 

Οι εν λόγω τιμές πρέπει είτε να μετρούνται πραγματικά για το εν λόγω μηχάνημα, είτε να 
καθορίζονται βάσει μετρήσεων που πραγματοποιούνται επί τεχνικά συγκρίσιμου 
μηχανήματος το οποίο αντιπροσωπεύει την προβλεπόμενη παραγωγή. 

Αν τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν εφαρμόζονται, τα στοιχεία σχετικά με τους κραδασμούς 
πρέπει να μετρούνται με τον καταλληλότερο κώδικα μέτρησης, προσαρμοσμένο στο 
μηχάνημα. 

Πρέπει να περιγράφονται οι συνθήκες λειτουργίας κατά τη μέτρηση, καθώς και οι μέθοδοι 
που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις, ή να γίνεται μνεία του εναρμονισμένου προτύπου 
που εφαρμόστηκε. 

§279 Δήλωση των κραδασμών που παράγονται από φορητά και 
χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα 

Η οριζόμενη στο σημείο 2.2.1.1 απαίτηση είναι συμπληρωματική των γενικών 
απαιτήσεων όσον αφορά τις οδηγίες χρήσης του σημείου 1.7.4. 

Η πρώτη περίπτωση της πρώτης παραγράφου του σημείου 2.2.1.1 ορίζει το φυσικό 
μέγεθος που αφορά τους κραδασμούς που μεταδίδονται από φορητά και 
χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα στο σύστημα χεριού-βραχίονα, το οποίο πρέπει να 
δηλώνεται στις οδηγίες χρήσης. 
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Η μετρούμενη τιμή του μηχανήματος πρέπει να δηλώνεται αν υπερβαίνει τα 2,5 m/s2. 
Αν η μετρούμενη τιμή του μηχανήματος δεν υπερβαίνει την τιμή αυτή, αυτό θα πρέπει 
να δηλώνεται. Οι κραδασμοί που παράγονται από το μηχάνημα θα πρέπει, συνεπώς, 
να μετριούνται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος με τη χρήση κατάλληλης 
μεθόδου δοκιμών, εκτός αν έχει προσδιοριστεί ότι, για την κατηγορία του οικείου 
μηχανήματος, οι μετρούμενες τιμές δεν υπερβαίνουν ποτέ το ανώτερο όριο – αυτό 
δύναται να ορίζεται στο πρότυπο τύπου C για την οικεία κατηγορία μηχανημάτων. 

Η δήλωση των κραδασμών που παράγονται από το μηχάνημα έχει δύο κύριους 
σκοπούς: 

 να βοηθά τους χρήστες να επιλέξουν μηχάνημα που παράγει μειωμένους 
κραδασμούς, 

 να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την εκτίμηση κινδύνων που πρέπει να 
εκτελεστεί από τον εργοδότη σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή 
της οδηγίας 2002/44/ΕΚ για την έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους οφειλόμενους 
σε κραδασμούς.193 

Σχετικά με αυτό, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το επίπεδο έκθεσης των 
εργαζομένων σε κραδασμούς δεν δύναται να εξαχθεί απλά από τη δήλωση 
παραγόμενων κραδασμών του κατασκευαστή του μηχανήματος, καθώς η έκθεση των 
χειριστών επηρεάζεται επίσης από άλλους παράγοντες – βλ. §231: σχόλια επί του 
σημείου 1.5.9. 

Η δεύτερη περίπτωση της πρώτης παραγράφου του σημείου 2.2.1.1 απαιτεί τον 
προσδιορισμό του βαθμού αβεβαιότητας που περιβάλλει τη δηλωθείσα τιμή. Οδηγίες 
για τον προσδιορισμό του βαθμού αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη μέτρηση των 
κραδασμών που παράγει το μηχάνημα θα πρέπει να παρέχονται στους συναφείς 
κωδικούς δοκιμής. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 2.2.1.1 υποδηλώνει ότι, στην περίπτωση 
παραγωγής σειράς, η δοκιμή δύναται να εκτελεστεί σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
τεχνικά συγκρίσιμων μηχανημάτων. Στην περίπτωση παραγωγής μεμονωμένων 
μηχανημάτων, ο κατασκευαστής πρέπει να μετρήσει τους παραγόμενους 
κραδασμούς για κάθε τεμάχιο παραγόμενου μηχανήματος. 

Η τρίτη και η τελευταία παράγραφος του σημείου 2.2.1.1 αφορούν τις μεθόδους που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των κραδασμών. Οι λειτουργικές 
συνθήκες επηρεάζουν ιδιαίτερα τους κραδασμούς που παράγει το μηχάνημα. Ως εκ 
τούτου, η μέτρηση των κραδασμών θα πρέπει να εκτελείται υπό αντιπροσωπευτικές 
συνθήκες λειτουργίας. Στην περίπτωση που ο κωδικός δοκιμής που προσδιορίζεται 
σε εναρμονισμένο πρότυπο ορίζει τις συνθήκες λειτουργίας υπό τις οποίες πρέπει να 
πραγματοποιηθεί η μέτρηση, η αναφορά στο εναρμονισμένο πρότυπο επαρκεί για την 
ένδειξη των συνθηκών λειτουργίας και των μεθόδων μέτρησης που 
χρησιμοποιήθηκαν. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται άλλες μέθοδοι δοκιμών, 
οι λειτουργικές συνθήκες και οι μέθοδοι μέτρησης πρέπει να αναφέρονται στη 
δήλωση κραδασμών. 

                                                 
193 Οδηγία 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 περί 
των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) (16η ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) – βλ. άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο ε). 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η τιμή που δηλώνεται στις οδηγίες χρήσης όσον αφορά 
τους κραδασμούς θα πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης και στα διαφημιστικά έντυπα 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του μηχανήματος – βλ. §273: σχόλια επί του 
σημείου 1.7.4.3. 

2.2.2.  Φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά μηχανήματα 

2.2.2.1.  Γενικά 

Τα φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά μηχανήματα πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε: 

 η μετάδοση ενεργείας να μεταδίδεται στο κρουόμενο στοιχείο μέσω 
ενδιάμεσου τμήματος το οποίο δεν φεύγει από τη συσκευή, 

 ένα σύστημα ενεργοποίησης να μην επιτρέπει την κρούση εφόσον το 
μηχάνημα δεν είναι τοποθετημένο σωστά με επαρκή πίεση στο υλικό της 
βάσης, 

 να προλαμβάνεται ακούσια πυροδότηση· κατά περίπτωση, για την 
πυροδότηση πρέπει να απαιτείται κατάλληλη σειρά ενεργειών επί του 
συστήματος ενεργοποίησης και επί του οργάνου χειρισμού, 

 να προλαμβάνεται τυχαία πυροδότηση κατά τις μετακινήσεις ή σε περίπτωση 
κτυπήματος, 

 οι ενέργειες γέμισης και απογέμισης να μπορούν να πραγματοποιούνται 
εύκολα και ασφαλώς. 

Όπου χρειάζεται, η συσκευή πρέπει να μπορεί να εφοδιάζεται με προφυλακτήρες κατά της 
εκτόξευσης θραυσμάτων. Ο κατασκευαστής του μηχανήματος πρέπει να παρέχει τους 
κατάλληλους προφυλακτήρες. 

2.2.2.2. Οδηγίες χρήσης 

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να παρέχουν τις απαραίτητες ενδείξεις όσον αφορά: 

 τα εξαρτήματα και τους εναλλάξιμους εξοπλισμούς που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν με το μηχάνημα, 

 τα κατάλληλα στοιχεία στερέωσης ή άλλα κρουόμενα στοιχεία που 
χρησιμοποιούνται με το μηχάνημα, 

 κατά περίπτωση, τα κατάλληλα φυσίγγια. 

§280 Φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά μηχανήματα 

Στο σημείο 2.2.2 ορίζονται συμπληρωματικές απαιτήσεις για φορητά μηχανήματα που 
προορίζονται για τη μετάδοση ενέργειας σε μέσα σύνδεσης, όπως καρφιά, ακέφαλοι 
κοχλίες, κρίκοι σύνδεσης ή παρόμοια αντικείμενα σε ένα υλικό βάσης. Εφαρμόζονται 
επίσης σε παρόμοια κρουστικά μηχανήματα που προορίζονται για άλλες εφαρμογές, 
όπως, για παράδειγμα, μηχανήματα για τη χάραξη υλικών με αποτύπωμα ή πιστόλια 
διατρητικής ράβδου για την αναισθητοποίηση ζώων. Οι απαιτήσεις εφαρμόζονται σε 
μηχανήματα που λειτουργούν με εκρηκτικά φυσίγγια και σε μηχανήματα που 
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χρησιμοποιούν άλλες πηγές ενέργειας, όπως η πνευματική ενέργεια, τα ελατήρια, τα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία ή η καύση αερίου. 

Κύριος σκοπός των απαιτήσεων του σημείου 2.2.2.1 είναι η πρόληψη του κινδύνου 
σοβαρού τραυματισμού λόγω των μέσων σύνδεσης ή άλλων κρουόμενων στοιχείων ή 
σκληθρών από το μηχάνημα ή το υλικό βάσης ή της πρόσκρουσης σε μέρη του 
σώματος του χειριστή ή άλλων προσώπων στο γύρω χώρο. Καλύπτουν επίσης 
κινδύνους λόγω ατυχημάτων κατά τη φόρτωση και την εκφόρτωση. 

Η προβλεπόμενη στην τρίτη περίπτωση του σημείου 2.2.2.1 απαίτηση έχει στόχο την 
πρόληψη ατυχημάτων λόγω ακούσιας πυροδότησης μιας κρούσης. Είναι συνήθως 
απαραίτητη για να διασφαλίζεται ότι και το σύστημα ενεργοποίησης και το όργανο 
χειρισμού θα πρέπει να απελευθερώνονται πριν από την πυροδότηση άλλης 
κρούσης. 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 2.2.2.2 απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές των 
γενικών απαιτήσεων σχετικά με τις οδηγίες χρήσης που ορίζονται στο σημείο 1.7.4. 

Η πρώτη περίπτωση του σημείου 2.2.2.2 αφορά εργαλεία, μέσα διασφάλισης όπως οι 
προφυλακτήρες για τις σκλήθρες και εναλλάξιμο εξοπλισμό που δύναται να 
προσαρμοστεί σε μηχανήματα στερέωσης για την τροποποίηση της λειτουργίας τους, 
για παράδειγμα, για τη χάραξη υλικών. 

Η οδηγία για τα μηχανήματα δεν εφαρμόζεται σε μέσα σύνδεσης ή άλλα κρουόμενα 
στοιχεία που χρησιμοποιούνται μαζί με μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά 
μηχανήματα. Ωστόσο, η δεύτερη περίπτωση του σημείου 2.2.2.2 προβλέπει ότι ο 
κατασκευαστής μηχανήματος θα πρέπει να προσδιορίζει τα σχετικά χαρακτηριστικά 
των μέσων σύνδεσης ή άλλων κρουόμενων στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν μαζί 
με το μηχάνημα ώστε να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει μέσα σύνδεσης και άλλα 
κρουόμενα στοιχεία που είναι συμβατά με το μηχάνημα και δεν υφίστανται θραύση 
υπό τις προσδιορισμένες συνθήκες χρήσης. 

Η τρίτη περίπτωση του σημείου 2.2.2.2 εφαρμόζεται σε φορητά μηχανήματα 
στερέωσης και άλλα κρουστικά μηχανήματα που λειτουργούν με εκρηκτικά φυσίγγια. 
Η οδηγία για τα μηχανήματα δεν εφαρμόζεται σε φυσίγγια που χρησιμοποιούνται με 
τα εν λόγω μηχανήματα, αλλά ο κατασκευαστής ενός μηχανήματος πρέπει να 
προσδιορίζει τα σχετικά χαρακτηριστικά των φυσιγγίων που δύναται να 
χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια με το μηχάνημα.194 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά 
μηχανήματα που λειτουργούν με φυσίγγια περιλαμβάνονται στον κατάλογο του 
παραρτήματος IV (σημείο 18) με τις κατηγορίες μηχανημάτων στις οποίες πρέπει να 
εφαρμόζεται μια από τις διαδικασίες του άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4. 

 
194 Προβλέπεται ότι από τις 4 Ιουλίου 2013, τα εκρηκτικά φυσίγγια για μηχανήματα στερέωσης που 
λειτουργούν με φυσίγγια θα υπόκεινται στην οδηγία 2007/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 23ης Μαΐου 2007, για τη διάθεση στην αγορά πυροτεχνικών αντικειμένων – ΕΕ J 154 
της 14.6.2007, σ. 1. 
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2.3.  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ 
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

Τα μηχανήματα για την επεξεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά 
χαρακτηριστικά πρέπει να συμμορφώνονται προς τις ακόλουθες απαιτήσεις: 

α)  Το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο ή εξοπλισμένο 
έτσι ώστε το προς επεξεργασία τεμάχιο να μπορεί να τοποθετείται και να 
κατευθύνεται με ασφάλεια· όταν το τεμάχιο συγκρατείται με το χέρι σε πάγκο 
εργασίας, ο πάγκος πρέπει να εξασφαλίζει επαρκή σταθερότητα κατά τη 
διάρκεια της εργασίας και να μην εμποδίζει τη μετακίνηση του τεμαχίου· 

β)  εφόσον το μηχάνημα ενδέχεται να χρησιμοποιείται υπό συνθήκες που 
συνεπάγονται κίνδυνο εκτόξευσης των προς επεξεργασία τεμαχίων ή μερών 
τους, πρέπει να έχει σχεδιασθεί, κατασκευασθεί ή εξοπλισθεί έτσι ώστε να 
προλαμβάνεται η εκτόξευση ή, αν αυτό δεν είναι δυνατόν, έτσι ώστε η 
εκτόξευση να μη δημιουργεί κινδύνους για το χρήστη ή/και για τα εκτιθέμενα 
πρόσωπα· 

γ)  το μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με αυτόματο φρένο που να σταματά 
το εργαλείο σε επαρκώς σύντομο χρόνο, εφόσον υπάρχει κίνδυνος επαφής με 
αυτό μέχρι να σταματήσει· 

δ)  εάν το εργαλείο είναι ενσωματωμένο σε όχι πλήρως αυτοματοποιημένο 
μηχάνημα, το μηχάνημα αυτό πρέπει να είναι σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο έτσι ώστε να εκμηδενίζει ή να μειώνει τους κινδύνους 
ατυχημάτων. 

§281 Μηχανήματα για την επεξεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια 
χαρακτηριστικά 

Οι συμπληρωματικές απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 2.3 εφαρμόζονται σε 
μηχανήματα για την επεξεργασία ξύλου και μηχανήματα που δύναται επίσης να 
χρησιμοποιηθούν για την κατεργασία υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, 
όπως ο φελλός, το κόκαλο, το σκληρυμένο καουτσούκ, το σκληρυμένο πλαστικό, τα 
ελασματοποιημένα υλικά από μέταλλο ή ορισμένα λεπτά, σκληρυμένα μέταλλα. 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 2.3 στοιχείο α) απαιτήσεις έχουν στόχο να 
διασφαλίσουν ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανισμού προσαγωγής ή του 
πάγκου εργασίας, στην περίπτωση μηχανημάτων με χειροκίνητη προσαγωγή, 
επιτρέπουν την ασφαλή τοποθέτηση και κατεύθυνση του υπό επεξεργασία 
αντικειμένου κατά την εργασία. 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 2.3 στοιχείο β) απαίτηση αφορά μια συγκεκριμένη 
περίπτωση εγγενούς κινδύνου που καλύπτεται στη γενική απαίτηση σχετικά με τα 
εκτοξευόμενα αντικείμενα του σημείου 1.3.3. Στο σημείο 2.3 στοιχείο β) προβλέπεται 
λήψη μέτρων για την προστασία των χειριστών από την εκτόξευση υπό επεξεργασία 
αντικειμένων ή μερών αυτών. Τα εν λόγω μέτρα περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την 
τοποθέτηση κατάλληλων θραυστών σε κυκλικούς πάγκους πριονιού. Στην περίπτωση 
που δεν είναι δυνατόν να προληφθούν πλήρως οι εγγενείς κίνδυνοι, πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα διασφάλισης για την πρόληψη του τραυματισμού χειριστών ή 
άλλων εκτιθέμενων προσώπων λόγω της εκτόξευσης αντικειμένων. Η απαίτηση αυτή 
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πρέπει να εφαρμόζεται σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις σχετικά με προφυλακτήρες 
που ορίζονται στο σημείο 1.4. 

Στο σημείο 2.3 στοιχείο γ) καλύπτεται ο κίνδυνος επαφής με το εργαλείο κατά το 
χρόνο ανάσχεσης της περιστροφής του κινητήρα. Σε μηχανήματα με μηχανοποιημένη 
ή αυτόματη προσαγωγή, ο κίνδυνος δύναται να προληφθεί μέσω ενός προφυλακτήρα  
με ενδασφάλεια και με διάταξη κλειδώματος του προφυλακτήρα, αν είναι απαραίτητο 
– βλ. 129: σχόλια επί του σημείου 1.4.2.2. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που το εργαλείο 
δεν είναι απολύτως απροσπέλαστο κατά τη διάρκεια της εργασίας, για παράδειγμα, 
στην περίπτωση που έχει τοποθετηθεί ένας κινητός προφυλακτήρας περιορισμού της 
πρόσβασης σύμφωνα με το σημείο 1.4.2.3, είναι απαραίτητο να προλαμβάνεται ο 
υπερβολικός χρόνος ανάσχεσης της περιστροφής του κινητήρα του εργαλείου μέσω 
αυτόματου φρένου. Τα εναρμονισμένα πρότυπα προσδιορίζουν την αποδεκτή 
διάρκεια του χρόνου ανάσχεσης της περιστροφής του κινητήρα στις περιπτώσεις 
αυτές. 

Το σημείο 2.3 στοιχείο δ) ορίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για τη μείωση του 
κινδύνου τραυματισμού στην περίπτωση τυχαίας επαφής με το κινούμενο εργαλείο σε 
μηχανήματα στα οποία η πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη δεν είναι πλήρως 
αποκλεισμένη μέσω ενός κινητού προφυλακτήρα με ενδασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα, 
περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την τοποθέτηση εργαλείων περιορισμένης 
προεξοχής κόπτη (LCPT), κυλινδρικών (ή «στρογγυλής μορφής») λαμών κόφτη ή 
παρόμοιων μέσων περιορισμού του βάθους κοπής. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων επεξεργασίας ξύλου 
περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος IV (σημεία 1 έως 7) με τις 
κατηγορίες μηχανημάτων στα οποία πρέπει να εφαρμόζεται μια από τις διαδικασίες 
του άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4. 

(§282 έως §290 δεσμευμένα) 
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3.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Τα μηχανήματα που συνεπάγονται εγγενείς κινδύνους λόγω της κινητικότητάς τους πρέπει 
να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 
περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σημείο 4). 

§291 Συμπληρωματικές απαιτήσεις για εγγενείς κινδύνους οφειλόμενους στην 
κινητικότητα μηχανημάτων 

Στο μέρος 3 του παραρτήματος Ι ορίζονται συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας σχετικά με εγγενείς κινδύνους οφειλόμενους στην κινητικότητα 
μηχανημάτων. Αυτές εφαρμόζονται στα οικεία μηχανήματα συμπληρωματικά προς τις 
σχετικές απαιτήσεις του πρώτου μέρους του παραρτήματος Ι και, κατά περίπτωση, 
των άλλων μερών του παραρτήματος Ι – βλ. §163: σχόλια επί της 4ης γενικής αρχής. 

3.1.   ΓΕΝΙΚΑ 

3.1.1.  Ορισμοί 

α) «Μηχάνημα που παρουσιάζει κινδύνους λόγω της κινητικότητάς του»: 

 μηχάνημα η λειτουργία του οποίου απαιτεί είτε κινητικότητα κατά τη διάρκεια της 
εργασίας, είτε συνεχής ή διακοπτόμενη μετακίνηση, σε διαδοχικές καθορισμένες 
θέσεις εργασίας, ή 

 μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιείται χωρίς μετακίνηση, αλλά ενδέχεται να είναι 
εξοπλισμένο με μέσα που επιτρέπουν την ευκολότερη μετακίνησή του από μία θέση 
σε άλλη. 

... 

§292 Ορισμός των «κινδύνων που οφείλονται στην κινητικότητα» 

Ο ορισμός του «μηχανήματος που παρουσιάζει κινδύνους λόγω της κινητικότητάς 
του» που ορίζεται στο σημείο 3.1.1 στοιχείο α) θέτει το πεδίο εφαρμογής των 
απαιτήσεων που ορίζονται στο τρίτο μέρος του παραρτήματος Ι. Σύμφωνα με τον 
ορισμό, στα οικεία μηχανήματα περιλαμβάνονται: 

- μηχανήματα που δύναται να μετακινούνται κατά την εκτέλεση της κύριας 
λειτουργίας τους. Παραδείγματα τέτοιων μηχανημάτων είναι τα ανατρεπόμενα 
οχήματα, οι οδοστρωτήρες, τα ανυψωτικά οχήματα, οι γεφυροειδείς γερανοί, οι 
κινητοί γερανοί που εδρεύουν σε όχημα και οι χορτοκοπτικές μηχανές· 

- μηχανήματα που παραμένουν ακίνητα κατά την εκτέλεση της κύριας 
λειτουργίας τους αλλά που είναι σχεδιασμένα να μετακινούνται από μια θέση 
εργασίας σε άλλη. Παραδείγματα τέτοιων μηχανημάτων είναι οι εξοπλισμοί 
γεωτρήσεων και οι κινητοί γερανοί, οι γερανοί φόρτωσης και οι αυτοκινούμενες 
ή ρυμουλκούμενες κινητές ανυψωτικές εξέδρες εργασίας που τοποθετούνται 
σε σταθεροποιητές κατά τις εργασίες ανύψωσης· 
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- μηχανήματα που παραμένουν ακίνητα κατά τη χρήση τους αλλά τα οποία είναι 
εξοπλισμένα με μέσα, όπως ηλεκτρικούς τροχούς ή τροχιές ή διατάξεις 
ρυμούλκησης, ώστε να μπορούν να μετακινούνται εύκολα από τον ένα τόπο 
χρήσης στον άλλο. 

Είναι σαφές από τον ορισμό ότι οι εγγενείς κίνδυνοι λόγω της κινητικότητας που 
καλύπτονται στο τρίτο μέρος του παραρτήματος Ι είναι αυτοί που οφείλονται στην 
κινητικότητα του ίδιου του μηχανήματος και όχι αυτοί που οφείλονται στα κινητά μέρη 
του μηχανήματος οι οποίοι καλύπτονται στα σημεία 1.3.7 και 1.3.8.  

Τα μηχανήματα στα οποία εφαρμόζονται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο τρίτο μέρος 
είναι, για παράδειγμα, τα εξής: 

 κινητός κατασκευαστικός εξοπλισμός, όπως μηχανήματα χωματουργικών 
εργασιών, 

 κινητά μηχανήματα οδοποιίας, 

 κινητά μηχανήματα για υπόγεια ορυχεία, 

 αυτοκινούμενα και ρυμουλκούμενα κινητά γεωργικά, δασοκομικά μηχανήματα 
και μηχανήματα κηπουρικής,  

 κινητά μηχανήματα για τη μεταφορά και ανύψωση προϊόντων ή προσώπων, 
όπως βιομηχανικά φορτηγά (συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων 
φορτηγών), κινητοί γερανοί και κινητές ανυψωτικές εξέδρες εργασίας,  

 μηχανήματα συναρμολογημένα πάνω σε μέσα μεταφοράς, όπως γερανοί 
φόρτωσης, συμπιεστές και ανατροπείς, 

 οχήματα αποκομιδής απορριμμάτων, 

 κινητά μηχανήματα για μεταφορά αγαθών ή προσώπων εκτός δρόμου, όπως 
τετράτροχες μοτοσικλέτες για χρήση εκτός δρόμου, δίτροχες μοτοσικλέτες για 
χρήση εκτός δρόμου, αυτοκίνητα του γκολφ, κάρτινγκ, 

 κινητά μηχανήματα απομάκρυνσης χιονιού, 

 κινητά μηχανήματα εξυπηρέτησης αεροδρομίου. 

3.1.1.  Ορισμοί (συνέχεια) 
... 

β) «Οδηγός»: χειριστής επιφορτισμένος με τη μετακίνηση μηχανήματος. Ο οδηγός 
μπορεί είτε να φέρεται από το μηχάνημα, είτε να είναι πεζός και να συνοδεύει το 
μηχάνημα, είτε να το τηλεκατευθύνει. 

... 

§293 Ορισμός του «οδηγού» 

Στο σημείο 3.1.1 στοιχείο β) ορίζεται ο «οδηγός» ως χειριστής επιφορτισμένος με τη 
μετακίνηση ενός μηχανήματος. Με άλλα λόγια, το πρόσωπο που χειρίζεται τις 
κινήσεις μετακίνησης του ίδιου του μηχανήματος. Ο ορισμός αναφέρει τους τρεις 
βασικούς τρόπους οδήγησης:  
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 τα κινητά μηχανήματα δύναται να διαθέτουν φερόμενο οδηγό, μεταφερόμενο 
από το μηχάνημα, ο οποίος δύναται να στέκεται όρθιος ή να κάθεται· 

 τα κινητά μηχανήματα δύναται να είναι σχεδιασμένα για χειρισμό από πεζό 
οδηγό· 

 τα κινητά μηχανήματα δύναται να καθοδηγούνται εξ αποστάσεως μέσω 
τηλεχειρισμού. 

Ορισμένα κινητά μηχανήματα δύναται επίσης να σχεδιάζονται με δύο ή 
περισσότερους εναλλακτικούς τρόπους χειρισμού Για παράδειγμα, ορισμένα κινητά 
μηχανήματα δύναται να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να ελέγχονται είτε από φερόμενο 
οδηγό είτε μέσω τηλεχειρισμού – βλ. §204: σχόλια επί του σημείου 1.2.5. 

Οι προβλεπόμενες στο τρίτο μέρος απαιτήσεις αφορούν τους ειδικούς κινδύνους που 
σχετίζονται με τους διαφορετικούς τρόπους χειρισμού και τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας για καθέναν από αυτούς. 

3.2.   ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

3.2.1.  Θέση οδήγησης 

Η ορατότητα από τη θέση οδήγησης πρέπει να είναι τέτοια, ώστε ο οδηγός να μπορεί, με 
πλήρη ασφάλεια για τον ίδιο και για τα τυχόν εκτιθέμενα πρόσωπα, να κινεί το μηχάνημα 
και τα εργαλεία του υπό τις προβλεπτές συνθήκες χρήσης. Σε περίπτωση ανάγκης, πρέπει 
να χρησιμοποιούνται οι κατάλληλες διατάξεις προκειμένου να αντιμετωπίζονται κίνδυνοι 
που ενδέχεται να προκύψουν από την ανεπάρκεια της άμεσης ορατότητας. 

Το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε, από τη θέση 
της οδήγησης, να μη μπορεί να υπάρχει κίνδυνος απροσδόκητης επαφής του οδηγού και 
των εποχούμενων χειριστών με τους τροχούς ή τις ερπύστριες. 

Εφόσον το επιτρέπουν οι διαστάσεις, η θέση οδήγησης για φερόμενο οδηγό πρέπει να είναι 
σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε να μπορεί να εξοπλισθεί με θαλαμίσκο, 
εφόσον αυτό δεν αυξάνει τον κίνδυνο και εφόσον υπάρχει χώρος. Ο θαλαμίσκος πρέπει να 
περιλαμβάνει χώρο για τις αναγκαίες οδηγίες προς τον οδηγό. 

§294 Θέση οδήγησης 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 3.2.1 απαίτηση είναι συμπληρωματική των 
προβλεπόμενων στα σημεία 1.1.7 και 1.1.8 γενικών απαιτήσεων σχετικά με τις θέσεις 
χειρισμού. 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 3.2.1 αφορά την ορατότητα από τη θέση 
οδήγησης. Ο οδηγός πρέπει να έχει μόνιμο έλεγχο επί των κινήσεων του 
μηχανήματος.  

 Κατά περίπτωση, το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο 
έτσι ώστε ο οδηγός να έχει επαρκή άμεση ορατότητα του χώρου γύρω από το 
μηχάνημα. Συγκεκριμένα, ο οδηγός πρέπει να μπορεί να δει αν υπάρχουν 
πρόσωπα κοντά στο μηχάνημα τα οποία ενδέχεται να βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω 
του χειρισμού ή της μετακίνησης του μηχανήματος - βλ. §195: σχόλια επί της 
πέμπτης παραγράφου του σημείου 1.2.2. Στα μέσα τα οποία δύναται να 
χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της άμεσης ορατότητας περιλαμβάνονται για 
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παράδειγμα οι ανυψωμένες, κεκλιμένες ή αναστρεφόμενες θέσεις οδήγησης και οι 
θαλαμίσκοι ή οι εναλλακτικές θέσεις οδήγησης. 

 Στις περιπτώσεις που η άμεση ορατότητα είναι ανεπαρκής, με άλλα λόγια, στην 
περίπτωση που ένα πρόσωπο ή ένα εμπόδιο στην επικίνδυνη ζώνη δεν είναι 
ορατό στον οδηγό λόγω τμημάτων του μηχανήματος ή αντικειμένων ή υλικών τα 
οποία μεταφέρει το μηχάνημα, στο βαθμό που ο οδηγός να μην αντιλαμβάνεται την 
παρουσία του, θα πρέπει να τοποθετούνται κατάλληλες διατάξεις για την παροχή 
έμμεσης ορατότητας. Στις εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνονται οι κατάλληλοι 
καθρέφτες και τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV). Η απόφαση 
τοποθέτησης διατάξεων για την παροχή έμμεσης ορατότητας και η επιλογή, ο 
σχεδιασμός και η τοποθέτηση των εν λόγω διατάξεων πρέπει να λαμβάνουν 
υπόψη τους τις αρχές της εργονομίας και τους περιορισμούς στους οποίους 
υπόκειται ο οδηγός υπό τις προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του μηχανήματος. Οι 
παράγοντες που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, 
τη χρήση του μηχανήματος κατά τη διάρκεια της νύχτας ή υπό άσχημες συνθήκες 
φωτισμού, τη χρήση σε ανώμαλο έδαφος, τη χρήση σε χώρους όπου δύναται να 
υπάρχουν πεζοί ή άλλα μηχανήματα ή τη χρήση κατά την οποία πραγματοποιείται 
συχνή ή παρατεταμένη οπισθοπορία - βλ. §181: σχόλια επί του σημείου 1.1.6. 

 Στην περίπτωση που εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος συγκρούσεων με 
πρόσωπα, το μηχάνημα δύναται να εξοπλισθεί με μέσα για την πρόληψη των εν 
λόγω συγκρούσεων, όπως, για παράδειγμα, διατάξεις ευαίσθητες στην πίεση, 
ραντάρ, ή διατάξεις προστασίας με υπέρυθρη ακτινοβολία ή υπερήχους, για τον 
εντοπισμό της παρουσίας προσώπων και τη διακοπή της λειτουργίας του 
μηχανήματος ή την προειδοποίηση του οδηγού πριν να λάβει χώρα σύγκρουση. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 3.2.1 αφορά μηχανήματα στα οποία η θέση 
οδήγησης βρίσκεται κοντά σε τροχούς ή ερπύστριες. Αν η θέση οδήγησης δεν 
βρίσκεται σε πλήρως κλειστό χώρο και αν δεν υπάρχει επαρκής απόσταση 
ασφαλείας μεταξύ της θέσης οδήγησης και των τροχών ή των ερπυστριών, απαιτείται 
η τοποθέτηση προφυλακτήρων για την πρόληψη της απρόσμενης επαφής με τα 
τμήματα αυτά. 

Σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του σημείου 3.2.1, τα μηχανήματα με φερόμενο 
οδηγό πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να δύναται να 
τοποθετηθεί θαλαμίσκος οδηγού, εκτός αν οι μικρές διαστάσεις του μηχανήματος δεν 
το επιτρέπουν ή αν η τοποθέτηση ενός θαλαμίσκου θα αύξανε τον κίνδυνο ή θα 
έβλαπτε τη λειτουργικότητα του μηχανήματος. Στις εν λόγω περιπτώσεις, θα πρέπει 
να σχεδιαστούν άλλα μέτρα για την προστασία των οδηγών, όπως, για παράδειγμα, 
θέσεις με προστατευτικό ουρανό ή τηλεχειρισμό. 

Η προβλεπόμενη στην τρίτη παράγραφο του σημείου 3.2.1 απαίτηση πρέπει να 
εφαρμόζεται σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του σημείου 1.1.7 σχετικά με τις θέσεις 
χειρισμού και το σημείο 3.5.3 όσον αφορά τις εκπομπές εγγενώς επικίνδυνων ουσιών 
- βλ. §182: σχόλια επί του σημείου 1.1.7 και §322: σχόλια επί του σημείου 3.5.3. 

Η δεύτερη πρόταση της τρίτης παραγράφου του σημείου 3.2.1 ορίζει ότι θα πρέπει να 
παρέχεται χώρος στον θαλαμίσκο του οδηγού για τις οδηγίες χρήσης που 
απαιτούνται για τον οδηγό. Οι οικείες οδηγίες αφορούν τον ασφαλή χειρισμό του 
μηχανήματος και τις εργασίες επιθεώρησης ή συντήρησης που πρέπει να εκτελεί ο 
οδηγός. 
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3.2.2.  Κάθισμα 

Σε περίπτωση που ο χειριστής ή άλλα πρόσωπα που μεταφέρονται από το μηχάνημα 
κινδυνεύουν να συνθλίβουν μεταξύ μερών του μηχανήματος και του εδάφους σε 
περίπτωση ανατροπής προς τα πλάγια ή προς τα εμπρός, ιδίως προκειμένου για 
μηχανήματα εφοδιασμένα με προστατευτική κατασκευή που αναφέρεται στα σημεία 3.4.3 
ή 3.4.4, τα καθίσματά τους πρέπει να σχεδιάζονται και να εφοδιάζονται με σύστημα 
συγκράτησης έτσι ώστε τα πρόσωπα αυτά να παραμένουν στο κάθισμά τους χωρίς να 
περιορίζονται οι κινήσεις που είναι απαραίτητες για την εργασία ή οι κινήσεις σε σχέση με 
την κατασκευή οι οποίες οφείλονται στην ανάρτηση του καθίσματος. Τα εν λόγω 
συστήματα συγκράτησης δεν τοποθετούνται εφόσον προκαλούν αύξηση του κινδύνου. 

§295 Σύστημα συγκράτησης καθισμάτων 

Η οριζόμενη στο σημείο 3.2.2 απαίτηση είναι συμπληρωματική των γενικών 
απαιτήσεων όσον αφορά τα καθίσματα του σημείου 1.1.8.  

Το σημείο 3.2.2 ασχολείται με τον κίνδυνο σύνθλιψης λόγω της εκτόξευσης των 
χειριστών ή άλλων μεταφερόμενων προσώπων σε περίπτωση ανατροπής του 
μηχανήματος προς τα πλάγια ή προς τα εμπρός. Οι διατάξεις προστασίας από την 
ανατροπή που αναφέρονται στο σημείο 3.4.3 εκπληρώνουν το ρόλο τους μόνο αν τα 
οικεία πρόσωπα συγκρατούνται εντός του προστατευόμενου όγκου. Για το σκοπό 
αυτό, τα μηχανήματα πρέπει είτε: 

- να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να μην επιτρέπουν την εκτόξευση των 
χειριστών σε περίπτωση ανατροπής του μηχανήματος προς τα πλάγια ή προς 
τα εμπρός,  

- είτε να είναι εφοδιασμένα με καθίσματα σχεδιασμένα να εμποδίζουν την 
εκτόξευση των χειριστών, 

- είτε να είναι εξοπλισμένα με καθίσματα που διαθέτουν σύστημα συγκράτησης 
καθισμάτων με κατάλληλα σημεία αγκύρωσης. 

Τα συστήματα συγκράτησης των καθισμάτων θα πρέπει να ανοίγουν και να κλείνουν 
εύκολα και να περιορίζουν στον ελάχιστο δυνατό βαθμό τις απαραίτητες κινήσεις του 
χειριστή. Αυτό είναι ιδιαιτέρως σημαντικό στην περίπτωση μηχανημάτων όπως, για 
παράδειγμα, βιομηχανικά φορτηγά, στα οποία ο οδηγός θα πρέπει να εγκαταλείπει 
και να επιστρέφει συχνά στη θέση οδήγησης. 

Όπου η ασφάλεια των χειριστών εξαρτάται από το κλείσιμο ενός συστήματος 
συγκράτησης των καθισμάτων, θα πρέπει να παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες για 
τη χρήση του συστήματος συγκράτησης – βλ. §263: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 
στοιχείο ια). 

Στην τελευταία πρόταση του σημείου 3.2.2 αναγνωρίζεται ότι, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται συστήματα συγκράτησης διότι δύναται 
να αυξάνουν τον κίνδυνο. Αυτό δύναται να συμβαίνει, για παράδειγμα, σε μικρά 
κινητά μηχανήματα που δεν διαθέτουν θαλαμίσκο ή προστατευτική κατασκευή ή 
μηχανήματα με φερόμενο οδηγό ο οποίος στέκεται όρθιος πάνω στο μηχάνημα. 
Επίσης δύναται να μην είναι πρακτικά εφαρμόσιμη η τοποθέτηση ενός συστήματος 
συγκράτησης σε μηχανήματα σχεδιασμένα για ενεργό δικυκλισμό που απαιτεί 
εκτεταμένες κινήσεις του οδηγού κατά τη μετακίνηση του μηχανήματος. Συστήματα 
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συγκράτησης δεν απαιτούνται συνήθως σε μηχανήματα εξοπλισμένα μόνο με διάταξη 
προστασίας από τις πτώσεις αντικειμένων. 

3.2.3.  Θέσεις για άλλα πρόσωπα 

Εάν οι συνθήκες χρήσης προβλέπουν ότι, περιστασιακά ή τακτικά, ενδέχεται να 
μεταφέρονται από το μηχάνημα ή να εργάζονται σε αυτό και άλλα πρόσωπα εκτός του 
οδηγού, πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες θέσεις οι οποίες να επιτρέπουν την ακίνδυνη 
μεταφορά ή εργασία τους. 

Η δεύτερη και η τρίτη παράγραφος του σημείου 3.2.1 εφαρμόζονται επίσης για τα 
καθίσματα που προορίζονται για πρόσωπα εκτός του οδηγού. 

§296 Θέσεις για πρόσωπα πέραν του οδηγού 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 3.2.3 απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές των 
προβλεπόμενων στα σημεία 1.1.7 και 1.1.8 γενικών απαιτήσεων σχετικά με τις θέσεις 
χειρισμού και τα καθίσματα. 

Σύμφωνα με το σημείο 3.2.3, πρέπει να παρέχονται ασφαλείς θέσεις για πρόσωπα 
πέραν του οδηγού τα οποία ενδέχεται περιστασιακά ή τακτικά να μεταφέρονται από 
το μηχάνημα ή να εργάζονται σε αυτό. Ανάλογα με το είδος του μηχανήματος και τα 
καθήκοντα των οικείων προσώπων, οι εν λόγω θέσεις δύναται να είναι καθίσματα ή 
σημεία στα οποία τα πρόσωπα αυτά δύναται να στέκονται, όπως εξέδρες ή 
σκαλοπάτια ανόδου. Ιδιαίτερα μέτρα προστασίας πρέπει να λαμβάνονται για να 
καλύπτονται κίνδυνοι όπως ο κίνδυνος πτώσης από το μηχάνημα ή ο κίνδυνος 
πρόσκρουσης ή σύνθλιψης στην περίπτωση που οι παρεχόμενες για άλλα πρόσωπα 
πέραν του οδηγού θέσεις βρίσκονται εκτός του κανονικού χώρου που απαιτείται για 
τη λειτουργία του μηχανήματος. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 3.2.3 αναφέρει ότι οι απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο σημείο 3.2.1 σχετικά με τους κινδύνους επαφής με τροχούς ή 
ερπύστριες και την παροχή θαλαμίσκου εφαρμόζονται για θέσεις προσώπων πέραν 
του οδηγού. 

3.3.   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Εφόσον χρειάζεται, πρέπει να προβλέπονται μέσα που να εμποδίζουν τη χρήση των 
οργάνων χειρισμού χωρίς άδεια. 
.... 

§297 Χρήση οργάνων χειρισμού χωρίς άδεια 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 3.3 απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές των γενικών 
απαιτήσεων σχετικά με την ασφάλεια και την αξιοπιστία των συστημάτων χειρισμού 
που ορίζονται στο σημείο 1.2.1. 

Η πρώτη πρόταση του σημείου 3.3. ορίζει ότι, αν απαιτείται, πρέπει να λαμβάνονται 
μέτρα για την πρόληψη της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των οργάνων χειρισμού. Τα 
μέτρα αυτά είναι απαραίτητα για μηχανήματα που είναι πιθανόν να χρησιμοποιηθούν 
από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, όπως, για παράδειγμα, βιομηχανικά φορτηγά, ή 
μηχανήματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ή να σταθμεύσουν σε δημόσιους 
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χώρους.195 Τα μέτρα που δύναται να ληφθούν περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την 
τοποθέτηση κλειδαριών, συστημάτων ηλεκτρονικής πρόσβασης ή συστημάτων που 
απαιτούν από το χειριστή να φέρει ηλεκτρονική ετικέτα για το χειρισμό του 
μηχανήματος. 

3.3.   ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ (συνέχεια) 
... 
Στην περίπτωση τηλεχειρισμού, σε κάθε μονάδα χειρισμού πρέπει να εμφαίνεται σαφώς το 
μηχάνημα του οποίου ο χειρισμός πραγματοποιείται από την εν λόγω μονάδα. 

Το σύστημα τηλεχειρισμού πρέπει να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να 
επιδρά: 

 στο οικείο μηχάνημα, 

 στις οικείες λειτουργίες. 

Το τηλεχειριζόμενο μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε 
να ανταποκρίνεται μόνο στα σήματα των μονάδων ελέγχου που προορίζονται για αυτό. 

§298 Όργανα τηλεχειρισμού 

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στη δεύτερη, την τρίτη και την τελευταία παράγραφο του 
σημείου 3.3 εφαρμόζονται σε συστήματα τηλεχειρισμού για κινητά μηχανήματα. Στην 
περίπτωση μηχανημάτων ο χειρισμός των οποίων πρόκειται να γίνεται είτε από 
φερόμενο οδηγό είτε μέσω τηλεχειρισμού, οι απαιτήσεις αυτές εφαρμόζονται στη 
λειτουργία τηλεχειρισμού - βλ. §293: σχόλια επί του σημείου 3.1.1 στοιχείο β). 

Αυτές οι απαιτήσεις για τα συστήματα τηλεχειρισμού είναι συμπληρωματικές της 
απαίτησης σχετικά με τα ασύρματα συστήματα χειρισμού που ορίζονται στην 
τελευταία παράγραφο του σημείου 1.2.1. 

Η προβλεπόμενη στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 3.3 απαίτηση αποτελεί ειδική 
εφαρμογή της γενικής απαίτησης που προβλέπεται στην τέταρτη παράγραφο του 
σημείου 1.2.2 όσον αφορά τους δείκτες. Στην περίπτωση που η μονάδα χειρισμού 
ενός συστήματος τηλεχειρισμού δεν βρίσκεται πάνω στο μηχάνημα το οποίο 
χειρίζεται, θα πρέπει να είναι σαφές για τους χειριστές ποιο μηχάνημα επηρεάζεται 
από τη χρήση κάθε μονάδας χειρισμού. 

Η τρίτη και η τελευταία παράγραφος του σημείου 3.3 ορίζουν απαιτήσεις για τον 
σχεδιασμό και την κατασκευή του ίδιου του συστήματος τηλεχειρισμού. 

Σκοπός της απαίτησης που ορίζεται στην τρίτη παράγραφο του σημείου 3.3, ήτοι ότι 
το σύστημα θα επηρεάζει μόνο το μηχάνημα και τις λειτουργίες για τις οποίες 
προορίζεται, είναι η αποφυγή χορήγησης αθέλητων εντολών σε άλλα μηχανήματα ή 
για άλλες λειτουργίες που δύναται να βρίσκονται εντός του εύρους του συστήματος 
τηλεχειρισμού. 

                                                 
195 Τέτοιου είδους μέτρα δύναται επίσης να απαιτούνται από τους χρήστες κινητών μηχανημάτων ώστε 
να προλαμβάνεται τυχόν κλοπή. Ωστόσο, το ζήτημα αυτό δεν καλύπτεται από την οδηγία για τα 
μηχανήματα. 
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Στόχος της προβλεπόμενης στην τελευταία παράγραφο του σημείου 3.3 απαίτησης 
είναι η πρόληψη της πυροδότησης μέσω σημάτων από πηγές πέραν της κατάλληλης 
μονάδας χειρισμού ακούσιων ενεργειών του τηλεχειριζόμενου μηχανήματος. 

Για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του σημείου 3.3, ο σχεδιασμός και η κατασκευή 
του συστήματος τηλεχειρισμού πρέπει να διασφαλίζουν επαρκή επίπεδα επιδόσεων – 
βλ. §184: σχόλια επί του σημείου 1.2.1. 

Συμπληρωματικές απαιτήσεις για τον τηλεχειρισμό της λειτουργίας μετακίνησης 
ορίζονται στην τέταρτη παράγραφο του σημείου 3.3.3 και στην τρίτη παράγραφο του 
σημείου 3.6.1. 

3.3.1.  Όργανα χειρισμού 

Από τη θέση οδήγησης ο οδηγός πρέπει να μπορεί να ενεργοποιεί όλα τα όργανα χειρισμού 
που είναι αναγκαία για τη λειτουργία του μηχανήματος, εκτός όσον αφορά λειτουργίες που 
μπορούν να ενεργοποιηθούν ασφαλώς μόνο από άλλα όργανα χειρισμού που βρίσκονται 
αλλού. Στις λειτουργίες αυτές περιλαμβάνονται συγκεκριμένα εκείνες για τις οποίες είναι 
υπεύθυνοι άλλοι χειριστές πλην του οδηγού ή για εκείνες για τις οποίες ο οδηγός είναι 
υποχρεωμένος να εγκαταλείψει τη θέση του προκειμένου να εκτελέσει τους σχετικούς 
χειρισμούς με ασφάλεια. 
... 

§299 Θέση και τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού 

Οι οριζόμενες στο σημείο 3.3.1 απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές των γενικών 
απαιτήσεων για τα όργανα χειρισμού του σημείου 1.2.2. 

Οι προβλεπόμενες στην πρώτη παράγραφο του σημείου 3.3.1 απαιτήσεις αφορούν 
τη θέση και την τοποθέτηση των οργάνων χειρισμού στη θέση οδήγησης – βλ. §187: 
σχόλια επί της δεύτερης περίπτωσης του σημείου 1.2.2. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 3.3.1 αναγνωρίζει ότι δύναται να απαιτείται η 
παροχή θέσεων χειρισμού σε κινητά μηχανήματα πέραν της θέσης οδήγησης για τον 
ασφαλή χειρισμό ορισμένων λειτουργιών. Αυτό δύναται να είναι απαραίτητο, για 
παράδειγμα, για να διασφαλίζεται ότι ο χειριστής που χειρίζεται τις λειτουργίες αυτές 
έχει επαρκή ορατότητα των σχετικών επικίνδυνων ζωνών, για παράδειγμα, πάνω σε 
κινητούς γερανούς ή γερανούς φόρτωσης – βλ. §195: σχόλια επί της πέμπτης 
παραγράφου του σημείου 1.2.2 και §343: σχόλια επί του σημείου 4.1.2.7. Στην 
περίπτωση αυτή, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις που ορίζονται 
στην όγδοη και την τελευταία παράγραφο του σημείου 1.2.2 όσον αφορά τις 
πολλαπλές θέσεις χειρισμού και λειτουργίας – βλ. §197 και §198: σχόλια επί του 
σημείου 1.2.2. 
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3.3.1.  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 
... 
Αν προβλέπονται ποδωστήρια (πεντάλια), αυτά πρέπει να σχεδιάζονται, να 
κατασκευάζονται και να τοποθετούνται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούνται από 
οδηγό με ασφαλή τρόπο και με τους ελάχιστους δυνατούς κινδύνους λανθασμένων 
ενεργειών· πρέπει επίσης να διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια και να καθαρίζονται 
εύκολα. 
... 

§300 Ποδωστήρια 

Εφόσον οι φερόμενοι χειριστές κινητών μηχανημάτων πρέπει συχνά να έχουν τα 
χέρια τους ελεύθερα για να διευθύνουν και να χειρίζονται άλλες λειτουργίες του 
μηχανήματος, χρησιμοποιούνται συχνά ποδωστήρια (πεντάλια) για τον έλεγχο, 
μεταξύ άλλων, των λειτουργιών επιτάχυνσης και πέδησης. Εφόσον οι περισσότεροι 
χειριστές μηχανημάτων είναι επίσης και οδηγοί οχημάτων, είναι σημαντικό τα 
ποδωστήρια για τις λειτουργίες αυτές να έχουν, στο μέτρο του δυνατού, παρόμοιο 
τρόπο χειρισμού και διάταξη με αυτά των οχημάτων, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος 
λανθασμένων χειρισμών - βλ. §190: σχόλια επί της έκτης παραγράφου του σημείου 
1.2.2 και §193: σχόλια επί της τρίτης παραγράφου του σημείου 1.2.2. 

Για να διασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία, οι διαστάσεις και η διάταξη των 
ποδωστηρίων πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι οι χειριστές 
δύναται να πρέπει να φορούν προστατευτικά υποδήματα όπως, για παράδειγμα, τις 
μεγάλες μπότες που φοριούνται το χειμώνα ή σε αποθήκες-ψυγεία – βλ. §176: σχόλια 
επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο δ). Για παρόμοιους λόγους, τα πεντάλια πρέπει να 
διαθέτουν αντιολισθητική επιφάνεια και να μπορούν εύκολα να καθαρίζονται, 
λαμβανομένων υπόψη των προβλεπόμενων συνθηκών χρήσης. 

3.3.1.  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 
... 
Στην περίπτωση που η ενεργοποίησή τους ενέχει κινδύνους, κυρίως επικίνδυνων 
κινήσεων, τα όργανα χειρισμού, εκτός εκείνων που έχουν προκαθορισμένες θέσεις, πρέπει 
να επιστρέφουν στο νεκρό σημείο μόλις τα αφήσει ο χειριστής. 
... 

§301 Νεκρό σημείο 

Τα όργανα χειρισμού για τον έλεγχο των κινήσεων του ίδιου του μηχανήματος και για 
το χειρισμό άλλων εγγενώς επικίνδυνων λειτουργιών πρέπει, γενικά, να απαιτούν 
συνεχή επενέργεια του χειριστή, να επιστρέφουν στο νεκρό σημείο όταν 
απελευθερώνονται, ώστε να μπορεί ο χειριστής να διακόπτει την κίνηση ή την 
επικίνδυνη λειτουργία αμέσως όταν αυτό απαιτείται.  

Όργανα χειρισμού με προκαθορισμένες θέσεις δύναται να τοποθετούνται όταν είναι 
απαραίτητη η διατήρηση μιας παραμέτρου όπως, για παράδειγμα, της ταχύτητας 
μετακίνησης του μηχανήματος, σε σταθερή τιμή για παρατεταμένη περίοδο. Αυτό 
δύναται να είναι απαραίτητο, για παράδειγμα, σε ορισμένα γεωργικά μηχανήματα ή 
μηχανήματα οδοποιίας. Στην περίπτωση αυτή, το όργανο χειρισμού θα πρέπει να 
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είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να επιστρέφει εύκολα και γρήγορα στο νεκρό σημείο σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

Τα αυτοκινούμενα μηχανήματα με φερόμενο οδηγό, τα οποία είναι εξοπλισμένα με 
όργανο χειρισμού με προκαθορισμένες θέσεις για τη μετακίνηση του μηχανήματος, 
πρέπει να διαθέτουν ένα όργανο ενεργοποίησης που θα συμμορφώνεται με την 
απαίτηση που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του σημείου 3.3.2, εφόσον, στην 
περίπτωση αυτή, είναι δυνατό ο οδηγός να εγκαταλείψει τη θέση οδήγησης ενώ το 
μηχάνημα μετακινείται - βλ. §304: σχόλια επί του σημείου 3.3.2. 

3.3.1.  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 
... 
Στην περίπτωση τροχοφόρων μηχανημάτων, το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να είναι 
σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να ελαττώνεται η δύναμη των απότομων 
κινήσεων του τιμονιού ή του μοχλού οδήγησης που οφείλονται σε κρούσεις των 
κατευθυντήριων τροχών. 

Τα όργανα εμπλοκής του διαφορικού πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα 
έτσι ώστε να επιτρέπουν την απελευθέρωση του διαφορικού όταν το μηχάνημα βρίσκεται 
σε κίνηση. 
... 

§302 Σύστημα διεύθυνσης 

Η προβλεπόμενη στην τέταρτη παράγραφο του σημείου 3.3.1 απαίτηση έχει στόχο 
την πρόληψη του κινδύνου απώλειας ελέγχου και τραυματισμού λόγω των απότομων 
κινήσεων του οργάνου διεύθυνσης όταν οι κατευθυντήριοι τροχοί χτυπούν σε εμπόδιο 
στο έδαφος. Για να εκπληρωθεί η απαίτηση αυτή, το σύστημα διεύθυνσης πρέπει να 
διαθέτει επαρκή απόσβεση μεταξύ των κατευθυντήριων τροχών και του οργάνου 
διεύθυνσης. 

Ορισμένα κινητά μηχανήματα διαθέτουν διαφορικό που κλειδώνει για τη βελτίωση της 
έλξης και την πρόληψη της περιδίνησης των τροχών σε μαλακές, ολισθηρές ή 
ανώμαλες επιφάνειες. Η πέμπτη παράγραφος του σημείου 3.3.1 ορίζει ότι τα όργανα 
κλειδώματος του διαφορικού πρέπει να επιτρέπουν την απελευθέρωση του 
διαφορικού όταν το μηχάνημα κινείται, ώστε να μπορεί ο οδηγός να ανακτά την 
πλήρη ικανότητα διεύθυνσης, όταν είναι απαραίτητο. Κατά περίπτωση, αυτόματο 
σύστημα κλειδώματος διαφορικού που κλειδώνει ή απελευθερώνει το διαφορικό 
όπως απαιτείται, χωρίς ενέργεια από μέρους του οδηγού, δύναται να τοποθετηθεί 
έτσι ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με την απαίτηση αυτή. 

3.3.1.  Όργανα χειρισμού (συνέχεια) 
... 
Το έκτο εδάφιο του σημείου 1.2.2 που αφορά ηχητικά ή/και οπτικά προειδοποιητικά 
σήματα εφαρμόζεται μόνο σε περίπτωση οπισθοπορίας. 

§303 Σήματα προειδοποίησης οπισθοπορίας 

Η τελευταία παράγραφος του σημείου 3.3.1 αναφέρεται στην έκτη παράγραφο του 
σημείου 1.2.2 η οποία προβλέπει ηχητικό ή/και οπτικό προειδοποιητικό σήμα πριν 
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από τη θέση σε λειτουργία του μηχανήματος, αν ο χειριστής δεν μπορεί να 
διασφαλίσει ότι δεν βρίσκεται κανένας στην επικίνδυνη ζώνη ή αν δεν είναι δυνατό να 
σχεδιαστεί το σύστημα χειρισμού έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η θέση σε λειτουργία 
ενώ κάποιος βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη. 

Στην περίπτωση κινητών μηχανημάτων, αυτόματο ηχητικό ή/και οπτικό 
προειδοποιητικό σήμα απαιτείται μόνο στην περίπτωση οπισθοπορίας. Εφόσον 
δύναται να απαιτείται ο ταχύς χειρισμός όπισθεν κινήσεων στην περίπτωση έκτακτης 
ανάγκης, το χρονικό διάστημα μεταξύ του προειδοποιητικού σήματος και της όπισθεν 
κίνησης συνήθως είναι μειωμένο. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα αυτόματα 
προειδοποιητικά σήματα οπισθοπορίας δεν υποκαθιστούν τα μέτρα διασφάλισης 
άμεσης ή έμμεσης ορατότητας των επικίνδυνων ζωνών – βλ. §294: σχόλια επί του 
σημείου 3.2.1. 

Προειδοποιητικές διατάξεις σχετικά με έμπροσθεν κινήσεις ενεργοποιούνται συνήθως 
από τον οδηγό – βλ. §323: σχόλια επί του σημείου 3.6.1. 

3.3.2.  Θέση σε λειτουργία/κίνηση 

Κάθε εκούσια κίνηση αυτοκινούμενου μηχανήματος με φερόμενο οδηγό πρέπει να είναι 
αδύνατη, εκτός εάν ο οδηγός βρίσκεται στη θέση χειρισμού. 
... 

§304 Χειρισμός μετακινήσεων από φερόμενο οδηγό 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη παράγραφο του σημείου 3.3.2 απαίτηση πηγάζει από 
το γεγονός ότι για τη διασφάλιση της ασφαλούς κίνησης αυτοκινούμενου 
μηχανήματος με φερόμενο οδηγό απαιτείται η μόνιμη παρουσία του οδηγού στα 
όργανα χειρισμού. Δεν πρέπει να επιτρέπεται η έναρξη της μετακίνησης του 
μηχανήματος αν ο οδηγός δεν βρίσκεται στη θέση χειρισμού και θα πρέπει το 
μηχάνημα να μην μπορεί να συνεχίσει να κινείται υπό ισχύ, αν ο οδηγός εγκαταλείψει 
τη θέση χειρισμού. Στην περίπτωση μηχανημάτων ο χειρισμός των οποίων πρόκειται 
να γίνεται είτε από φερόμενο οδηγό είτε μέσω τηλεχειρισμού, η απαίτηση αυτή 
εφαρμόζεται μόνο στη λειτουργία χειρισμού μέσω φερόμενου οδηγού - βλ. §293: 
σχόλια επί του σημείου 3.1.1 στοιχείο β). 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη παράγραφο του σημείου 3.3.2 απαίτηση θεωρείται ότι 
εκπληρώνεται εάν: 

 τα όργανα χειρισμού απαιτούν συνεχή επενέργεια του χειριστή και να 
επιστρέφουν στο νεκρό σημείο όταν απελευθερώνονται 

και 

 τα όργανα χειρισμού της κίνησης του μηχανήματος δεν είναι εύκολα 
προσβάσιμα από το εξωτερικό του θαλαμίσκου του οδηγού. 

Εάν δεν πληρούνται αυτές οι δύο προϋποθέσεις, πρέπει να λαμβάνονται άλλα μέτρα 
για την πρόληψη της κίνησης του μηχανήματος αν ο οδηγός δεν βρίσκεται στις θέσεις 
χειρισμού. Τα εν λόγω μέτρα δύναται να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την 
εγκατάσταση ενός οργάνου ενεργοποίησης, όπως αισθητήρα στο στήριγμα 
βραχιόνων που στηρίζει τα όργανα χειρισμού, ενός αισθητήρα στο κάθισμα ή ενός 
διακόπτη καθίσματος. Τα εν λόγω όργανα επιλέγονται και σχεδιάζονται έτσι ώστε να 
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αποφεύγεται η δημιουργία άλλων κινδύνων και η πυροδότηση από τους κραδασμούς 
του μηχανήματος ή από προβλέψιμες κινήσεις του οδηγού κατά την οδήγηση. Τα 
όργανα και η ενσωμάτωσή τους στο σύστημα χειρισμού πρέπει να εξασφαλίζουν 
κατάλληλο επίπεδο επιδόσεων – βλ. §184: σχόλια επί του σημείου 1.2.1. 

3.3.2.  Θέση σε λειτουργία/κίνηση (συνέχεια) 
... 
Όταν ένα μηχάνημα, για την εργασία την οποία επιτελεί, φέρει εξοπλισμούς που 
προεξέχουν του συνήθους χώρου που απαιτείται για την κίνησή του (π.χ. πόδια, μπούμα, 
κ.λπ.), ο οδηγός πρέπει να διαθέτει τα μέσα ώστε να εξακριβώνει εύκολα, πριν από την 
κίνηση, αν οι εξοπλισμοί αυτοί είναι σε θέση που να επιτρέπουν την ασφαλή μετακίνηση. 

Το ίδιο ισχύει για όλα τα μέρη τα οποία, για να επιτρέπουν την ασφαλή κίνηση, πρέπει να 
έχουν καθορισμένη θέση, ενδεχομένως κλειδωμένη. 

Εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, προϋπόθεση για την κίνηση του 
μηχανήματος πρέπει να είναι η ασφαλής θέση των προαναφερθέντων στοιχείων. 
... 

§305 Όργανα που προεξέχουν του συνήθους χώρου που απαιτείται για την 
κίνηση του μηχανήματος 

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στη δεύτερη, την τρίτη και την τέταρτη παράγραφο του 
σημείου 3.3.2 καλύπτουν τον κίνδυνο που δύναται να δημιουργηθεί από όργανα 
τοποθετημένα στο μηχάνημα, τα οποία, για λειτουργικούς σκοπούς, προεξέχουν του 
συνήθους χώρου που απαιτείται για την κίνηση του μηχανήματος.  

Στα εν λόγω όργανα περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, τα πόδια ή οι μπούμες που 
προεξέχουν του πλαισίου του κινητού μηχανήματος ή του οχήματος πάνω στο οποίο 
είναι τοποθετημένο το μηχάνημα για να διασφαλίζεται η ευστάθεια κατά τη λειτουργία. 
Πόδια δύναται να τοποθετηθούν, για παράδειγμα, σε ανυψωτικά μηχανήματα όπως 
φορτωτές-γερανούς, κινητούς γερανούς, κινητές ανυψωτικές εξέδρες εργασίας ή 
εξοπλισμό για χωματουργικές εργασίες. Τα οικεία όργανα περιλαμβάνουν επίσης, για 
παράδειγμα, ανυψωτικές δομές όπως τηλεσκοπικούς ή αρθρωμένους βραχίονες, 
κεραίες και μπούμες σε ανυψωτικά μηχανήματα ή σε αντλίες σκυροδέματος 
στερεωμένες σε φορτηγά και ανατρεπόμενα μηχανήματα στερεωμένα σε φορτηγά, 
που δύναται να προεξέχουν οριζόντια ή κάθετα εκτός του συνήθους χώρου που 
απαιτείται για τη λειτουργία του μηχανήματος ή του οχήματος πάνω στο οποίο είναι 
εγκατεστημένο το μηχάνημα. 

Εάν τα όργανα αυτά δεν είναι ασφαλισμένα σε ασφαλή θέση πριν από τη μετακίνηση 
του μηχανήματος ή του οχήματος στο οποίο είναι στερεωμένα, δύναται να χτυπήσουν 
πεζούς, άλλα μηχανήματα, οχήματα, γέφυρες, σήραγγες, υπερκείμενα ηλεκτροφόρα 
καλώδια κ.τ.λ. Οι εν λόγω προσκρούσεις δύναται να προκαλέσουν σοβαρά ή 
θανατηφόρα ατυχήματα, καθώς και σημαντική ζημία σε αγαθά. 

Στην περίπτωση που τα οικεία όργανα είναι πιθανόν να μετακινηθούν από την 
ασφαλή θέση τους κατά την κίνηση λόγω, για παράδειγμα, φυγοκέντρων δυνάμεων, 
θα πρέπει να είναι δυνατό το κλείδωμά τους στην ασφαλή θέση. 

Σε όλες τις εν λόγω περιπτώσεις, ο οδηγός πρέπει να μπορεί να ελέγχει ότι τα οικεία 
μηχανήματα βρίσκονται σε ασφαλή θέση μετακίνησης, κλειδωμένα στη θέση αυτή αν 
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είναι απαραίτητο, πριν από την έναρξη της μετακίνησης. Αν δεν είναι εύκολη η 
εκτέλεση του εν λόγω οπτικού ελέγχου, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι στη θέση 
οδήγησης οι απαραίτητοι δείκτες ή τα όργανα προειδοποίησης. 

Αλληλοσυνδεόμενα συστήματα θα πρέπει να εγκαθίστανται για να εμποδίζουν την 
κίνηση του μηχανήματος ή τη θέση σε λειτουργία του αν τα οικεία όργανα δεν είναι 
τοποθετημένα και, κατά περίπτωση, κλειδωμένα σε ασφαλή θέση μετακίνησης, 
εφόσον τα όργανα αυτά δεν προκαλούν άλλους κινδύνους όπως, για παράδειγμα, 
κίνδυνο απρόσμενης διακοπής της λειτουργίας κατά την οδική κυκλοφορία. 

3.3.2.  Θέση σε λειτουργία/κίνηση (συνέχεια) 
... 
Το μηχάνημα δεν πρέπει να μπορεί να κινείται ακούσια όταν ο κινητήρας τίθεται σε 
λειτουργία. 

§306 Ακούσια κίνηση 

Η προβλεπόμενη στην τελευταία παράγραφο του σημείου 3.3.2 απαίτηση είναι μια 
ειδική εφαρμογή της γενικής απαίτησης που προβλέπεται στο σημείο 1.2.3 όσον 
αφορά τη θέση σε λειτουργία. 

Για να αποφεύγεται τυχόν ακούσια ή απρόσμενη κίνηση κινητού μηχανήματος, είναι 
απαραίτητος ο διαχωρισμός της θέσης σε λειτουργία του κινητήρα ή της μηχανής από 
την έναρξη της κίνησης. Θα πρέπει να είναι δυνατή η θέση σε λειτουργία του κινητήρα 
χωρίς να ξεκινά η κίνηση του μηχανήματος και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η θέση 
σε λειτουργία του κινητήρα ή της μηχανής αν είναι συνδεδεμένο το σύστημα 
μετάδοσης. 

3.3.3.  Λειτουργία μετακίνησης 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας, τόσο τα αυτοκινούμενα 
μηχανήματα όσο και τα ρυμουλκούμενά τους πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
για ασφαλή επιβράδυνση, στάση, πέδηση και ακινητοποίηση, υπό όλες τις προβλεπόμενες 
συνθήκες χρήσης, φορτίου, ταχύτητας, καθώς και κατάστασης και κλίσης εδάφους. 

Η επιβράδυνση και η στάση ενός αυτοκινούμενου μηχανήματος πρέπει να μπορούν να 
επιτυγχάνονται από τον οδηγό μέσω ενός κύριου συστήματος πέδησης. Εφόσον απαιτείται 
για λόγους ασφάλειας, σε περίπτωση βλάβης του κύριου συστήματος πέδησης, ή σε 
περίπτωση ελλείψεως παροχής ενέργειας για τη θέση σε λειτουργία του συστήματος αυτού, 
η επιβράδυνση και η στάση πρέπει να επιτυγχάνονται από σύστημα πέδησης έκτακτης 
ανάγκης με ανεξάρτητα και ευπρόσιτα όργανα χειρισμού. 

Εφόσον απαιτείται, για λόγους ασφάλειας, η διαρκής ακινητοποίηση του μηχανήματος 
πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω συστήματος στάθμευσης. Το σύστημα αυτό ενδέχεται να 
συμπίπτει με ένα από τα συστήματα που περιλαμβάνονται στο δεύτερο εδάφιο, υπό την 
προϋπόθεση ότι θα είναι καθαρά μηχανικό. 
... 
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§307 Επιβράδυνση, στάση και ακινητοποίηση  

Οι πρώτες τρεις παράγραφοι του σημείου 3.3.3 καλύπτουν την πέδηση, την 
επιβράδυνση, τη στάση και την ακινητοποίηση των κινητών μηχανημάτων.  

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 3.3.3 αναφέρει ότι τα κινητά μηχανήματα θα 
πρέπει να διαθέτουν σύστημα πέδησης που να μπορεί να επιβραδύνει και να 
σταματά το μηχάνημα με ασφάλεια και να το διατηρεί σε στάση. Το σύστημα πέδησης 
πρέπει να είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο και ελεγμένο ώστε να εξασφαλίζει ότι 
οι λειτουργίες αυτές δύναται να διασφαλίζονται υπό κάθε προβλεπόμενη και ευλόγως 
προβλέψιμη κατάσταση φορτίου, ταχύτητας, εδάφους και κλίσης. Η απαίτηση αυτή 
εφαρμόζεται σε αυτοκινούμενα μηχανήματα και στα περισσότερα ρυμουλκούμενα 
μηχανήματα, εκτός αν τα εν λόγω μηχανήματα δύναται να επιβραδύνονται και να 
σταματούν μέσω του συστήματος πέδησης του μηχανήματος ή του οχήματος 
ρυμούλκησης. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 3.3.3 ορίζει ότι το σύστημα πέδησης 
αυτοκινούμενου κινητού μηχανήματος πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύστημα έκτακτης 
πέδησης που επιβραδύνει και σταματά με ασφάλεια το μηχάνημα ή που δύναται να 
χρησιμοποιηθεί από τον οδηγό για τις λειτουργίες αυτές, σε περίπτωση βλάβης του 
κύριου οργάνου πέδησης ή της παροχής ισχύος του. Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται 
για όλα τα κινητά μηχανήματα στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος απώλειας του 
ελέγχου της κίνησης του μηχανήματος, σε περίπτωση βλάβης του συστήματος 
πέδησης. Η απαίτηση αυτή δύναται να εκπληρώνεται για παράδειγμα μέσω ενός 
μηχανικά συνδεδεμένου φρένου χειρός, φρένων που λειτουργούν μέσω ελατηρίων 
στην περίπτωση διακοπής του ρεύματος ή διπλού συστήματος πέδησης που 
απομονώνει το κύκλωμα που έχει παρουσιάσει βλάβη στην περίπτωση βλάβης στην 
τροφοδοσία ισχύος. 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 3.3.3 αναφέρει ότι τα κινητά μηχανήματα πρέπει να 
είναι εξοπλισμένα με φρένο στάθμευσης στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος 
ακούσιας κίνησης του μηχανήματος από τη θέση ακινησίας του. Το φρένο 
στάθμευσης πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε η αποτελεσματικότητά του να μην 
ενδέχεται να μειωθεί καθ’ όλο το διάστημα στάθμευσης του μηχανήματος. Στην 
περίπτωση συστημάτων αμιγώς μηχανικής πέδησης, το φρένο στάθμευσης δύναται 
να συνδυάζεται με τα όργανα κύριας ή έκτακτης πέδησης. 

§308 Κανονισμοί οδικής κυκλοφορίας 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 3.3.3 αναφέρει ότι οι απαιτήσεις της οδηγίας για 
τα μηχανήματα όσον αφορά την επιβράδυνση, την στάση και την ακινητοποίηση 
εφαρμόζονται «με την επιφύλαξη των διατάξεων οδικής κυκλοφορίας». Παρόμοια 
αναφορά στις διατάξεις οδικής κυκλοφορίας υπάρχει στη δεύτερη παράγραφο του 
σημείου 3.6.1 για τις διατάξεις προειδοποίησης και τα φωτεινά σήματα. 

Οι κανόνες και οι διαδικασίες που διέπουν την κυκλοφορία κινητών μηχανημάτων σε 
δημόσιους χώρους δεν είναι εναρμονισμένες σε επίπεδο ΕΕ. Κατά συνέπεια, πέραν 
των απαιτήσεων και των διαδικασιών της οδηγίας για τα μηχανήματα, οι 
κατασκευαστές που θέλουν να λάβουν έγκριση για την οδική κυκλοφορία των κινητών 
μηχανημάτων τους δύναται να πρέπει να εφαρμόσουν κανόνες και διαδικασίες που 
ισχύουν σε εθνικό επίπεδο. Ζητήματα που δύναται να καλύπτονται από τους εν λόγω 
εθνικούς κανόνες είναι, για παράδειγμα, τα εξής: 
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 μέγιστες διαστάσεις, μάζα, φορτίο άξονα και ταχύτητα,  

 ανάρτηση και ελαστικά, 

 συστήματα πέδησης και διεύθυνσης, 

 άμεση και έμμεση ορατότητα, 

 προειδοποιητικές διατάξεις, σήμανση, σήματα και φώτα. 

3.3.3.  Λειτουργία μετακίνησης (συνέχεια) 
... 
Στην περίπτωση τηλεχειρισμού ενός μηχανήματος, το μηχάνημα πρέπει να διαθέτει μέσα 
για την αυτόματη και άμεση παύση του, καθώς και για την πρόληψη των δυνάμει 
επικίνδυνων λειτουργιών, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 αν ο οδηγός χάσει τον έλεγχο, 

 κατά τη λήψη σήματος διακοπής της λειτουργίας, 

 εφόσον διαπιστωθεί ελάττωμα σε μέρος του συστήματος σχετικό με την ασφάλεια, 

 αν εντός καθορισμένης προθεσμίας δεν ελήφθη σήμα επικύρωσης. 
... 

§309 Διακοπή λειτουργίας και έλεγχος δυνητικώς επικίνδυνης λειτουργίας 
μέσω τηλεχειρισμού 

Οι προβλεπόμενες στην τέταρτη παράγραφο του σημείου 3.3.3 απαιτήσεις είναι 
συμπληρωματικές των γενικών απαιτήσεων σχετικά με τα συστήματα χειρισμού που 
ορίζονται στο σημείο 1.2.1 και των απαιτήσεων σχετικά με τον τηλεχειρισμό κινητών 
μηχανημάτων που ορίζονται στο σημείο 3.3 και στην τρίτη παράγραφο του σημείου 
3.6.1. 

Το όργανο τηλεχειρισμού και το σύστημα χειρισμού του μηχανήματος πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα έτσι ώστε να ακινητοποιούν με ασφάλεια το μηχάνημα και, κατά 
περίπτωση, να προλαμβάνουν οποιαδήποτε δυνητικώς επικίνδυνη λειτουργία του 
μηχανήματος σε όλες τις καταστάσεις που περιγράφονται στις τέσσερις περιπτώσεις 
της παραγράφου αυτής. Οι στόχοι αυτοί δύναται να επιτευχθούν μέσω διαφόρων 
μέσων, συμπεριλαμβανομένων, για παράδειγμα, οργάνων χειρισμού που απαιτούν 
συνεχή επενέργεια του χειριστή, μέσων εντοπισμού και ακινητοποίησης του 
μηχανήματος σε περίπτωση εγγενώς επικίνδυνων καταστάσεων όπως μη κανονική 
επιτάχυνση, κραδασμός ή κλίση και ενεργοποιητικών οργάνων που θα πρέπει να 
τίθενται σε λειτουργία ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

Η «καθορισμένη προθεσμία» που προβλέπεται στην τελευταία περίπτωση της 
τετάρτης παραγράφου του σημείου 3.3.3 πρέπει να είναι αρκετά σύντομη ώστε να 
προλαμβάνεται η πρόκληση επικίνδυνης κατάστασης κατά το οικείο χρονικό 
διάστημα. 

Για να εκπληρώνονται οι απαιτήσεις που ορίζονται στο σημείο 3.3.3, το σύστημα 
τηλεχειρισμού πρέπει να διαθέτει επαρκές επίπεδο επιδόσεων – βλ. §184: σχόλια επί 
του σημείου 1.2.1. 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 312

3.3.3.  Λειτουργία μετακίνησης (συνέχεια) 
... 
Το σημείο 1.2.4 δεν εφαρμόζεται στη λειτουργία μετακίνησης. 

§310 Διακοπή της λειτουργίας μετακίνησης 

Η τελευταία παράγραφος του σημείου 3.3.3 προβλέπει μια παρέκκλιση από τις 
γενικές απαιτήσεις για τις λειτουργίες ακινητοποίησης που προβλέπονται στο σημείο 
1.2.4. Συγκεκριμένα, στο σημείο 1.2.4.1 προβλέπεται ότι, μετά την ακινητοποίηση του 
μηχανήματος, η παροχή ισχύος στα συστήματα ενεργοποίησης πρέπει να 
διακόπτεται. Αυτό δεν ισχύει για τη λειτουργία μετακίνησης κινητών μηχανημάτων τα 
οποία δύναται να ακινητοποιούνται στο νεκρό σημείο ενώ ο κινητήρας λειτουργεί. 

Οι απαιτήσεις που ισχύουν για τη διακοπή της λειτουργίας μετακίνησης κινητών 
μηχανημάτων είναι αυτές που ορίζονται στις τρεις πρώτες παραγράφους του 
παρόντος σημείου – βλ. §307: σχόλια επί των τριών πρώτων παραγράφων του 
σημείου 3.3.3. 

3.3.4.  Κίνηση μηχανημάτων με πεζό οδηγό 

Οποιαδήποτε μετακίνηση αυτοκίνητου μηχανήματος με πεζό οδηγό πρέπει να μπορεί να 
πραγματοποιείται μόνον εφόσον ο οδηγός επενεργεί συνεχώς στο αντίστοιχο όργανο 
χειρισμού. Ιδίως, το μηχάνημα δεν πρέπει να μπορεί να μετακινείται όταν ο κινητήρας 
τίθεται σε λειτουργία. 

Τα συστήματα χειρισμού των μηχανημάτων με πεζό οδηγό πρέπει να είναι σχεδιασμένα 
έτσι ώστε να μειώνονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι που οφείλονται στην απροσδόκητη 
κίνηση του μηχανήματος προς τον οδηγό, και ιδίως οι κίνδυνοι: 

 σύνθλιψης· 

 τραυματισμού από τα περιστρεφόμενα εργαλεία. 

Η ταχύτητα μετακίνησης του μηχανήματος πρέπει να είναι συμβατή προς το βηματισμό 
ενός πεζού οδηγού. 

Στην περίπτωση των μηχανημάτων στα οποία είναι δυνατόν να προσαρμόζεται 
περιστρεφόμενο εργαλείο, το εργαλείο δεν πρέπει να μπορεί να ενεργοποιείται εφόσον έχει 
εμπλακεί η οπισθοπορία, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η κίνηση του 
μηχανήματος οφείλεται στην κίνηση του εργαλείου. Στην περίπτωση αυτή, η ταχύτητα 
οπισθοπορίας πρέπει να είναι αρκετά μικρή ώστε να μη συνεπάγεται κίνδυνο για τον 
οδηγό. 

§311 Κίνηση μηχανημάτων με πεζό οδηγό 

Το σημείο 3.3.4 αφορά αυτοκινούμενα κινητά μηχανήματα με πεζό οδηγό, ήτοι 
μηχανήματα με αυτοκινούμενη μετακίνηση τα οποία χειρίζεται ένας οδηγός που 
συνοδεύει το μηχάνημα πεζός, περπατώντας συνήθως πίσω ή μπροστά από το 
μηχάνημα και χειριζόμενος τα όργανα χειρισμού και τα όργανα διεύθυνσης με το χέρι 
– βλ. §293: σχόλια επί του σημείου 3.1.1 στοιχείο β). Στα μηχανήματα με πεζό οδηγό 
περιλαμβάνονται τα γερανοφόρα οχήματα με πεζό οδηγό, τα μηχανήματα 
καθαρισμού επιφανειών, οι συμπιεστές, οι καλλιεργητές, οι μοτοσκαπτικές φρέζες και 
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οι χορτοκοπτικές μηχανές. Το σημείο 3.3.4 δεν αφορά μηχανήματα κινούμενα από 
πεζό. 

Οι προβλεπόμενες στην πρώτη παράγραφο του σημείου 3.3.4 απαιτήσεις στοχεύουν 
στη μείωση του κινδύνου ανεξέλεγκτων κινήσεων του μηχανήματος. Τα όργανα 
χειρισμού των κινήσεων πρέπει να απαιτούν συνεχή επενέργεια του χειριστή και η 
απελευθέρωση του οργάνου χειρισμού πρέπει να προκαλεί την ασφαλή 
ακινητοποίηση του μηχανήματος. Αν το μηχάνημα είναι πιθανό να συνεχίσει να 
κινείται και μετά την επιστροφή του οργάνου χειρισμού στο νεκρό σημείο, δύναται να 
απαιτείται η ενεργοποίηση φρένου για την απελευθέρωση του οργάνου χειρισμού. 
Εφόσον ο χειριστής συνήθως πρέπει να κρατά το όργανο διεύθυνσης και το όργανο 
χειρισμού της κίνησης με το ίδιο χέρι, είναι σημαντικό το όργανο χειρισμού με συνεχή 
επενέργεια του χειριστή να σχεδιάζεται και να τοποθετείται έτσι ώστε να μειώνονται οι 
περιορισμοί για το χειριστή – βλ. §193: σχόλια επί της τρίτης παραγράφου του 
σημείου 1.2.2. 

Η δεύτερη πρόταση της πρώτης παραγράφου του σημείου 3.3.4 αφορά μια 
συγκεκριμένη πτυχή της απαίτησης που προβλέπεται στην πρώτη πρόταση: ο 
σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανήματος πρέπει να μην επιτρέπουν την κίνηση 
του μηχανήματος κατά την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα. 

Η προβλεπόμενη στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 3.3.4 απαίτηση αφορά τον 
κίνδυνο σύνθλιψης ή τραυματισμού του οδηγού από το ίδιο το κινούμενο μηχάνημα, 
από κινητά μέρη του μηχανήματος ή από εργαλεία. Ο κίνδυνος αυτός είναι ιδιαιτέρως 
σοβαρός όταν ο οδηγός περπατά μπροστά από το μηχάνημα ή αν το μηχάνημα 
μπορεί να κινηθεί όπισθεν προς τον οδηγό. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ενδέχεται να 
είναι απαραίτητη η εγκατάσταση προστατευτικών διατάξεων που ακινητοποιούν το 
μηχάνημα αν αυτό προσεγγίσει ή έρθει σε επαφή με το σώμα του οδηγού. 

Η προβλεπόμενη στην τρίτη παράγραφο του σημείου 3.3.4 απαίτηση ότι η ταχύτητα 
μετακίνησης πρέπει να είναι συμβατή με το βάδισμα του οδηγού έχει στόχο να 
διασφαλίσει ότι ο οδηγός δεν χάνει τον έλεγχο του μηχανήματος κατά την κίνησή του. 

Η τελευταία παράγραφος του σημείου 3.3.4 αφορά τον κίνδυνο τραυματισμού του 
πεζού οδηγού λόγω επαφής με ένα περιστρεφόμενο εργαλείο όπως, για παράδειγμα, 
τη λεπίδα ενός καλλιεργητή ή μιας μοτοσκαπτικής μηχανής. . Αν η λειτουργία του 
μηχανήματος απαιτεί οπισθοπορία ή αν η κίνηση του μηχανήματος είναι αποτέλεσμα 
της κίνησης του εργαλείου, πρέπει να προβλέπεται «αργή» ταχύτητα για τη μείωση 
του κινδύνου. 

3.3.5.  Βλάβη του κυκλώματος χειρισμού 

Η βλάβη στην τροφοδότηση του συστήματος υποβοηθούμενης διεύθυνσης, εφόσον υπάρχει 
τέτοιο σύστημα, δεν πρέπει να εμποδίζει τη διεύθυνση του μηχανήματος μέχρι την 
ακινητοποίησή του. 

§312 Βλάβη στην τροφοδότηση του συστήματος διεύθυνσης 

Σύστημα υποβοηθούμενης διεύθυνσης δύναται να εγκαθίσταται σε κινητό μηχάνημα 
για τη μείωση της προσπάθειας που απαιτείται για τη διεύθυνση του μηχανήματος, 
ιδίως σε μεγάλα μηχανήματα και για συγκεκριμένους αυστηρούς χειρισμούς. Ωστόσο, 
εφόσον ο οδηγός πρέπει να μπορεί να χειρίζεται την κίνηση του μηχανήματος ανά 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 314

πάσα στιγμή, θα πρέπει να είναι δυνατή η διεύθυνση του μηχανήματος για το χρονικό 
διάστημα που απαιτείται ώστε να ακινητοποιηθεί με ασφάλεια ακόμη και σε 
περίπτωση βλάβης στην ηλεκτρική τροφοδοσία. Αν είναι δυνατή η χειροκίνητη 
διεύθυνση του μηχανήματος έως ότου αυτό να ακινητοποιηθεί με ασφάλεια, η 
απαίτηση αυτή δύναται να εκπληρώνεται με την επιλογή χειροκίνητης διεύθυνσης σε 
περίπτωση αστοχίας στην ηλεκτρική τροφοδοσία. Σε άλλη περίπτωση, απαιτείται 
εφεδρική παροχή ισχύος. 

Εφεδρική παροχή ισχύος απαιτείται πάντα σε μηχανήματα με σύστημα ηλεκτρικής 
διεύθυνσης. 

3.4.   ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

3.4.1.  Ανεξέλεγκτες κινήσεις 

Το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο, και, ενδεχομένως, 
συναρμολογημένο στην κινητή του βάση έτσι ώστε, κατά την κίνησή της, οι ανεξέλεγκτες 
ταλαντώσεις του κέντρου βάρους του να μην επηρεάζουν τη σταθερότητά της ή να μην 
προκαλούν υπερβολικές καταπονήσεις στο σκελετό της. 

§313 Ανεξέλεγκτες κινήσεις 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 3.4.1 απαίτηση είναι συμπληρωματική των γενικών 
απαιτήσεων σχετικά με την ευστάθεια και τον κίνδυνο θραύσης κατά τη λειτουργία 
των σημείων 1.3.1 και 1.3.2. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή κινητού μηχανήματος πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα 
δυναμικά αποτελέσματα των κινήσεων του μηχανήματος που δύναται να επηρεάζουν 
την ευστάθειά του ή τη μηχανική αντοχή των δομών του. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει 
να δοθεί στους κινδύνους αυτούς στην περίπτωση αυτοκινούμενων ή 
ρυμουλκούμενων μηχανημάτων που προορίζονται για οδική κυκλοφορία, 
μηχανημάτων που προορίζονται να συναρμολογηθούν πάνω σε οδικά οχήματα και 
μηχανημάτων που προορίζονται να κινούνται με μεγάλη ταχύτητα.  

3.4.2.  Κινούμενα στοιχεία μετάδοσης της κίνησης 

Κατ' εξαίρεσιν από το σημείο 1.3.8.1, στην περίπτωση κινητήρων, οι κινητοί 
προφυλακτήρες που εμποδίζουν την πρόσβαση στα κινητά στοιχεία του διαμερίσματος του 
κινητήρα, μπορούν να μη διαθέτουν διατάξεις διασύνδεσης, υπό την προϋπόθεση ότι, για 
το άνοιγμά τους απαιτείται είτε η χρήση εργαλείου ή κλειδιού, είτε η χρήση οργάνου 
χειρισμού που βρίσκεται στη θέση οδήγησης, εφόσον αυτή είναι τοποθετημένη σε τελείως 
κλειστό θαλαμίσκο που κλειδώνει. 

§314 Πρόσβαση στο διαμέρισμα του κινητήρα 

Στο σημείο 3.4.2 προβλέπεται εξαίρεση στις γενικές απαιτήσεις πρόληψης της 
πρόσβασης σε κινούμενα στοιχεία μετάδοσης της κίνησης που ορίζονται στο σημείο 
1.3.8.1. Η παρέκκλιση εφαρμόζεται σε κινητούς προφυλακτήρες που εμποδίζουν την 
πρόσβαση στα κινητά στοιχεία του διαμερίσματος του κινητήρα (καλύμματα κινητήρα 
με λειτουργία προφυλακτήρα). Τα εν λόγω καλύμματα δεν χρειάζεται να είναι 
εξοπλισμένα με αλληλοσυνδεόμενη διάταξη που απενεργοποιεί τον κινητήρα όταν το 
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κάλυμμα ανοίγει. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη της μη 
εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στο διαμέρισμα του κινητήρα: 

- το κάλυμμα του κινητήρα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να απαιτείται 
η χρήση εργαλείου ή κλειδιού για να ανοιχθεί –βλ. §218: σχόλια επί του 
σημείου 1.4.2.1, 

ή 

- το κάλυμμα του κινητήρα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με κλειδαριά που 
δύναται να ανοίξει μόνο από τη θέση οδήγησης μέσω ενός οργάνου 
τοποθετημένου σε έναν τελείως κλειστό θαλαμίσκο ο οποίος με τη σειρά του 
δύναται να κλειδώνει για να εμποδίζεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση 

3.4.3.  Ανατροπή προς τα πλάγια και προς τα εμπρός 

Όταν για αυτοκινούμενο μηχάνημα με επιβαίνοντα οδηγό, χειριστή ή άλλο πρόσωπο, 
υπάρχει κίνδυνος ανατροπής προς τα πλάγια η προς τα εμπρός, το μηχάνημα πρέπει να 
είναι εφοδιασμένο με κατάλληλη προστατευτική κατασκευή, εκτός αν αυτό αυξάνει τον 
κίνδυνο. 

Η κατασκευή αυτή πρέπει να είναι τέτοια ώστε, σε περίπτωση ανατροπής προς τα πλάγια ή 
προς τα εμπρός, να εξασφαλίζει στα επιβαίνοντα πρόσωπα επαρκή οριακό όγκο 
παραμόρφωσης. 

Προκειμένου να εξακριβωθεί αν η προστατευτική κατασκευή πληροί την απαίτηση του 
δευτέρου εδαφίου, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να 
διενεργεί ή να φροντίζει να διενεργηθούν οι δοκιμές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο 
προστατευτικής κατασκευής. 

§315 Ανατροπή προς τα πλάγια και προς τα εμπρός 

Το σημείο 3.4.3 καλύπτει τον εναπομένοντα κίνδυνο απώλειας της ευστάθειας του 
μηχανήματος, εάν, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί σύμφωνα με τα σημεία 1.3.1 και 
3.4.1 για τη διασφάλιση επαρκούς ευστάθειας, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος 
λόγω ανατροπής του μηχανήματος προς τα πλάγια ή προς τα εμπρός. Ο όρος 
«ανατροπή προς τα πλάγια» ορίζει την πλήρη ανατροπή του μηχανήματος με 
περιστροφή 180°. Ο όρος «ανατροπή προς τα εμπρός» ορίζει μια κατάσταση στην 
οποία το μηχάνημα πέφτει προς τα εμπρός αλλά το σχήμα του ή ένα στοιχείο όπως 
ένας ιστός ή μια μπούμα εμποδίζει την περιστροφή του σε γωνία μεγαλύτερη των 90°. 
Το μηχάνημα ενδέχεται να ανατραπεί προς τα πλάγια ή προς τα εμπρός, πλευρικά ή 
κατά μήκος ή και τα δύο. Η ανατροπή προς τα πλάγια ή προς τα εμπρός δημιουργεί 
πάντα κίνδυνο εκτόξευσης ή σύνθλιψης του οδηγού ή άλλων προσώπων 
μεταφερόμενων από το μηχάνημα. 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 3.4.3 ορίζει ότι τα μηχανήματα που παρουσιάζουν 
τον εν λόγω εναπομένοντα κίνδυνο πρέπει να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλη 
προστατευτική κατασκευή, ήτοι μια κατασκευή προστασίας από ανατροπή προς τα 
πλάγια ή προς τα εμπρός. Οι εν λόγω κατασκευές πρέπει να είναι σχεδιασμένες έτσι 
ώστε να προστατεύουν όλα τα πρόσωπα που μεταφέρει το μηχάνημα, τα οποία είναι 
εκτεθειμένα στον οικείο κίνδυνο. 
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Η εκτίμηση του εναπομένοντος κινδύνου λόγω ανατροπής προς τα εμπρός ή προς τα 
πλάγια θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις ακόλουθες παραμέτρους: 

 τις προβλεπόμενες και προβλέψιμες συνθήκες λειτουργίας του μηχανήματος 
(όπως την ταχύτητα, τη μέγιστη κλίση και το έδαφος)· 

 τη μάζα, τις διαστάσεις και το κέντρο βάρους του μηχανήματος, τις διάφορες 
συνθήκες φόρτωσης, την παρουσία διατάξεων χωροστάθμησης, 

 το σχήμα του μηχανήματος και τη θέση του χειριστή/ των χειριστών. 

Η απαραίτητη προστασία δύναται να διασφαλιστεί μέσω των στοιχείων του ίδιου του 
μηχανήματος που διασφαλίζουν την προστασία των χειριστών σε περίπτωση 
ανατροπής προς τα πλάγια ή προς τα εμπρός. Όταν απαιτείται ειδική προστατευτική 
κατασκευή, αυτή δύναται να ενσωματωθεί σε έναν θαλαμίσκο. 

Για πολλές κατηγορίες κινητών μηχανημάτων, τα εναρμονισμένα πρότυπα αναφέρουν 
αν είναι απαραίτητη μια προστατευτική κατασκευή και προσδιορίζουν το είδος της 
προστατευτικής κατασκευής που πρέπει να εγκατασταθεί. 

Η μόνη εξαίρεση στην απαίτηση αυτή είναι η περίπτωση στην οποία η εγκατάσταση 
μιας προστατευτικής κατασκευής θα αύξανε τον κίνδυνο ανατροπής προς τα πλάγια ή 
προς τα εμπρός. Για παράδειγμα, δεν συνίσταται η τοποθέτηση προστατευτικής 
κατασκευής σε μηχανήματα που προορίζονται για ενεργό δικυκλισμό στα οποία δεν 
δύναται να χρησιμοποιεί μια διάταξη περιορισμού καθίσματος – βλ. §295: σχόλια επί 
του σημείου 3.2.2. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 3.4.3 ορίζει το στόχο που πρέπει να 
επιτυγχάνεται από τις κατασκευές προστασίας από ανατροπή Η προστατευτική 
κατασκευή πρέπει να παρέχει επαρκή οριακό όγκο παραμόρφωσης. Με άλλα λόγια, 
σε περίπτωση ανατροπής, δεν θα πρέπει να παραμορφώνεται σε βαθμό που να 
έρχεται σε επαφή με το χειριστή ενώ αυτός βρίσκεται στη θέση λειτουργίας. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι οι εν λόγω προστατευτικές κατασκευές δύναται να 
εκπληρώσουν τις προστατευτικές τους λειτουργίες αν τα οικεία πρόσωπα είναι 
περιορισμένα έτσι ώστε να παραμένουν στα καθίσματά τους σε περίπτωση 
ανατροπής προς τα πλάγια ή προς τα εμπρός – βλ. §295: σχόλια επί του σημείου 
3.2.2. 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 3.4.3 ορίζει ότι οι προστατευτικές κατασκευές 
πρέπει να υπόκεινται σε απαραίτητες δοκιμές τύπου για να επιβεβαιώνεται ότι 
εκπληρώνουν τον προστατευτικό τους ρόλο. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διατάξεις προστασίας από ανατροπή προς τα πλάγια ή 
προς τα εμπρός που διατίθενται χωριστά στην αγορά είναι δομικά στοιχεία 
ασφαλείας, ενώ τα συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS) 
περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό κατάλογο δομικών στοιχείων ασφαλείας του 
παραρτήματος V (σημείο 14). Τα εν λόγω ROPS περιλαμβάνονται επίσης στις 
κατηγορίες μηχανημάτων που παρατίθενται στο παράρτημα IV (σημείο 22) που 
υπόκεινται στις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 
12 παράγραφοι 3 και 4. 
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3.4.4.  Πτώση αντικειμένων 

Όταν για αυτοκινούμενο μηχάνημα με επιβαίνοντα οδηγό, χειριστή ή άλλο πρόσωπο, 
υπάρχει κίνδυνος από την πτώση αντικειμένων ή υλικών, το μηχάνημα πρέπει να έχει 
σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι εν λόγω κίνδυνοι και 
να είναι εφοδιασμένο, εφόσον το επιτρέπουν οι διαστάσεις του, με κατάλληλη 
προστατευτική κατασκευή. 

Η εν λόγω κατασκευή πρέπει να είναι τέτοια ώστε, σε περίπτωση πτώσεως αντικειμένων ή 
υλικών, να εξασφαλίζει στα επιβαίνοντα πρόσωπα επαρκή οριακό όγκο παραμόρφωσης 
(DLV). 

Προκειμένου να εξακριβωθεί αν η προστατευτική κατασκευή πληροί την απαίτηση του 
δευτέρου εδαφίου, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να 
διενεργεί ή να φροντίζει να διενεργηθούν οι δοκιμές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο 
προστατευτικής κατασκευής. 

§316 Πτώση αντικειμένων 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 3.4.4 απαίτηση είναι συμπληρωματική της γενικής 
απαίτησης για κινδύνους οφειλόμενους στην πτώση ή την εκτόξευση αντικειμένων του 
σημείου 1.3.3. 

Ο κίνδυνος τραυματισμού του οδηγού ή άλλων προσώπων επιβαινόντων σε 
αυτοκινούμενο κινητό μηχάνημα λόγω της πτώσης αντικειμένων δύναται να οφείλεται 
σε αντικείμενα ή υλικά που μετακινεί ή ανυψώνει το μηχάνημα, για παράδειγμα, στην 
περίπτωση ανυψωτικού φορτηγού ή μηχανήματος χωματουργικών εργασιών. Ο 
κίνδυνος δύναται επίσης να οφείλεται στο περιβάλλον εντός του οποίου προβλέπεται 
να λειτουργεί το μηχάνημα, όπως στην περίπτωση κατεδάφισης ή δασοκομικών 
εργασιών. Στην περίπτωση που υφίσταται κίνδυνος λόγω πτώσης αντικειμένων στις 
προβλεπόμενες ή προβλέψιμες συνθήκες χρήσης του μηχανήματος, πρέπει να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας συμπεριλαμβανομένης, στην 
περίπτωση που το μέγεθος του μηχανήματος το επιτρέπει, της τοποθέτησης 
κατάλληλης κατασκευής προστασίας από την πτώση αντικειμένων. Η προστατευτική 
κατασκευή πρέπει να είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να προστατεύει όλα τα πρόσωπα 
που μεταφέρει το μηχάνημα και που είναι εκτεθειμένα στον οικείο κίνδυνο. Ο 
σχεδιασμός της προστατευτικής κατασκευής πρέπει να λαμβάνει υπόψη του και το 
μέγεθος των αντικειμένων που πιθανόν να πέσουν (ώστε να αποφευχθεί η πτώση 
αντικειμένων διαμέσου της κατασκευής) και την ανάγκη επαρκούς ορατότητας από τη 
θέση οδήγησης – βλ. §294: σχόλια επί του σημείου 3.2.1. 

Τα εναρμονισμένα πρότυπα για τις περισσότερες κατηγορίες κινητών μηχανημάτων 
προσδιορίζουν τον τύπο της απαιτούμενης προστατευτικής κατασκευής. 

Τα σχόλια επί της δεύτερης και της τρίτης παραγράφου του σημείου 3.4.3 όσον 
αφορά την προστασία από την ανατροπή προς τα πλάγια και προς τα εμπρός 
ισχύουν επίσης για τη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του σημείου 3.4.4. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κατασκευές προστασίας από την πτώση αντικειμένων 
(FOPS) που διατίθενται χωριστά στην αγορά αποτελούν δομικά στοιχεία ασφαλείας 
και περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό κατάλογο δομικών στοιχείων ασφαλείας του 
παραρτήματος V (σημείο 15). Οι εν λόγω FOPS περιλαμβάνονται επίσης στις 
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κατηγορίες μηχανημάτων που παρατίθενται στο παράρτημα IV (σημείο 23) τα οποία 
υπόκεινται στις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 
12 παράγραφοι 3 και 4. 

3.4.5.  Μέσα πρόσβασης 

Οι χειρολαβές και οι βαθμίδες πρέπει να έχουν σχεδιασθεί, κατασκευασθεί και 
διαρρυθμισθεί έτσι ώστε οι χειριστές να τα χρησιμοποιούν ενστικτωδώς και να μη 
χρησιμοποιούν τα όργανα χειρισμού για υποβοήθηση της πρόσβασης. 

§317 Βαθμίδες και χειρολαβές πρόσβασης 

Το σημείο 3.4.5 αφορά τον σχεδιασμό, την κατασκευή και την τοποθέτηση βαθμίδων 
και χειρολαβών που επιτρέπουν στους οδηγούς και σε άλλα πρόσωπα να φτάνουν 
και να εγκαταλείπουν με ασφάλεια τη θέση οδήγησης και άλλες θέσεις λειτουργίας και 
σημεία εξυπηρέτησης στο μηχάνημα – βλ. §237: σχόλια επί του σημείου 1.5.15 και 
§240: σχόλια επί του σημείου 1.6.2. Η απαίτηση αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται σε 
συνάρτηση με τις γενικές απαιτήσεις για τον σχεδιασμό των οργάνων χειρισμού – βλ. 
§190: σχόλια επί της έκτης περίπτωσης του σημείου 1.2.2. 

Τα μέσα πρόσβασης στη θέση οδήγησης και τις άλλες θέσεις λειτουργίας 
σχεδιάζονται και τοποθετούνται έτσι ώστε να αποφεύγεται να χρησιμοποιούν ως 
χειρολαβές και βαθμίδες οι χειριστές άλλα στοιχεία που δεν προορίζονται για το 
σκοπό αυτό, όπως, για παράδειγμα, οπές στην κατασκευή, προφυλακτήρες και 
κινητά στοιχεία. 

3.4.6.  Συστήματα ρυμούλκησης 

Κάθε μηχάνημα που ρυμουλκεί ή ρυμουλκείται πρέπει να είναι εφοδιασμένο με συστήματα 
ρυμούλκησης ή ζεύξης, σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε η 
ζεύξη και απόζευξη να γίνονται εύκολα και με ασφάλεια και να εμποδίζεται η τυχαία 
απόζευξη κατά τη χρήση. 

Εφόσον αυτό επιβάλλεται από το φορτίο του ρυμού, τα εν λόγω μηχανήματα πρέπει να 
είναι εξοπλισμένα με υποστήριγμα το οποίο θα έχει επιφάνεια στήριξης προσαρμοσμένη 
στο φορτίο και το έδαφος. 

§318 Συστήματα ρυμούλκησης 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 3.4.6 απαιτήσεις εφαρμόζονται σε μηχανήματα που 
προορίζονται να ρυμουλκούν άλλα μηχανήματα ή εξοπλισμό. Στα εν λόγω 
μηχανήματα ρυμούλκησης περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ορισμένα βιομηχανικά 
φορτηγά, εξοπλισμός υποστήριξης αεροδρομίου που προορίζεται για τη ρυμούλκηση 
αεροσκαφών ή άλλου εξοπλισμού και ορισμένα μηχανήματα χωματουργικών 
εργασιών. Οι προβλεπόμενες στο σημείο 3.4.6 απαιτήσεις εφαρμόζονται επίσης σε 
μηχανήματα που προορίζονται να ρυμουλκούνται από άλλο μηχάνημα, από όχημα ή 
ελκυστήρα. Στα εν λόγω ρυμουλκούμενα μηχανήματα περιλαμβάνονται, για 
παράδειγμα, μηχανήματα χωματουργικών εργασιών που προορίζονται να 
ρυμουλκούνται, ρυμουλκούμενα γεωργικά μηχανήματα, συμπιεστές συναρμοσμένοι 
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σε ρυμουλκούμενα, κινητές ανυψωτικές εξέδρες εργασίας και ανελκυστήρες 
αφαίρεσης. 

Τα συστήματα ρυμούλκησης, όπως οι δοκοί ρυμούλκησης, οι γάντζοι και οι πείροι 
έλξης, τα όργανα ζεύξης, οι διατάξεις συγκράτησης και οι βάσεις, πρέπει να 
επιτρέπουν εύκολη και ασφαλή ζεύξη και απόζευξη. Πρέπει να σχεδιάζονται και να 
εξοπλίζονται έτσι ώστε να μην επιτρέπεται η τυχαία απόζευξη κατά τη ρυμούλκηση, 
για παράδειγμα, μέσω αυτόματου μανδάλου. 

Εάν τα συστήματα ρυμούλκησης είναι βαριά, πρέπει να παρέχεται υποστήριξη όπως, 
για παράδειγμα, υποστήριγμα με επιφάνεια έδρασης στο έδαφος, ενώ η ορθή χρήση 
του υποστηρίγματος πρέπει να περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης. 
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3.4.7.  Μετάδοση ισχύος μεταξύ του αυτοκινούμενου μηχανήματος (ή του 
ελκυστήρα) και του μηχανήματος αποδέκτου 

Οι κινητές διατάξεις μηχανικής μετάδοσης που συνδέουν ένα αυτοκινούμενο μηχάνημα (ή 
ελκυστήρα) με το πρώτο σταθερό έδρανο ρυμουλκούμενου μηχανήματος, πρέπει να έχουν 
σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε κάθε κινούμενο τμήμα να προστατεύεται καθ' 
όλο το μήκος του. 

Από την πλευρά του αυτοκινούμενου μηχανήματος ή του ελκυστήρα, ο δυναμοδότης 
άξονας στον οποίο συνδέεται η αφαιρετή διάταξη μηχανικής μετάδοσης πρέπει να 
προστατεύεται είτε με προφυλακτήρα στερεωμένο και διασυνδεδεμένο με το 
αυτοκινούμενο μηχάνημα (ή τον ελκυστήρα), είτε με άλλο σύστημα που να εξασφαλίζει 
ισοδύναμη προστασία. 

Για την πρόσβαση στην αφαιρετή διάταξη μετάδοσης πρέπει να είναι δυνατό να ανοίγεται 
ο προφυλακτήρας. Όταν ο προφυλακτήρας βρίσκεται στη θέση του, πρέπει να προβλέπεται 
αρκετός χώρος ώστε να προλαμβάνεται ζημιά του προφυλακτήρα κατά την κίνηση του 
μηχανήματος (ή του ελκυστήρα). 

Από την πλευρά του μηχανήματος αποδέκτου, ο δυναμολήπτης άξονας πρέπει να 
περικλείεται σε κάλυμμα προστασίας στερεωμένο στο μηχάνημα. 

Στα συστήματα μετάδοσης με ομοκινητικούς συνδέσμους, η ύπαρξη συστήματος 
περιορισμού της ροπής ή ελεύθερα περιστρεφόμενου τροχού επιτρέπεται μόνον προς την 
πλευρά του ρυμουλκούμενου μηχανήματος. Στην περίπτωση αυτή, η φορά συναρμογής 
πρέπει να επισημαίνεται επί της αφαιρετής διάταξης μηχανικής μετάδοσης. 

Κάθε μηχάνημα αποδέκτης η λειτουργία του οποίου προϋποθέτει την ύπαρξη αφαιρετής 
διάταξης μηχανικής μετάδοσης που τη συνδέει με αυτοκινούμενο μηχάνημα ή με 
ελκυστήρα, πρέπει να διαθέτει σύστημα ανάρτησης της αφαιρετής διάταξης μηχανικής 
μετάδοσης έτσι ώστε, σε περίπτωση απόζευξης του μηχανήματος, τόσο η αφαιρετή διάταξη 
μηχανικής μετάδοσης όσο και η προστατευτική της διάταξη να μην διατρέχουν κίνδυνο 
βλάβης από την επαφή τους με το έδαφος ή μέρος του μηχανήματος. 

Τα εξωτερικά στοιχεία της εν λόγω προστατευτικής διάταξης πρέπει να είναι σχεδιασμένα, 
κατασκευασμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε να μην περιστρέφονται μαζί με την αφαιρετή 
διάταξη μηχανικής μετάδοσης. Η προστατευτική διάταξη πρέπει να περιβάλλει τη διάταξη 
μετάδοσης έως τα άκρα των εσωτερικών σιαγόνων προκειμένου για απλούς 
ομοκινητικούς συνδέσμους και τουλάχιστον μέχρι το κέντρο του ή των εξωτερικών 
συνδέσμων σε περίπτωση που γίνεται χρήση των καλούμενων ομοκινητικών συνδέσμων 
μεγάλης γωνίας. 

Εάν προβλέπονται ακροδέκτες στις θέσεις εργασίας κοντά στην αφαιρετή διάταξη 
μηχανικής μετάδοσης, αυτοί πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε οι 
προστατευτικές διατάξεις των αξόνων να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βαθμίδες 
προσπέλασης, εκτός εάν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για τον σκοπό αυτό. 

§319 Αφαιρετές διατάξεις μηχανικής μετάδοσης 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 3.4.7 απαιτήσεις αφορούν τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή αφαιρετών διατάξεων μηχανικής μετάδοσης και των προφυλακτήρων τους 
– βλ. §45: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο στ). Σκοπός των απαιτήσεων αυτών είναι 
η πρόληψη του εγκλωβισμού προσώπων στον περιστρεφόμενο άξονα μηχανικής 
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μετάδοσης ή στα στοιχεία που συνδέουν τον άξονα με το δυναμοδότη άξονα στο 
μηχάνημα ρυμούλκησης ή τον ελκυστήρα και στο ρυμουλκούμενο μηχάνημα. Ο 
στόχος αυτός πρέπει να επιτυγχάνονται διασφαλίζοντας επαρκώς τον άξονα 
μηχανικής μετάδοσης και τα συνδεόμενα στοιχεία. 

Η πρώτη, η δεύτερη, η τρίτη η τέταρτη και η έβδομη παράγραφος του σημείου 3.4.7 
ορίζουν απαιτήσεις για τους προφυλακτήρες και τα χαρακτηριστικά τους.  

Η τρίτη, η έκτη και η τελευταία παράγραφος του σημείου 3.4.7 απαιτούν τη λήψη 
μέτρων για την πρόληψη της βλάβης των προφυλακτήρων του δυναμοδότη άξονα και 
της αφαιρετής διάταξης μηχανικής μετάδοσης, κατά τη χρήση και κατά το διάστημα 
που η αφαιρετή διάταξη μηχανικής μετάδοσης είναι αποσυνδεδεμένη. Η τελευταία 
παράγραφος του σημείου 3.4.7 είναι συμπληρωματική της γενικής απαίτησης που 
ορίζεται στο σημείο 1.6.2 όσον αφορά την πρόσβαση στις θέσεις λειτουργίας και τις 
θέσεις συντήρησης. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι προφυλακτήρες των αφαιρετών διατάξεων μηχανικής 
μετάδοσης που διατίθενται χωριστά στην αγορά αποτελούν δομικά στοιχεία 
ασφαλείας και περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό κατάλογο του παραρτήματος V 
(σημείο 1). Οι αφαιρετές διατάξεις μηχανικής μετάδοσης, συμπεριλαμβανομένων των 
προφυλακτήρων τους, και οι προφυλακτήρες των αφαιρετών διατάξεων μηχανικής 
μετάδοσης περιλαμβάνονται στις κατηγορίες μηχανημάτων που παρατίθενται στο 
παράρτημα IV (σημεία 14 και 15) τα οποία υπόκεινται στις διαδικασίες εκτίμησης της 
συμμόρφωσης του άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4.  

3.5.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

3.5.1.  Συσσωρευτές 

Η υποδοχή της συστοιχίας πρέπει να είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη έτσι ώστε να 
μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος εκτόξευσης ηλεκτρολύτου πάνω στον χειριστή, ακόμη 
και σε περίπτωση ανατροπής προς τα πλάγια ή προς τα εμπρός, ή/και να αποφεύγεται η 
συγκέντρωση ατμών στις θέσεις που καταλαμβάνουν οι χειριστές. 

Το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε η συστοιχία να 
μπορεί να αποσυνδέεται με τη βοήθεια ειδικής και ευπρόσιτης διάταξης. 

§320 Συσσωρευτές 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 3.5.1 απαίτηση αφορά τον τύπο συστοιχίας και τη θέση, 
τον σχεδιασμό και την κατασκευή της υποδοχής συστοιχίας σε κινητά μηχανήματα Η 
χρήση σφραγισμένων συστοιχιών ή συστοιχιών που δεν απαιτούν συντήρηση 
δύναται να είναι ένα από τα μέσα μείωσης των οικείων κινδύνων. 

Η προβλεπόμενη στη δεύτερη παράγραφο απαίτηση σχετικά με την αποσύνδεση της 
συστοιχίας αποτελεί ειδική εφαρμογή της γενικής απαίτησης του σημείου 1.6.3 
σχετικά με την απομόνωση των πηγών ενέργειας. Για να συμμορφώνεται με την 
απαίτηση αυτή, ο κατασκευαστής πρέπει είτε να τοποθετήσει έναν εύκολα 
προσπελάσιμο διακόπτη απομόνωσης είτε να διασφαλίσει ότι οι ακροδέκτες της 
συστοιχίας δύναται να αποσυνδεθούν εύκολα χωρίς τη χρήση εργαλείων, αν αυτοί 
είναι εύκολα προσπελάσιμοι. 
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3.5.2.  Πυρκαγιά 

Ανάλογα με τους προβλεπόμενους από τον κατασκευαστή εγγενείς κινδύνους, το μηχάνημα 
πρέπει, εάν το επιτρέπουν οι διαστάσεις του: 

 είτε να επιτρέπει την τοποθέτηση ευπρόσιτων πυροσβεστήρων, 

 είτε να είναι εφοδιασμένη με πυροσβεστικά συστήματα που αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του. 

§321 Πυροσβεστήρες και πυροσβεστικά συστήματα 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 3.5.2 απαίτηση είναι συμπληρωματική της γενικής 
απαίτησης που ορίζεται στο σημείο 1.5.6 όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς. 

Συμπληρωματικά μέτρα προστασίας για τον περιορισμό των συνεπειών πυρκαγιάς σε 
κινητά μηχανήματα πρέπει να προσδιορίζονται υπό το πρίσμα των προβλεπόμενων 
συνθηκών χρήσης του μηχανήματος και της εκτίμησης του κινδύνου πυρκαγιάς, 
συμπεριλαμβανομένων των πιθανών συνεπειών μιας πυρκαγιάς για τα πρόσωπα και 
τα αγαθά. Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι, μεταξύ άλλων: 

 εάν το μηχάνημα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλον όπου οι 
συνέπειες πυρκαγιάς δύναται να είναι σοβαρές, 

 εάν το μηχάνημα προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο ή σε 
περιορισμένους χώρους, 

 εάν το μηχάνημα περιλαμβάνει ή είναι πιθανόν να μεταφέρει σημαντικές 
ποσότητες καύσιμων ή εύφλεκτων ουσιών ή υλικών, 

 εάν ενδέχεται να εμποδιστεί η διαφυγή από τη θέση οδήγησης ή από άλλες 
θέσεις λειτουργίας, για παράδειγμα, σε μια μεγάλη κινητή εγκατάσταση. 

Εάν υφίστανται σημαντικός εναπομένων κίνδυνος πυρκαγιάς σε μηχάνημα, στην 
περίπτωση που οι διαστάσεις του το επιτρέπουν, το μηχάνημα θα πρέπει να είναι 
εφοδιασμένο με εύκολα προσπελάσιμα σημεία στα οποία δύναται να τοποθετηθεί 
επαρκής αριθμός πυροσβεστήρων κατάλληλων διαστάσεων. Ο κατασκευαστής του 
μηχανήματος δεν υποχρεούται να παρέχει τους πυροσβεστήρες. 

Στις περιπτώσεις που το μηχάνημα εμφανίζει υψηλό εναπομένοντα κίνδυνο 
πυρκαγιάς ή/και στις περιπτώσεις που οι συνέπειες πυρκαγιάς στις προβλεπόμενες 
συνθήκες χρήσης δύναται να είναι σοβαρές, ο κατασκευαστής του μηχανήματος 
πρέπει να τοποθετεί ενσωματωμένο σύστημα πυρόσβεσης, εφόσον οι διαστάσεις του 
μηχανήματος το επιτρέπουν. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εγκατάσταση ενσωματωμένου πυροσβεστικού 
συστήματος αποτελεί σαφή απαίτηση για ορισμένα μηχανήματα που προορίζονται για 
υπόγειες εργασίες - βλ. §366: σχόλια επί του σημείου 5.5. 
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3.5.3.  Εκπομπές επικινδύνων ουσιών 

Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο του σημείου 1.5.13 δεν εφαρμόζεται, εφόσον κύρια 
λειτουργία του μηχανήματος είναι ο ψεκασμός προϊόντων. Ωστόσο, ο χειριστής πρέπει να 
προστατεύεται από τον κίνδυνο έκθεσής του στις εν λόγω επικίνδυνες εκπομπές. 

§322 Προστασία χειριστών ψεκαστικών μηχανημάτων από τον κίνδυνο 
έκθεσης σε εγγενώς επικίνδυνες ουσίες 

Η πρώτη πρόταση του σημείου 3.5.3 αναφέρει ότι οι απαιτήσεις που ορίζονται στην 
δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του σημείου 1.5.13, όσον αφορά τη συγκράτηση, 
την αποχέτευση, την καθίζηση, τη διήθηση ή την επεξεργασία εγγενώς επικίνδυνων 
ουσιών και υλικών που εκπέμπονται από το μηχάνημα, δεν εφαρμόζονται σε 
μηχανήματα η κύρια λειτουργία των οποίων είναι ο ψεκασμός προϊόντων που 
ενδέχεται να είναι εγγενώς επικίνδυνα. Στα εν λόγω μηχανήματα περιλαμβάνονται, για 
παράδειγμα, τα μηχανήματα ψεκασμού ζιζανιοκτόνων και ορισμένα μηχανήματα 
καθαρισμού επιφανειών και οδοποιίας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πρώτη παράγραφος του σημείου 1.5.13 όσον αφορά 
την πρόληψη των κινδύνων εισπνοής, κατάποσης, επαφής με το δέρμα, τα μάτια και 
τις βλεννογόνους και διείσδυσης μέσω της επιδερμίδας επικίνδυνων ουσιών και 
υλικών που παράγονται από το μηχάνημα εφαρμόζεται στα μηχανήματα για τον 
ψεκασμό προϊόντων. 

Η δεύτερη πρόταση του σημείου 3.5.3 υπογραμμίζει ότι, στην περίπτωση 
μηχανημάτων που προορίζονται για τον ψεκασμό προϊόντων, ο χειριστής πρέπει να 
είναι προστατευμένος από τον κίνδυνο έκθεσης σε εγγενώς επικίνδυνες εκπομπές με 
κατάλληλα μέσα που δύναται να διαφέρουν από τα μέσα που αναφέρονται στη 
δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του σημείου 1.5.13. Η απαίτηση αυτή πρέπει να 
εφαρμόζεται σε συνάρτηση με τις απαιτήσεις του σημείου 1.1.7 για τις θέσεις 
λειτουργίας και τις απαιτήσεις των σημείων 3.2.1 και 3.2.3 για τη θέση οδήγησης και 
τις θέσεις για άλλα πρόσωπα. Κατά συνέπεια, τα αυτοκινούμενα μηχανήματα με 
φερόμενο οδηγό πρέπει να διαθέτουν θαλαμίσκο οδηγού σχεδιασμένο και 
κατασκευασμένο ώστε να προστατεύει από τον κίνδυνο έκθεσης στις οικείες εγγενώς 
επικίνδυνες ουσίες μέσω, για παράδειγμα, κατάλληλου συστήματος φιλτραρίσματος 
του αέρα και θετικής πίεσης – βλ. §182: σχόλια επί του σημείου 1.1.7, §235: σχόλια 
επί του σημείου 1.5.13, §294: σχόλια επί του σημείου 3.2.1 και §296: σχόλια επί του 
σημείου 3.2.3. 
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3.6.   ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 

3.6.1.  Σήμανση, σήματα και προειδοποιήσεις 

Κάθε μηχάνημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με μέσα σήμανσης ή/και πινακίδες οδηγιών 
σχετικά με τη χρήση, τη ρύθμιση και τη συντήρηση, όπου χρειάζεται, ώστε να 
διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των προσώπων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να 
επιλέγονται, να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτα και 
ανθεκτικά. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, τα μηχανήματα με 
φερόμενο οδηγό πρέπει να διαθέτουν τον ακόλουθο εξοπλισμό: 

 ηχητική διάταξη για την προειδοποίηση των προσώπων, 

 σύστημα φωτεινής σήμανσης στο οποίο να λαμβάνονται υπόψη οι προβλεπόμενες 
συνθήκες χρήσης. Η τελευταία αυτή απαίτηση δεν εφαρμόζεται στα μηχανήματα 
που προορίζονται αποκλειστικά για υπόγειες εργασίες και δεν διαθέτουν ηλεκτρική 
ενέργεια, 

 κατά περίπτωση, πρέπει να υπάρχει κατάλληλο σύστημα σύνδεσης μεταξύ του 
ρυμουλκούμενου και του μηχανήματος για τη λειτουργία της σήμανσης. 

Τα τηλεκατευθυνόμενα μηχανήματα, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες χρήσης εκθέτουν 
τα πρόσωπα σε κινδύνους προσκρούσεως και σύνθλιψης, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με 
τα κατάλληλα μέσα προειδοποίησης όσον αφορά τους ελιγμούς τους ή με τις κατάλληλες 
για την προστασία των εκτιθέμενων προσώπων διατάξεις. Το ίδιο ισχύει για τα 
μηχανήματα των οποίων η χρήση συνεπάγεται συστηματική επανάληψη εμπρόσθιας και 
οπίσθιας κίνησης επί του ιδίου άξονα και των οποίων ο οδηγός δεν έχει άμεση ορατότητα 
προς τα πίσω. 

Η ακούσια διακοπή της λειτουργίας του συνόλου των διατάξεων προειδοποίησης και 
σήμανσης πρέπει να εμποδίζεται εκ κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται 
για λόγους ασφαλείας, οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να είναι εφοδιασμένες με μέσα ελέγχου 
της καλής λειτουργίας τους, ενώ η τυχόν βλάβη τους πρέπει να είναι εμφανής για το 
χειριστή. 

Στην περίπτωση που η κίνηση των μηχανημάτων ή των εργαλείων τους συνεπάγεται 
ιδιαίτερους κινδύνους, πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη σήμανσης επί του μηχανήματος 
που να προειδοποιεί για τους κινδύνους που παρουσιάζει το μηχάνημα κατά τη λειτουργία 
του εφόσον δεν τηρείται η απόσταση ασφαλείας. 

§323 Σήμανση, σήματα και προειδοποιήσεις 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 3.6.1 απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές των 
απαιτήσεων των σημείων 1.7.1 έως 1.7.3 για τις πληροφορίες και τα συστήματα 
πληροφόρησης, τις διατάξεις συναγερμού, τις προειδοποιήσεις σχετικά με 
εναπομείναντες κινδύνους και τη σήμανση πληροφοριών ουσιαστικών για την ασφαλή 
χρήση του μηχανήματος – βλ. §245 έως §250 και §252: σχόλια επί των σημείων 1.7.1 
έως 1.7.3. 

Οι απαιτήσεις σχετικά με τη μορφή και τη γλώσσα των πληροφοριών και των 
προειδοποιήσεων επί του μηχανήματος που προβλέπονται στο σημείο 1.7.1 ισχύουν 
για τις πληροφορίες που απαιτούνται βάσει της πρώτης παραγράφου του σημείου 
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3.6.1. Οι απαιτήσεις για τις διατάξεις συναγερμού που ορίζονται στο σημείο 1.7.1.2. 
εφαρμόζονται στις ηχητικές και οπτικές διατάξεις συναγερμού, στην ηχητική και 
οπτική σήμανση και τα σήματα που απαιτούνται βάσει της δεύτερης και της τρίτης 
παραγράφου του σημείου 3.6.1. 

Η αναφορά στις «διατάξεις των κανόνων οδικής κυκλοφορίας» στη δεύτερη 
παράγραφο του σημείου 3.6.1 αφορά κανόνες για την οδική κυκλοφορία των κινητών 
μηχανημάτων – βλ. §308: σχόλια επί του σημείου 3.3.3. 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 3.6.1 αφορά τους κινδύνους που οφείλονται σε 
συγκρούσεις μεταξύ τηλεχειριζόμενων και τηλεκατευθυνόμενων κινητών 
μηχανημάτων και προσώπων. Τα εν λόγω μηχανήματα πρέπει να είναι εξοπλισμένα 
με κατάλληλα μέσα προειδοποίησης όσον αφορά τους ελιγμούς τους, όπως ηχητικές 
ή/και οπτικές διατάξεις προειδοποίησης. Αν είναι απαραίτητο, προστατευτικές 
διατάξεις πρέπει να εγκαθίστανται επίσης για την πρόληψη των προσκρούσεων – βλ. 
§294: σχόλια επί του σημείου 3.2.1. 

Οι προβλεπόμενες στην παράγραφο 3 του σημείου 3.6.1 απαιτήσεις ισχύουν επίσης 
για μηχανήματα με φερόμενο οδηγό που προορίζονται να εκτελούν 
επαναλαμβανόμενες εμπρόσθιες και οπίσθιες κινήσεις, όπως, για παράδειγμα, 
ορισμένα μηχανήματα οδοποιίας ή φορτωτές, καθώς ο οδηγός των εν λόγω 
μηχανημάτων δύναται να μην είναι συνεχώς σε θέση να παρακολουθεί το χώρο 
όπισθεν του μηχανήματος.  

3.6.2.  Σήμανση 

Κάθε μηχάνημα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες ενδείξεις: 

 την ονομαστική ισχύ εκφρασμένη σε κιλοβατώρες (kW), 

 τη μάζα μαζί με τον εξοπλισμό που φέρει συνήθως το μηχάνημα, σε χιλιόγραμμα 
(kg), 

και ενδεχομένως: 

 τη μέγιστη ελκτική δύναμη που προβλέπεται στο άγκιστρο ζεύξης, σε Νewton (N), 

 τη μέγιστη κατακόρυφη δύναμη που προβλέπεται στο σημείο ζεύξης, σε Νewton 
(N), 

§324 Σήμανση κινητών μηχανημάτων 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 3.6.2 απαιτήσεις για τη σήμανση κινητών 
μηχανημάτων είναι συμπληρωματικές των γενικών απαιτήσεων σήμανσης του 
σημείου 1.7.3 – βλ. §250: σχόλια επί του σημείου 1.7.3. Η σήμανση της ονομαστικής 
ισχύος, της μάζας και, κατά περίπτωση, της μέγιστης ελκτικής δύναμης και της 
κατακόρυφης δύναμης που προβλέπεται να ασκείται στο άγκιστρο σύζευξης θα 
πρέπει να επισημαίνονται με την ίδια τεχνική όπως και οι άλλες σημάνσεις. Λογικά, η 
σήμανση της ισχύος και της μάζας θα πρέπει να επιτίθενται στο ίδιο σημείο με τις 
άλλες σημάνσεις, ενώ η σήμανση της μέγιστης ελκτικής δύναμης και της κατακόρυφης 
δύναμης θα πρέπει να επιτίθενται είτε στο ίδιο σημείο είτε κοντά στη διάταξη 
ρυμούλκησης, κατά περίπτωση. 
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3.6.3.  Οδηγίες χρήσης 

3.6.3.1.  Κραδασμοί 

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες ενδείξεις όσον αφορά τους 
κραδασμούς που μεταδίδονται από το μηχάνημα στο σύστημα χεριού-βραχίονα: 

 τη συνολική τιμή των κραδασμών, στην οποία εκτίθεται το σύστημα χεριού 
βραχίονα, όταν αυτή υπερβαίνει τα 2,5 m/s2. Αν το επίπεδο δεν υπερβαίνει τα 2,5 
m/s2, το γεγονός αυτό πρέπει να επισημαίνεται, 

 τον υψηλότερο τετραγωνικό μέσο όρο της σταθμισμένης επιτάχυνσης, την οποία 
υφίσταται το σύνολο του σώματος, όταν αυτή υπερβαίνει τα 0,5 m/s2. Αν το επίπεδο 
δεν υπερβαίνει τα 0,5 m/s2, το γεγονός αυτό πρέπει να επισημαίνεται, 

 το βαθμό αβεβαιότητας της μέτρησης. 

Οι εν λόγω τιμές πρέπει είτε να μετρούνται πραγματικά για το εν λόγω μηχάνημα, είτε να 
καθορίζονται βάσει μετρήσεων που πραγματοποιούνται επί τεχνικά συγκρίσιμου 
μηχανήματος το οποίο αντιπροσωπεύει την προβλεπόμενη παραγωγή. 

Αν τα εναρμονισμένα πρότυπα δεν εφαρμόζονται, τα στοιχεία σχετικά με τους κραδασμούς 
πρέπει να μετρούνται με τον καταλληλότερο κώδικα μέτρησης, προσαρμοσμένο στο 
μηχάνημα. 

Πρέπει να περιγράφονται οι συνθήκες λειτουργίας κατά τη μέτρηση, καθώς και οι κώδικες 
μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν. 

§325 Δήλωση κραδασμών παραγόμενων από κινητό μηχάνημα 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 3.6.3.1 απαίτηση είναι συμπληρωματική των γενικών 
απαιτήσεων όσον αφορά τις οδηγίες χρήσης του σημείου 1.7.4. Συγκεκριμένα, 
ισχύουν οι απαιτήσεις όσον αφορά τη γλώσσα των οδηγιών χρήσης – βλ. §257: 
σχόλια επί του σημείου 1.7.4.1. στοιχεία α) και β). 

Οι δύο πρώτες περιπτώσεις της πρώτης παραγράφου του σημείου 3.6.3.1 ορίζουν τα 
φυσικά μεγέθη που σχετίζονται με τους κραδασμούς που μεταδίδει το κινητό 
μηχάνημα στο σύστημα χεριού-βραχίονα και σε ολόκληρο το σώμα και που πρέπει να 
δηλώνονται στις οδηγίες χρήσης. 

Οι μετρούμενες τιμές του μηχανήματος πρέπει να δηλώνονται αν υπερβαίνουν τα 2,5 
m/s2 για το σύστημα χεριού-βραχίονα και τα 0,5 m/s2 για ολόκληρο το σώμα. Αν οι 
μετρούμενες τιμές του μηχανήματος δεν υπερβαίνουν τις τιμές αυτές, το γεγονός αυτό 
πρέπει να δηλώνεται. Οι κραδασμοί που παράγει το μηχάνημα πρέπει συνεπώς να 
μετρώνται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος με τη χρήση κατάλληλης μεθόδου 
δοκιμών, εκτός αν έχει προσδιοριστεί ότι, για την κατηγορία του οικείου μηχανήματος, 
οι μετρούμενες τιμές δεν υπερβαίνουν ποτέ τα ανωτέρω όρια – αυτό δύναται να 
δηλώνεται στο πρότυπο τύπου C για την κατηγορία του οικείου μηχανήματος. 
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Η δήλωση των κραδασμών που παράγονται από το μηχάνημα έχει δύο κύριους 
σκοπούς: 

 να βοηθά τους χρήστες να επιλέγουν μηχάνημα που παράγει μειωμένους 
κραδασμούς, 

 να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την εκτίμηση κινδύνων που πρέπει να 
εκτελεστεί από τον εργοδότη σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις για την εφαρμογή 
της οδηγίας 2002/44/ΕΚ για την έκθεση εργαζομένων σε κινδύνους οφειλόμενους 
σε κραδασμούς.196 

Σχετικά με αυτό, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι το επίπεδο έκθεσης των 
εργαζομένων σε κραδασμούς δεν δύναται να εξαχθεί απλά από τη δήλωση 
παραγόμενων κραδασμών του κατασκευαστή του μηχανήματος, καθώς η έκθεση των 
χειριστών επηρεάζεται επίσης από άλλους παράγοντες – βλ. §231: σχόλια επί του 
σημείου 1.5.9. 

Η τρίτη περίπτωση της πρώτης παραγράφου του σημείου 3.6.3.1 ορίζει ότι πρέπει να 
προσδιορίζεται ο βαθμός αβεβαιότητας σχετικά με τις δηλωθείσες τιμές. Οδηγίες για 
τον προσδιορισμό του βαθμού αβεβαιότητας που σχετίζεται με τη μέτρηση των 
κραδασμών που παράγει το μηχάνημα θα πρέπει να παρέχονται στους συναφείς 
κωδικούς δοκιμής. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 3.6.3.1 υποδηλώνει ότι, σε περίπτωση 
παραγωγής σειράς, η μέτρηση δύναται να εκτελεστεί σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 
τεχνικά συγκρίσιμων μηχανημάτων. Στην περίπτωση παραγωγής μεμονωμένων 
μηχανημάτων, ο κατασκευαστής πρέπει να μετρήσει τους παραγόμενους 
κραδασμούς για κάθε τεμάχιο παραγόμενου μηχανήματος. 

Η τρίτη και η τελευταία παράγραφος του σημείου 3.6.3.1 αφορούν τις μεθόδους που 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση των κραδασμών. Οι λειτουργικές 
συνθήκες επηρεάζουν ιδιαίτερα τους κραδασμούς που παράγει το μηχάνημα. Ως εκ 
τούτου, η μέτρηση των κραδασμών θα πρέπει να εκτελείται υπό αντιπροσωπευτικές 
συνθήκες λειτουργίας. Οι κωδικοί δοκιμής κραδασμών των μηχανημάτων 
προσδιορίζουν τις συνθήκες λειτουργίας ή το εύρος συνθηκών λειτουργίας υπό τις 
οποίες πρέπει να πραγματοποιούνται οι μετρήσεις. Στην περίπτωση που κωδικός 
δοκιμής προσδιοριζόμενος σε εναρμονισμένο πρότυπο δηλώνει τις συνθήκες 
λειτουργίας υπό τις οποίες πρέπει να πραγματοποιηθεί η μέτρηση, η αναφορά στο 
εναρμονισμένο πρότυπο επαρκεί ως ένδειξη των λειτουργικών συνθηκών και των 
μεθόδων μέτρησης που χρησιμοποιήθηκαν. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται 
άλλες μέθοδοι δοκιμών, οι λειτουργικές συνθήκες και οι μέθοδοι μέτρησης πρέπει να 
αναφέρονται στη δήλωση κραδασμών. 

Γενικές οδηγίες για τον προσδιορισμό της τιμής παραγόμενων κραδασμών για κινητά 
μηχανήματα παρέχονται στο πρότυπο ΕΝ 1032.197 

                                                 
196 Οδηγία 2002/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2002 περί 
των ελαχίστων προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην έκθεση των εργαζομένων σε 
κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) (16η ειδική οδηγία κατά την έννοια 
του άρθρου 16 παράγραφος 1 της οδηγίας 89/391/ΕΟΚ) – βλ. άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο ε). 
197 EN 1032:2003+A1:2008 – Μηχανικές δονήσεις — Δοκιμές μετακινούμενων μηχανών με σκοπό τον 
προσδιορισμό της τιμής μετάδοσης της δόνησης. 
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Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές που δηλώνονται στις οδηγίες χρήσης σχετικά με 
τους κραδασμούς πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης στα εμπορικά έντυπα σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά επιδόσεων του μηχανήματος – βλ. §273: σχόλια επί του 
σημείου 1.7.4.3. 

3.6.3.2.  Πολλαπλές χρήσεις 

Οι οδηγίες χρήσης μηχανημάτων οι οποίες, ανάλογα με τον χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, 
επιδέχονται πολλαπλές χρήσεις, καθώς και οι οδηγίες χρήσης των εναλλάξιμων 
εξοπλισμών πρέπει να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή 
συναρμολόγηση και χρησιμοποίηση του βασικού μηχανήματος, καθώς και των 
εναλλάξιμων εξοπλισμών που μπορούν να προσαρμοσθούν σε αυτή. 

§326 Οδηγίες για πολλαπλές χρήσεις 

Το σημείο 3.6.3.2 υπογραμμίζει ότι οι οδηγίες για κινητά μηχανήματα που 
προορίζονται να εκπληρώσουν διαφορετικές λειτουργίες με τη χρήση εναλλάξιμου 
εξοπλισμού πρέπει να περιλαμβάνουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
ασφαλή συναρμολόγηση και χρήση του βασικού μηχανήματος και του εναλλάξιμου 
εξοπλισμού. 

Ο κατασκευαστής του βασικού μηχανήματος πρέπει: 

 να παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για τη διασύνδεση μεταξύ του βασικού 
μηχανήματος και του εναλλάξιμου εξοπλισμού 

και 

 να δηλώνει τα βασικά χαρακτηριστικά συμβατού εναλλάξιμου εξοπλισμού ή να 
προσδιορίζει τον εναλλάξιμο εξοπλισμό που δύναται να συναρμολογηθεί με 
ασφάλεια με το μηχάνημα. 

Η απαίτηση αυτή είναι συμπληρωματική της υποχρέωσης που έχει ο κατασκευαστής 
εναλλάξιμου εξοπλισμού να προσδιορίζει το βασικό μηχάνημα με το οποίο δύναται να 
χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια ο εξοπλισμός και να παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες 
συναρμολόγησης – βλ. §41: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο β) και §262: σχόλια επί 
του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο θ). 
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4.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 
ΛΟΓΩ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

Τα μηχανήματα που παρουσιάζουν εγγενείς κινδύνους λόγω ανυψωτικών εργασιών πρέπει 
να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 
περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σημείο 4). 

§327 Το πεδίο εφαρμογής του τέταρτου μέρους 

Το τέταρτο μέρος του παραρτήματος Ι αναφέρει βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας για μηχανήματα που εμφανίζουν εγγενείς κινδύνους λόγω εργασιών 
ανύψωσης. Οι εγγενώς επικίνδυνες καταστάσεις που σχετίζονται με εργασίες 
ανύψωσης περιλαμβάνουν, ιδιαίτερα, την πτώση ή την ανεξέλεγκτη κίνηση του 
φορτίου, συγκρούσεις με το μηχάνημα, το φορέα ή το φορτίο και την κατάρρευση ή 
ανατροπή του ανυψωτικού μηχανήματος. 

Οι προβλεπόμενες στο τέταρτο μέρος του παραρτήματος Ι απαιτήσεις εφαρμόζονται 
σε όλες τις εργασίες ανύψωσης, όπως ορίζεται στο σημείο 4.1.1 στοιχείο α), 
ανεξαρτήτως του αν η ανυψωτική εργασία είναι η κύρια λειτουργία του μηχανήματος, 
δευτερεύουσα λειτουργία του μηχανήματος ή λειτουργία ενός στοιχείου του 
μηχανήματος. Στο τέταρτο μέρος, ο όρος «ανυψωτικό μηχάνημα» πρέπει συνεπώς 
να θεωρείται ότι αναφέρεται σε όλα τα μηχανήματα που εμφανίζουν εγγενείς 
κινδύνους λόγω ανυψωτικών εργασιών. 

Οι προβλεπόμενες στο τέταρτο μέρος απαιτήσεις δύναται να εφαρμόζονται σε 
μηχανήματα με την αυστηρή έννοια του όρου, σε εναλλάξιμο εξοπλισμό σχεδιασμένο 
για ανυψωτικές εργασίες, σε δομικά στοιχεία ασφαλείας που συναρμολογούνται για 
την ασφάλεια των ανυψωτικών εργασιών, σε ανυψωτικά εξαρτήματα, αλυσίδες, 
συρματόσχοινα και ιμάντες ανύψωσης. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του τέταρτου μέρους απαιτούνται δοκιμές για τον έλεγχο της ευστάθειας 
και της αντοχής, ο εναλλάξιμος εξοπλισμός ανύψωσης πρέπει να υπόκειται σε δοκιμή 
στις συνθήκες υπό τις οποίες προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί. Ως εκ τούτου, δύναται 
να είναι απαραίτητη, για παράδειγμα, η εκτέλεση των εν λόγω δοκιμών επί 
εναλλάξιμου εξοπλισμού συναρμολογημένου μαζί με ένα αντιπροσωπευτικό τεμάχιο 
βασικού μηχανήματος με το οποίο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί – βλ. §41: σχόλια 
επί του άρθρου 2 στοιχείο β). 

Στα ακόλουθα σχόλια προσδιορίζεται κατά περίπτωση το πεδίο εφαρμογής των 
διαφόρων απαιτήσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε από τις οριζόμενες 
στο τέταρτο μέρος απαιτήσεις δύναται να εφαρμόζεται σε ημιτελή μηχανήματα που 
χρησιμοποιούνται σε ανυψωτικές εργασίες. 
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4.1  ΓΕΝΙΚΑ 

4.1.1  Ορισμοί 

α)  «Ανυψωτική εργασία»: εργασία μετακίνησης μοναδιαίων φορτίων που 
συνίστανται σε πράγματα ή/και πρόσωπα, για την οποία απαιτείται, σε δεδομένη 
χρονική στιγμή, μεταβολή επιπέδου. 

 ... 

§328 Ανυψωτική εργασία 

Στον ορισμό του όρου «ανυψωτική εργασία», η έκφραση «μοναδιαία φορτία» 
αναφέρεται σε ομάδες ενός ή περισσότερων προσώπων ή αντικειμένων ή ποσοτήτων 
χύδην υλικού που μετακινούνται ως μεμονωμένα τεμάχια.  

Η έκφραση «για την οποία απαιτείται, σε δεδομένη χρονική στιγμή, μεταβολή 
επιπέδου» υποδηλώνει ότι ο όρος «ανυψωτική εργασία» καλύπτει οποιαδήποτε 
κίνηση ή ακολουθία κινήσεων μοναδιαίων φορτίων που περιλαμβάνουν ανύψωση ή 
κάθοδο ή και τα δύο. Η ανύψωση και η κάθοδος περιλαμβάνουν αλλαγές επιπέδου σε 
ευθεία κάθετη διεύθυνση, καθώς και σε κεκλιμένη γωνία.  

Η έκφραση «σε δεδομένη χρονική στιγμή» δηλώνει ότι το μηχάνημα που προορίζεται 
για τη μετακίνηση αντικειμένων, ρευστών, υλικών ή προσώπων κατά τρόπο συνεχή, 
για παράδειγμα, πάνω σε μεταφορικές ταινίες, σε κυλιόμενες κλίμακες ή μέσω 
αγωγών δεν θεωρείται ότι εκτελεί «ανυψωτική εργασία» υπό την έννοια αυτή και δεν 
υπόκειται στις απαιτήσεις του τέταρτου μέρους. 

Η έκφραση «μοναδιαία φορτία» δεν καλύπτει στοιχεία του ίδιου του μηχανήματος. Ως 
εκ τούτου, μια εργασία κατά την οποία ανυψώνεται στοιχείο του μηχανήματος αλλά 
όχι εξωτερικό φορτίο δεν θεωρείται ανυψωτική εργασία υπό την έννοια αυτή. 

Η συνήθης μετακίνηση υλικών από μηχανήματα χωματουργικών εργασιών, όπως, για 
παράδειγμα, εκσκαφείς και φορτωτές, δεν θεωρείται ανυψωτική εργασία. Συνεπώς, τα 
μηχανήματα χωματουργικών εργασιών που χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό 
αυτό δεν υπόκεινται στο τέταρτο μέρος του παραρτήματος Ι. Ωστόσο, τα μηχανήματα 
χωματουργικών εργασιών που έχουν επίσης σχεδιαστεί και εξοπλιστεί για την 
ανύψωση μοναδιαίων φορτίων υπόκεινται στις απαιτήσεις του τέταρτου μέρους του 
παραρτήματος Ι. 

4.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 

β) «Οδηγούμενο φορτίο»: φορτίο του οποίου η μετατόπιση διενεργείται καθ' 
ολοκληρία κατά μήκος άκαμπτων ή εύκαμπτων υλικών οδηγών, των οποίων η 
θέση στο χώρο προσδιορίζεται από σταθερά σημεία. 

 ... 

§329 Οδηγούμενο φορτίο 

Ο ορισμός του «οδηγούμενου φορτίου» καλύπτει φορτία τοποθετημένα πάνω σε 
φορείς που ακολουθούν τροχιά κύλισης, οδηγοδρόμους και σχοινιά και φορτία που 
ανυψώνονται από μηχάνημα με εξοπλισμό που μετακινεί το φορέα κατά μήκος 
προκαθορισμένης τροχιάς, όπως ένας μηχανισμός ανύψωσης ψαλιδωτής άρθρωσης 
– βλ. §336: σχόλια επί του σημείου 4.1.2.2, §342 έως §344: σχόλια επί των σημείων 
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4.1.2.6, 4.1.2.7 και 4.1.2.8 και §356: σχόλια επί του σημείου 4.2.3 Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι ο όρος «οδηγούμενο φορτίο» δεν εφαρμόζεται σε μηχανήματα όπως, 
για παράδειγμα, γερανογέφυρες ή πυργογέφυρες συναρμοσμένες πάνω σε τροχιά, 
όπου οι κινήσεις του ίδιου του μηχανήματος οδηγούνται αλλά οι κινήσεις του φορτίου 
δεν ακολουθούν προκαθορισμένη τροχιά. 

4.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 

γ)  «Συντελεστής χρήσης»: αριθμητική τιμή του λόγου του εγγυημένου από τον 
κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο φορτίου μέχρι το οποίο ένα κατασκευαστικό 
στοιχείο μπορεί να συγκρατεί το εν λόγω φορτίο, προς το μέγιστο φορτίο χρήσης το 
οποίο αναγράφεται πάνω στο κατασκευαστικό στοιχείο, στον εξοπλισμό ή στο 
ανυψωτικό εξάρτημα αντιστοίχως. 

 ... 

§330 Συντελεστής χρήσης 

Ο «συντελεστής χρήσης» είναι μια έννοια σχετική με την αντοχή των δομικών 
στοιχείων του ανυψωτικού μηχανήματος που φέρουν το φορτίο, των ανυψωτικών 
εξαρτημάτων ή του εναλλάξιμου εξοπλισμού ανύψωσης. Δεδομένου ότι η αντοχή των 
εν λόγω δομικών στοιχείων είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια των ανυψωτικών 
εργασιών, τα στοιχεία θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένο συντελεστή 
ασφάλειας, αναφερόμενο στο τέταρτο μέρος του παραρτήματος Ι ως «συντελεστής 
χρήσης». Ο συντελεστής χρήσης ενός δομικού στοιχείου που φέρει φορτίο είναι ο 
λόγος μεταξύ του μέγιστου φορτίου το οποίο δύναται να φέρει το δομικό στοιχείο 
χωρίς να υποστεί θραύση (αναφερόμενο στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα ως 
ελάχιστη δύναμη θραύσης του δομικού στοιχείου) και του προσδιορισμένου μέγιστου 
φορτίου χρήσης το οποίο δεν θα πρέπει να υπερβαίνεται κατά τη χρήση. Ως εκ 
τούτου, για παράδειγμα, ένα δομικό στοιχείο με συντελεστή χρήσης 5 είναι ένα δομικό 
στοιχείο η ελάχιστη δύναμη θραύσης του οποίου είναι πενταπλάσια του μέγιστου 
φορτίου χρήσης του – βλ. §340 και §341: σχόλια επί των σημείων 4.1.2.4 και 4.1.2.5 
και §369: σχόλια επί του σημείου 6.1.1. 

4.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 

δ)  «Συντελεστής δοκιμής»: αριθμητική τιμή του λόγου του χρησιμοποιούμενου 
φορτίου για τις στατικές ή δυναμικές δοκιμές ανυψωτικού μηχανήματος ή 
ανυψωτικού εξαρτήματος, προς το μέγιστο φορτίο χρήσης, το οποίο αναγράφεται 
πάνω στο μηχάνημα ή στο ανυψωτικό εξάρτημα. 

 ... 

§331 Συντελεστής δοκιμής 

Ο «συντελεστής δοκιμής» είναι μια έννοια σχετική με τις στατικές και τις δυναμικές 
δοκιμές υπερφόρτωσης που εκτελούνται για να αποδειχθεί ότι το ανυψωτικό 
μηχάνημα, τα ανυψωτικά εξαρτήματα ή ο εναλλάξιμος εξοπλισμός ανύψωσης θα 
λειτουργήσει σωστά και χωρίς βλάβη κατά την ανύψωση των μέγιστων φορτίων για 
τα οποία έχει σχεδιαστεί – βλ. §339: σχόλια επί του σημείου 4.1.2.3, §350 έως §352: 
σχόλια επί του σημείου 4.1.3 και §360 και §361: σχόλια επί των σημείων 4.4.1 και 
4.4.2. 
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4.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 

ε) «Στατική δοκιμή»: δοκιμή που συνίσταται στην επιθεώρηση του ανυψωτικού 
μηχανήματος ή των ανυψωτικών εξαρτημάτων και, εν συνεχεία, στην επιβολή 
δύναμης που αντιστοιχεί στο μέγιστο φορτίο χρήσης πολλαπλασιαζόμενο επί τον 
κατάλληλο συντελεστή στατικής δοκιμής, μετά δε την αποφόρτιση στην εκ νέου 
επιθεώρηση του ανυψωτικού μηχανήματος ή των ανυψωτικών εξαρτημάτων, 
προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υποστεί ζημίες. 

 ... 

§332 Στατική δοκιμή 

Η στατική δοκιμή είναι ένα από τα μέσα που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί η 
ακεραιότητα ενός ανυψωτικού μηχανήματος πριν αυτό να αρχίσει να χρησιμοποιείται. 
Οι στατικές δοκιμές εκτελούνται σε ανυψωτικά μηχανήματα με την αυστηρή έννοια του 
όρου, σε ανυψωτικά εξαρτήματα και σε εναλλάξιμο εξοπλισμό ανύψωσης – βλ. §328: 
σχόλια επί του σημείου 4.1.1 στοιχείο α), §339: σχόλια επί του σημείου 4.1.2.3, §350 
έως §352: σχόλια επί του σημείου 4.1.3 και §361: σχόλια επί των σημείων 4.4.1 και 
4.4.2. 

4.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 

στ) «Δυναμική δοκιμή»: δοκιμή που συνίσταται στη θέση σε λειτουργία του 
ανυψωτικού μηχανήματος σε όλες τις δυνατές διαμορφώσεις, με το μέγιστο φορτίο 
χρήσης πολλαπλασιαζόμενο επί τον κατάλληλο συντελεστή δυναμικής δοκιμής, 
λαμβανομένης υπόψη της δυναμικής συμπεριφοράς του ανυψωτικού μηχανήματος, 
προκειμένου να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία του. 

 ... 

§333 Δυναμική δοκιμή 

Η δυναμική δοκιμή είναι ένα άλλο μέσο που χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί η 
ακεραιότητα και η ορθή λειτουργία ενός ανυψωτικού μηχανήματος μετά τη 
συναρμολόγησή του. Οι δυναμικές δοκιμές εκτελούνται σε ανυψωτικά μηχανήματα με 
την αυστηρή έννοια του όρου και σε εναλλάξιμο εξοπλισμό ανύψωσης – βλ. §328: 
σχόλια επί του σημείου 4.1.1 στοιχείο α), §339: σχόλια επί του σημείου 4.1.2.3, §352: 
σχόλια επί του σημείου 4.1.3 και §361: σχόλια επί του σημείου 4.4.2. 

4.1.1 Ορισμοί (συνέχεια) 

ζ)  «Φορέας»: τμήμα του μηχανήματος επί του οποίου ή εντός του οποίου τα 
πρόσωπα ή/και τα πράγματα υποστηρίζονται προκειμένου να ανυψωθούν. 

§334 Φορέας 

Ο όρος «φορέας» είναι ένας γενικός όρος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 
τμημάτων του μηχανήματος όπως, για παράδειγμα, είναι οι θαλαμίσκοι, οι τράπεζες, 
οι εξέδρες ή οι καρέκλες επί των οποίων ή εντός των οποίων υποστηρίζονται φορτία 
που περιλαμβάνουν αγαθά ή πρόσωπα ή και τα δύο για να ανυψωθούν – βλ. §343 
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έως §348: σχόλια επί των σημείων 4.1.2.7 και 4.1.2.8 και §359: σχόλια επί του 
σημείου 4.3.2 και §359 έως §381: σχόλια επί των σημείων 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, και 6.5. 

4.1.2  Προστασία έναντι των μηχανικών κινδύνων 

4.1.2.1  Κίνδυνοι οφειλόμενοι στην έλλειψη ευστάθειας 

Τα μηχανήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε η ευστάθεια 
που απαιτείται στο σημείο 1.3.1 να διατηρείται τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όσο 
και εκτός λειτουργίας, συμπεριλαμβανόμενων όλων των σταδίων μεταφοράς, 
συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης, κατά τη διάρκεια προβλεπτών βλαβών των 
κατασκευαστικών στοιχείων, καθώς και κατά τη διάρκεια των δοκιμών που εκτελούνται 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως. Προς τούτο, ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του χρησιμοποιούν τις δέουσες μεθόδους εξακρίβωσης. 

§335 Κίνδυνοι οφειλόμενοι στην έλλειψη ευστάθειας 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 4.1.2.1 απαίτηση εφαρμόζεται σε ανυψωτικά 
μηχανήματα με την αυστηρή έννοια του όρου, σε εναλλάξιμο εξοπλισμό ανύψωσης 
και, κατά περίπτωση σε δομικά στοιχεία ασφαλείας που συναρμολογούνται για την 
ασφάλεια των ανυψωτικών εργασιών. 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 4.1.2.1 απαίτηση είναι συμπληρωματική της γενικής 
απαίτησης του σημείου 1.3.1 του παραρτήματος Ι, η οποία αναφέρει ότι το μηχάνημα 
και τα δομικά του στοιχεία και εξαρτήματα πρέπει να είναι αρκετά σταθερά ώστε να 
αποφεύγεται η ανατροπή κατά τη μεταφορά, τη συναρμολόγηση, την 
αποσυναρμολόγηση και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που περιλαμβάνει το μηχάνημα. 
Στο σημείο 4.1.2.1 υπογραμμίζεται ότι ο κατασκευαστής πρέπει να διασφαλίζει την 
ευστάθεια του ανυψωτικού μηχανήματος κατά τη χρήση του και όταν αυτό είναι εκτός 
λειτουργίας, κατά τη διάρκεια προβλεπτών βλαβών των κατασκευαστικών στοιχείων 
και κατά τις στατικές, δυναμικές και λειτουργικές δοκιμές στις οποίες δύναται να 
υποβληθεί το μηχάνημα. Το μηχάνημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να 
παραμένει σταθερό στις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης.  

Ο κατασκευαστής πρέπει να προσδιορίζει στις οδηγίες χρήσης τις συνθήκες υπό τις 
οποίες το μηχάνημα πληροί τις απαιτήσεις ευστάθειας. Οι συνθήκες αυτές δύναται να 
περιλαμβάνουν παράγοντες όπως, για παράδειγμα, η μέγιστη κλίση, η μέγιστη 
ταχύτητα ανέμου και η αντίσταση της επιφάνειας επί της οποίας χρησιμοποιείται το 
μηχάνημα – βλ. §263: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2. στοιχείο ζ) και §269: σχόλια 
επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιε). Στις περιπτώσεις που η ευστάθεια του 
μηχανήματος εξαρτάται από την εγκατάστασή του στο χώρο χρήσης του, πρέπει να 
παρέχονται οι απαραίτητες οδηγίες εγκατάστασης – βλ. §264: σχόλια επί του σημείου 
1.7.4.2 στοιχείο θ) και §361: σχόλια επί του σημείου 4.4.2 στοιχείο α). 

Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη διασφάλιση της ευστάθειας του 
μηχανήματος, σύμφωνα με τις αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας που ορίζονται στο 
σημείο 1.1.2 αφορούν πρώτα την εγγενή ευστάθεια του μηχανήματος. Δεύτερον, στην 
περίπτωση που εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος απώλειας της ευστάθειας, πρέπει 
να τοποθετούνται οι απαραίτητες προστατευτικές διατάξεις και ο εξοπλισμός για την 
πρόληψη της ανατροπής του μηχανήματος. Για το σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την προβλέψιμη κακομεταχείριση του μηχανήματος 
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που δύναται να προκαλέσει κίνδυνο ανατροπής. Τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
δύναται να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την εγκατάσταση σταθεροποιητών, 
συστημάτων περιορισμού ταχύτητας, διατάξεις χειρισμού θέσεις, διατάξεις ελέγχου 
υπερφόρτωσης και ροπής και διατάξεις ελέγχου κλίσης. Τρίτον, για τους 
εναπομείναντες κινδύνους που δεν δύναται να προλαμβάνονται πλήρως από τις εν 
λόγω διατάξεις, πρέπει να παρέχονται οι απαραίτητοι δείκτες όπως ταχύμετρα, 
κλισίμετρα και ανεμόμετρα και οι απαραίτητες πληροφορίες, προειδοποιήσεις και 
οδηγίες ώστε να μπορούν οι χειριστές να αποφεύγουν καταστάσεις που ενδεχομένως 
να οδηγήσουν στην ανατροπή του μηχανήματος κατά τα διάφορα στάδια της 
διάρκειας ζωής του – βλ. §263: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο η). 

Οι μέθοδοι εξακρίβωσης που αναφέρονται στην τελευταία πρόταση του σημείου 
4.1.2.1 δύναται να περιλαμβάνουν δοκιμές ευστάθειας, προσομοιώσεις ή και τα δύο. 
Παραδείγματα δοκιμών ευστάθειας αποτελούν οι δοκιμές κεκλιμένου επιπέδου και οι 
δυναμικές δομικές ευστάθειας, όπως, για παράδειγμα, η «δοκιμή υπερυψωμένου 
δαπέδου» (kerb test) που χρησιμοποιείται για τη δοκιμή κινητών ανυψωτικών 
εξέδρων εργασίας. Στην περίπτωση παραγωγής μεμονωμένων προϊόντων, οι εν 
λόγω δοκιμές πρέπει να εκτελούνται σε κάθε μηχάνημα. Στην περίπτωση παραγωγής 
σειράς, πρόκειται για δοκιμές τύπου. Οι κατάλληλες μέθοδοι εξακρίβωσης 
προσδιορίζονται συνήθως στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα για ειδικές 
κατηγορίες μηχανημάτων. 

Γενικά, δεν υπάρχει υποχρέωση εκτέλεσης των εν λόγω δοκιμών ή προσομοιώσεων 
από ανεξάρτητους φορείς δοκιμής, αν και στην περίπτωση μηχανημάτων 
υποκείμενων στην εξέταση τύπου ΕΚ ή στις διαδικασίες πλήρους διασφάλισης 
ποιότητας, οι δοκιμές δύναται να εκτελούνται από κοινοποιημένο φορέα – βλ. §129 
και §130: σχόλια επί του άρθρου 12, §388: σχόλια επί του παραρτήματος ΙV σημεία 
16 και 17 και §406: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΧ σημείο 3.2. 

Οι δοκιμές ευστάθειας που διενεργούνται για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του 
μηχανήματος με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα δεν θα πρέπει 
να συγχέονται με δοκιμές που δύναται να προβλέπονται σε εθνικούς κανονισμούς 
όσον αφορά την επιθεώρηση ανυψωτικών μηχανημάτων κατά τη λειτουργία τους – 
βλ. §140: σχόλια επί του άρθρου 15. 

4.1.2.2 Μηχανήματα κινούμενα σε οδηγούς ή σε τροχιές 

Το μηχάνημα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με διατάξεις που να επενεργούν στους οδηγούς 
ή στις τροχιές ώστε να αποφεύγεται ο εκτροχιασμός. 

Εάν, παρά την ύπαρξη παρόμοιων διατάξεων, συνεχίζει να υπάρχει κίνδυνος 
εκτροχιασμού ή βλάβης τροχιάς ή οργάνου οδήγησης ή κύλισης, πρέπει να έχουν 
προβλεφθεί διατάξεις που να εμποδίζουν την πτώση του εξοπλισμού, των δομικών 
στοιχείων ή του φορτίου, καθώς και την ανατροπή του μηχανήματος. 

§336 Γραμμές κύλισης και οδηγοί 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 4.1.2.2 απαίτηση εφαρμόζεται σε ανυψωτικά 
μηχανήματα που προορίζονται να κινούνται επί οδηγών ή τροχιών, όπως, για 
παράδειγμα, ανυψωτικά μηχανήματα που λειτουργούν σε σιδηροδρομικά δίκτυα, 
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γερανογέφυρες, γερανοί μετακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, γερανοί αποβάθρας, 
ορισμένοι πυργογερανοί και ορισμένες αιωρούμενες εξέδρες εργασίας. 

Ο εκτροχιασμός δύναται να αποφευχθεί μέσω του σχεδιασμού της διασύνδεσης 
μεταξύ των οδηγών ή τροχιών και των δομικών στοιχείων κύλισης του μηχανήματος 
και μέσω του εξοπλισμού του μηχανήματος με προστατευτικές διατάξεις για την 
πρόληψη του εκτροχιασμού, όπως, για παράδειγμα, διατάξεις που αποκλίνουν τα 
εμπόδια πάνω στις τροχιές από την πορεία των δομικών στοιχείων κύλισης του 
μηχανήματος. 

Η προβλεπόμενη στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 4.1.2.2 απαίτηση εφαρμόζεται 
στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος ανατροπής ή εκτροπής του μηχανήματος από 
τη βάση του στην περίπτωση εκτροχιασμού ή βλάβης σε ένα δομικό στοιχείο κύλισης. 
Θα πρέπει να προσαρτώνται διατάξεις για την πρόληψη των καταστάσεων αυτών. 
Παραδείγματα διατάξεων για την πρόληψη του κινδύνου αυτού αποτελούν τα 
μηχανικά συστήματα περιορισμού που εμποδίζουν την πτώση από τη βάση της μιας 
αιωρούμενης εξέδρας εργασίας προσαρτημένης πάνω σε οδηγό στην περίπτωση 
που τα δομικά στοιχεία κύλισης εγκαταλείψουν τον οδηγό. 

Εάν οι οδηγοί επί των οποίων πρόκειται να εγκατασταθεί ανυψωτικό μηχάνημα δεν 
παρέχονται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος οι οδηγίες εγκατάστασης του 
κατασκευαστή πρέπει να προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά των οδηγών και των 
τροχιών και τα θεμέλιά τους, επί των οποίων δύναται να εγκατασταθεί με ασφάλεια το 
μηχάνημα – βλ. §361: σχόλια επί του σημείου 4.4.2 στοιχείο α). Τα μηχανήματα που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν πάνω σε υφιστάμενα σιδηροδρομικά δίκτυα 
πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να λαμβάνουν υπόψη τους τα χαρακτηριστικά των 
οδηγών και των τροχιών των δικτύων στα οποία προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν – 
βλ. §264: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο θ). 

4.1.2.3  Μηχανική αντοχή 

Το μηχάνημα, τα ανυψωτικά εξαρτήματα καθώς και τα κινητά στοιχεία πρέπει να 
αντέχουν στις καταπονήσεις, στις οποίες υποβάλλονται κατά τη λειτουργία τους, και, 
ενδεχομένως, εκτός λειτουργίας, υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες εγκατάστασης και 
εκμετάλλευσης και σε όλες τις σχετικές διατάξεις, λαμβανομένων υπόψη των ενδεχόμενων 
επιδράσεων των ατμοσφαιρικών παραγόντων καθώς και των καταπονήσεων που ασκούν 
τα πρόσωπα. Η απαίτηση αυτή πρέπει επίσης να πληρούται κατά τη διάρκεια της 
μεταφοράς, της συναρμολόγησης και της αποσυναρμολόγησης. 

Το μηχάνημα και τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι βλάβες που οφείλονται στην κόπωση ή τη 
φθορά, λαμβανομένης υπόψη της προβλεπόμενης εφαρμογής. 

Τα χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να επιλέγονται με κριτήριο το προβλεπόμενο 
περιβάλλον χρήσης, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τη διάβρωση, τη φθορά λόγω τριβής, τις 
κρούσεις, τις ακραίες θερμοκρασίες, την κόπωση, την ευθραυστότητα και τη γήρανση. 
... 

§337 Μηχανική αντοχή 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 4.1.2.3 απαίτηση εφαρμόζεται σε ανυψωτικά 
μηχανήματα υπό την αυστηρή έννοια του όρου, σε εναλλάξιμο εξοπλισμό 
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προοριζόμενο για ανύψωση, σε εξαρτήματα ανύψωσης και, κατά περίπτωση, σε 
δομικά στοιχεία ασφαλείας συναρμολογημένα για την ασφάλεια των ανυψωτικών 
εργασιών. Τα εν λόγω μηχανήματα υφίστανται, λόγω της λειτουργίας τους, 
επαναλαμβανόμενες μηχανικές πιέσεις, καταπόνηση και φθορά που δύναται να 
προκαλέσουν αστοχίες που οδηγούν στην πτώση του φορτίου ή στην ανατροπή ή 
κατάρρευση του ανυψωτικού μηχανήματος. Η προβλεπόμενη στο σημείο 4.1.2.3 
απαίτηση είναι συμπληρωματική της γενικής απαίτησης σχετικά με τον κίνδυνο 
θραύσης κατά τη λειτουργία – βλ. §207: σχόλια επί του σημείου 1.3.2 του 
παραρτήματος Ι. 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 4.1.2.3 προβλέπει ότι ο σχεδιαστής πρέπει να 
διασφαλίζει την αντοχή των δομικών στοιχείων και των συνόλων του μηχανήματος 
λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης σε όλα τα στάδια ζωής του 
μηχανήματος. Αν πρέπει να ληφθούν υπόψη στον σχεδιασμό συγκεκριμένοι 
περιορισμοί στις συνθήκες χρήσης, όπως η μέγιστη ταχύτητα ανέμου, η μέγιστη ή 
ελάχιστη θερμοκρασία ή η μέγιστη κλίση, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα σύμφωνα με 
τις αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας που ορίζονται στο σημείο 1.1.2 για να 
διασφαλίζεται ότι το μηχάνημα χρησιμοποιείται μόνο εντός των προσδιορισμένων 
ορίων. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου αυτού αναφέρει ότι ο σχεδιαστής πρέπει να 
λαμβάνει υπόψη την καταπόνηση και τη φθορά. Εφόσον αυτές εξαρτώνται από τη 
διάρκεια και την ένταση χρήσης του μηχανήματος, οι υπολογισμοί πρέπει να 
βασίζονται σε υποθέσεις όσον αφορά τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος, όπως, για 
παράδειγμα, ένας αριθμός ωρών λειτουργίας ή κύκλων λειτουργίας. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι οι υποθέσεις που χρησιμοποιούνται για τον σχεδιασμό του 
μηχανήματος θα πρέπει να συμφωνούν με τις οδηγίες του κατασκευαστή για τον τύπο 
και τη συχνότητα των επιθεωρήσεων και την προληπτική συντήρηση του 
μηχανήματος και με τα κριτήρια αντικατάστασης των στοιχείων που υφίστανται φθορά 
– βλ. §207: σχόλια επί του σημείου 1.3.2 και §272: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 
στοιχείο ιη) του παραρτήματος Ι. 

4.1.2.3 Μηχανική αντοχή (συνέχεια) 

Το μηχάνημα και τα ανυψωτικά εξαρτήματα πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν χωρίς μόνιμη παραμόρφωση, ούτε έκδηλη βλάβη, 
τις υπερφορτίσεις που οφείλονται στις στατικές δοκιμές. Κατά τον υπολογισμό της αντοχής 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι τιμές του επιλεγέντος συντελεστή στατικής δοκιμής, 
προκειμένου να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας. Ο συντελεστής αυτός 
λαμβάνει, κατά γενικό κανόνα, τις ακόλουθες τιμές: 

α) μηχανήματα με κινητήρια δύναμη τον άνθρωπο και ανυψωτικά εξαρτήματα: 1,5; 

β) λοιπά μηχανήματα: 1,25. 
... 

§338 Μηχανική αντοχή – συντελεστές στατικής δοκιμής 

Η τέταρτη παράγραφος του σημείου 4.1.2.3 εφαρμόζεται σε ανυψωτικά μηχανήματα, 
ανυψωτικά εξαρτήματα και εναλλάξιμο εξοπλισμό ανύψωσης που υπόκεινται σε 
στατική δοκιμή υπερφόρτωσης – βλ. §331 και §332: σχόλια επί των σημείων 4.1.1 
στοιχεία δ) και ε) και §350 έως §352: σχόλια επί του σημείου 4.1.3. 
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Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
υπολογισμών ευστάθειας και αντοχής, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το συντελεστή 
δοκιμής που χρησιμοποιείται για τη στατική δοκιμή υπερφόρτωσης στην οποία θα 
υποβληθεί το μηχάνημα. Στόχος της απαίτησης αυτής είναι να διασφαλίσει ότι το 
μηχάνημα δεν θα υποστεί ζημία κατά την ανύψωση του μέγιστου φορτίου χρήσης και 
να παρέχει ένα περιθώριο ασφάλειας χρήσης. 

Ο συντελεστής στατικής δοκιμής εφαρμόζεται σε δοκιμές που εκτελούνται σε 
ολοκληρωμένα μηχανήματα έτοιμα προς χρήση. Δεν θα πρέπει να συγχέεται με το 
συντελεστή χρήσης που εφαρμόζεται στον καθορισμό των διαστάσεων των δομικών 
στοιχείων του μηχανήματος που φέρουν φορτίο – βλ. §330 και §331: σχόλια επί του 
σημείου 4.1.1 στοιχεία γ) και δ). 

Στο σημείο 4.1.2.3 προσδιορίζεται ότι οι χρησιμοποιούμενοι συντελεστές στατικής 
δοκιμής πρέπει να διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας. Κατά συνέπεια, η 
επιλογή ενός συντελεστή δοκιμής πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνων του 
κατασκευαστή. Στο σημείο 4.1.2.3 αναφέρονται επίσης συντελεστές δοκιμής που 
πρέπει να χρησιμοποιούνται «κατά γενικό κανόνα». Οι συντελεστές δοκιμής που 
προσδιορίζονται στο σημείο 4.1.2.3 δύναται να μην είναι κατάλληλοι για ειδικές 
κατηγορίες ανυψωτικών μηχανημάτων ή ανυψωτικών εξαρτημάτων. Οι συντελεστές 
δοκιμής που προσδιορίζονται στο σημείο 4.1.2.3 δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται αν 
προσδιορίζονται περισσότερο κατάλληλοι συντελεστές δοκιμής στο σχετικό 
εναρμονισμένο πρότυπο ή αν περισσότερο κατάλληλοι συντελεστές δοκιμής 
τεκμηριώνονται δεόντως στον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή. Η εφαρμογή ενός 
σχετικού εναρμονισμένου προτύπου που προσδιορίζει έναν τέτοιο εναλλακτικό 
συντελεστή δοκιμής προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς την απαίτηση του 
σημείου 4.1.2.3 – βλ. §110: σχόλια επί του άρθρου 7 παράγραφος 2. 

Κατά κανόνα, στην περίπτωση ανυψωτικών μηχανημάτων και εναλλάξιμου 
εξοπλισμού ανύψωσης, οι στατικές δοκιμές που αναφέρονται στο σημείο 4.1.2.3 είναι 
δοκιμές μονάδας – βλ. §350 έως §352: σχόλια επί του σημείου 4.1.3.  

Γενικά, δεν υπάρχει υποχρέωση εκτέλεσης αυτών των δοκιμών από ανεξάρτητους 
φορείς δοκιμής, αν και στην περίπτωση ανυψωτικών μηχανημάτων υποκείμενων στις 
διαδικασίες εξέτασης τύπου ΕΚ ή πλήρους διασφάλισης ποιότητας, οι δοκιμές 
δύναται να εκτελούνται από κοινοποιημένο φορέα – βλ. §129 και §130: σχόλια επί του 
άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4 και §388: σχόλια επί του παραρτήματος ΙV σημεία 16 
και 17 και §398: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΧ σημείο 3.2.  
Οι στατικές δοκιμές υπερφόρτωσης που διενεργούνται για την επιβεβαίωση της 
συμμόρφωσης του μηχανήματος με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για τα 
μηχανήματα δεν θα πρέπει να συγχέονται με δοκιμές που δύναται να προβλέπονται 
σε εθνικούς κανονισμούς όσον αφορά την επιθεώρηση ανυψωτικών μηχανημάτων 
κατά τη λειτουργία τους – βλ. §140: σχόλια επί του άρθρου 15. 

4.1.2.3 Μηχανική αντοχή (συνέχεια) 

Το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να ανθίσταται χωρίς 
βλάβη στις δυναμικές δοκιμές που πραγματοποιούνται με το μέγιστο φορτίο χρήσης 
πολλαπλασιαζόμενο επί το συντελεστή δυναμικής δοκιμής. Ο συντελεστής δυναμικής 
δοκιμής επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας· ο 
συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, ισούται με 1,1. Οι δοκιμές αυτές 
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πραγματοποιούνται, κατά γενικό κανόνα, με τις προβλεπόμενες ονομαστικές ταχύτητες 
που ορίζει ο κατασκευαστής. Σε περίπτωση που το κύκλωμα χειρισμού του μηχανήματος 
επιτρέπει πολλές ταυτόχρονες κινήσεις, οι δοκιμές πρέπει να διεξάγονται υπό τις 
δυσμενέστερες δυνατές συνθήκες, ήτοι, κατά γενικό κανόνα, με συνδυασμό των κινήσεων. 

§339 Μηχανική αντοχή – συντελεστές δυναμικής δοκιμής 

Η τελευταία παράγραφος του σημείου 4.1.2.3 εφαρμόζεται σε ανυψωτικά μηχανήματα 
και εναλλάξιμο εξοπλισμό ανύψωσης που υποβάλλονται σε δυναμική δοκιμή. Δεν 
εφαρμόζεται σε εξαρτήματα ανύψωσης – βλ. §331 και §333: σχόλια επί του σημείου 
4.1.1 στοιχεία δ) και στ) και §350 έως §352: σχόλια επί του σημείου 4.1.3. 

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των 
υπολογισμών αντοχής και ευστάθειας, πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το συντελεστή 
δοκιμής που θα χρησιμοποιηθεί για τη δυναμική δοκιμή στην οποία θα υποβληθεί το 
μηχάνημα. Σκοπός της απαίτησης αυτής είναι να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του 
μηχανήματος και τη μη πρόκληση βλάβης σε αυτό κατά τη χρήση. 

Στο σημείο 4.1.2.3 προσδιορίζεται ότι ο συντελεστής δοκιμής που θα χρησιμοποιηθεί 
για τη δυναμική δοκιμή πρέπει να διασφαλίζει επαρκές επίπεδο ασφάλειας. Κατά 
συνέπεια, η επιλογή ενός συντελεστή δοκιμής πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση 
κινδύνων του κατασκευαστή. Στο σημείο 4.1.2.3 αναφέρεται επίσης ο συντελεστής 
δοκιμής που πρέπει να χρησιμοποιείται «κατά γενικό κανόνα». Ο προσδιοριζόμενος 
στο σημείο 4.1.2.3 συντελεστής δοκιμής δύναται να μην είναι κατάλληλος για 
συγκεκριμένες κατηγορίες ανυψωτικών μηχανημάτων ή ανυψωτικών εξαρτημάτων. Ο 
προσδιοριζόμενος στο σημείο 4.1.2.3 συντελεστής δοκιμής δεν θα πρέπει να 
εφαρμόζεται αν ένας περισσότερο κατάλληλος συντελεστής δοκιμής προσδιορίζεται 
στο σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ή τεκμηριώνεται δεόντως στον τεχνικό φάκελο 
του κατασκευαστή. Η εφαρμογή ενός σχετικού εναρμονισμένου προτύπου που 
προσδιορίζει έναν τέτοιο εναλλακτικό συντελεστή δοκιμής προσδίδει τεκμήριο 
συμμόρφωσης προς την απαίτηση του σημείου 4.1.2.3 – βλ. §110: σχόλια επί του 
άρθρου 7 παράγραφος 2. 

Κατά κανόνα, στην περίπτωση ανυψωτικών μηχανημάτων υπό την αυστηρή έννοια 
του όρου και εναλλάξιμου εξοπλισμού ανύψωσης, οι δυναμικές δοκιμές που 
αναφέρονται στο σημείο 4.1.2.3 είναι δοκιμές μονάδας – βλ. §350 έως §352: σχόλια 
επί του σημείου 4.1.3.  

Γενικά, δεν υπάρχει υποχρέωση εκτέλεσης αυτών των δοκιμών από ανεξάρτητους 
φορείς δοκιμής, αν και στην περίπτωση ανυψωτικών μηχανημάτων υποκείμενων στις 
διαδικασίες εξέτασης τύπου ΕΚ ή πλήρους διασφάλισης ποιότητας, οι δοκιμές 
δύναται να εκτελούνται από κοινοποιημένο φορέα – βλ. §129 και §130: σχόλια επί του 
άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4 και §388: σχόλια επί του παραρτήματος ΙV σημεία 16 
και 17 και §398: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΧ σημείο 3.2. 

Οι δυναμικές δοκιμές που διενεργούνται για την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης του 
μηχανήματος με τις βασικές απαιτήσεις της οδηγίας για τα μηχανήματα δεν θα πρέπει 
να συγχέονται με δοκιμές που δύναται να προβλέπονται σε εθνικούς κανονισμούς 
όσον αφορά την επιθεώρηση ανυψωτικών μηχανημάτων κατά τη λειτουργία τους – 
βλ. §140: σχόλια επί του άρθρου 15. 
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4.1.2.4 Τροχαλίες, τύμπανα, τροχοί, συρματόσχοινα και αλυσίδες 

Οι τροχαλίες, τα τύμπανα και οι τροχοί πρέπει να έχουν διαμέτρους συμβατές και 
κατάλληλες για τις διαστάσεις των συρματοσχοίνων ή των αλυσίδων με τις οποίες 
μπορούν να εξοπλίζονται. 

Τα τύμπανα και οι τροχοί πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να 
τοποθετούνται έτσι ώστε τα συρματόσχοινα ή οι αλυσίδες, με τις οποίες είναι εξοπλισμένα, 
να μπορούν να τυλίγονται χωρίς να ξεφεύγουν. 

Τα συρματόσχοινα τα οποία χρησιμοποιούνται απευθείας για την ανύψωση ή τη στήριξη 
του φορτίου δεν πρέπει να περιέχουν καμία ένωση εκτός από εκείνες που βρίσκονται στα 
άκρα τους Ωστόσο, οι ενώσεις είναι ανεκτές στις εγκαταστάσεις, οι οποίες προβλέπεται, 
από την κατασκευή τους, να τροποποιούνται συχνά ανάλογα με τις ανάγκες μιας 
εκμετάλλευσης. 

Ο συντελεστής χρήσης του συνδυασμού σχοινιού και απόληξης επιλέγεται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας· ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό 
κανόνα, ισούται με 5. 

Ο συντελεστής χρήσης των αλυσίδων ανύψωσης επιλέγεται κατά τρόπον ώστε να 
διασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας· ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό 
κανόνα, ισούται με 4. 

Προκειμένου να εξακριβωθεί ότι έχει επιλεγεί ο ενδεδειγμένος συντελεστής χρήσης, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να διενεργεί ή να 
φροντίζει να διενεργηθούν οι δοκιμές, οι οποίες ενδείκνυνται για κάθε τύπο αλυσίδας και 
σχοινιού που χρησιμοποιείται απευθείας για την ανύψωση του φορτίου καθώς και για 
κάθε τύπο απόληξης σχοινιού. 

§340 Τροχαλίες, τύμπανα, τροχοί, συρματόσχοινα και αλυσίδες 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 4.1.2.4 του παραρτήματος Ι απαιτήσεις εφαρμόζονται 
σε τροχαλίες, τύμπανα, τροχούς, συρματόσχοινα και αλυσίδες που ενσωματώνονται 
σε ανυψωτικά μηχανήματα ή σε εναλλάξιμο εξοπλισμό ανύψωσης. Τα δομικά στοιχεία 
των ανυψωτικών εξαρτημάτων υπόκεινται στις ειδικές απαιτήσεις του επόμενου 
σημείου 4.1.2.5. 

Οι προβλεπόμενες στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του σημείου 4.1.2.4 
απαιτήσεις όσον αφορά τη συμβατότητα τροχαλιών, τροχών και τύμπανων με τα 
συρματόσχοινα ή τις αλυσίδες με τις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν έχουν 
στόχο: 

 να διασφαλίζουν ότι τα συρματόσχοινα ή οι αλυσίδες δεν θα υφίστανται περιττή 
φθορά λόγω αναδίπλωσης γύρω από τις τροχαλίες, τα τύμπανα ή τους 
τροχούς· 

 να διασφαλίζουν ότι τα συρματόσχοινα ή οι αλυσίδες δεν θα βγαίνουν από τις 
τροχαλίες, τους τροχούς ή τα τύμπανα γύρω από τα οποία είναι τυλιγμένα. 

Οι δείκτες διαστάσεων και η συμβατότητα των τροχαλιών, των τύμπανων και των 
τροχών αφενός και των αλυσίδων και των συρματόσχοινων αφετέρου 
προσδιορίζονται συνήθως στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. 
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Σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του σημείου 4.1.2.4, κατά κανόνα, η ένωση των 
συρματόσχοινων που φέρουν φορτίο σε σημείο πέραν των απολήξεών τους 
απαγορεύεται. Ωστόσο, η δεύτερη πρόταση της παραγράφου αυτής αναγνωρίζει ότι 
οι ενώσεις δύναται να είναι απαραίτητες σε ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων, 
όπως, για παράδειγμα, τα συστήματα μεταφοράς με συρματόσχοινα για τη μεταφορά 
προϊόντων μόνο ή τα κινητά μηχανήματα υλοτομίας, τα οποία χρησιμοποιούν μακριά 
συρματόσχοινα σχεδιασμένα να προσαρμόζονται τακτικά στις ανάγκες χρήσης ή για 
λόγους εξουσιοδοτημένης επισκευής. 

Στο σημείο 4.1.2.4 προσδιορίζεται ότι οι συντελεστές χρήσης για αλυσίδες και 
συρματόσχοινα θα πρέπει να εξασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας. Κατά 
συνέπεια, οι διαστάσεις των συρματόσχοινων και των αλυσίδων θα πρέπει να 
βασίζονται στην εκτίμηση κινδύνων που έχει εκτελέσει ο κατασκευαστής του 
ανυψωτικού μηχανήματος ή του ανυψωτικού εξαρτήματος. Στο σημείο 4.1.2.4 
αναφέρεται επίσης ο συντελεστής χρήσης που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την 
επιλογή των διαστάσεων των συρματόσχοινων και των αλυσίδων «κατά κανόνα». Οι 
συντελεστές χρήσης που προβλέπονται στο σημείο 4.1.2.4 δύναται να μην είναι 
κατάλληλοι για συγκεκριμένα δομικά στοιχεία ή για συγκεκριμένες κατηγορίες 
ανυψωτικών μηχανημάτων. Οι συντελεστές χρήσης που ορίζονται στο σημείο 4.1.2.4 
δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται αν περισσότερο κατάλληλοι συντελεστές χρήσης 
προσδιορίζονται στο σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο ή τεκμηριώνονται δεόντως 
στον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή του ανυψωτικού μηχανήματος ή του 
ανυψωτικού εξαρτήματος – βλ. 392: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 
1 στοιχείο α). Η εφαρμογή ενός σχετικού εναρμονισμένου προτύπου που 
προσδιορίζει έναν τέτοιο εναλλακτικό συντελεστή χρήσης προσδίδει τεκμήριο 
συμμόρφωσης προς την απαίτηση του σημείου 4.1.2.4 – βλ. §110: σχόλια επί του 
άρθρου 7 παράγραφος 2. 

Στην τελευταία παράγραφο του σημείου 4.1.2.4 αναφέρεται ότι οι δοκιμές που πρέπει 
να εκτελεστούν για να εξακριβωθεί αν οι αλυσίδες και τα συρματόσχοινα που 
χρησιμοποιούνται άμεσα για την ανύψωση του φορτίου και οι απολήξεις τους 
διαθέτουν κατάλληλο συντελεστή χρήσης. Για την εφαρμογή ενός συντελεστή χρήσης, 
είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την ελάχιστη δύναμη θραύσης του οικείου 
συρματόσχοινου ή της οικείας αλυσίδας – βλ. §330: σχόλια επί του σημείου 4.1.1 
στοιχείο γ). 

Για αλυσίδες και συρματόσχοινα που χρησιμοποιούνται για εργασίες ανύψωσης, οι 
απαιτούμενες δοκιμές για τον προσδιορισμό της ελάχιστης δύναμης θραύσης της 
ίδιας της αλυσίδας ή του συρματόσχοινου διενεργούνται συνήθως από τον 
κατασκευαστή της αλυσίδας ή του συρματόσχοινου και προσδιορίζονται στο σχετικό 
πιστοποιητικό – βλ. §357: σχόλια επί του σημείου 4.3.1 του παραρτήματος Ι. 

Ωστόσο, αν ο κατασκευαστής του ανυψωτικού μηχανήματος, του ανυψωτικού 
εξαρτήματος ή του εναλλάξιμου εξοπλισμού ανύψωσης κατασκευάζει συρματόσχοινα 
ή αλυσίδες ή τις απολήξεις τους ο ίδιος, θα πρέπει να εκτελέσει τις απαραίτητες 
δοκιμές ή να μεριμνήσει για την εκτέλεσή τους. Τα αποτελέσματα των δοκιμών πρέπει 
να συμπεριληφθούν στον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή για το οικείο μηχάνημα – 
βλ. §392: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο α). 

Οι αναφερόμενες στο σημείο 4.1.2.4 δοκιμές είναι δοκιμές τύπου που στοχεύουν στην 
πειραματική εξακρίβωση των υπολογισμών αντοχής του κατασκευαστή. Γενικά, δεν 
υπάρχει υποχρέωση εκτέλεσης αυτών των δοκιμών από ανεξάρτητους φορείς 
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δοκιμής, αν και στην περίπτωση μηχανημάτων υποκείμενων σε εξέταση τύπου ΕΚ ή 
στις διαδικασίες πλήρους διασφάλισης ποιότητας, οι δοκιμές δύναται να εκτελούνται 
από κοινοποιημένο φορέα – βλ. §129 και §130: σχόλια επί του άρθρου 12 
παράγραφοι 3 και 4 και σχόλια επί του παραρτήματος IX. Οι δοκιμές αυτές δεν θα 
πρέπει να συγχέονται με δοκιμές που δύναται να προβλέπονται στους εθνικούς 
κανονισμούς σχετικά με την επιθεώρηση των ανυψωτικών μηχανημάτων ή 
ανυψωτικών εξαρτημάτων κατά τη χρήση τους – βλ. §140: σχόλια επί του άρθρου 15. 

4.1.2.5 Ανυψωτικά εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία 

Τα ανυψωτικά εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία οφείλουν να έχουν 
διαστάσεις που να λαμβάνουν υπόψη τα φαινόμενα κόπωσης και γήρανσης για αριθμό 
κύκλων λειτουργίας σύμφωνο προς την προβλεπόμενη διάρκεια ζωής, υπό συνθήκες 
λειτουργίας που ανταποκρίνονται στην προβλεπόμενη χρήση. 

Εξάλλου: 

α)  ο συντελεστής χρήσης του συνδυασμού σχοινιού και απόληξης επιλέγεται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας· ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό 
κανόνα, ισούται με 5. Τα συρματόσχοινα δεν πρέπει να περιλαμβάνουν καμία ένωση 
ή θηλιά εκτός εκείνων που βρίσκονται στις απολήξεις τους· 

β)  όταν χρησιμοποιούνται αλυσίδες με συγκολλητούς κρίκους πρέπει να είναι του τύπου 
βραχέων κρίκων. Οι αλυσίδες πρέπει να έχουν συντελεστή χρήσης που επιλέγεται έτσι 
ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας· ο συντελεστής αυτός, 
κατά γενικό κανόνα, ισούται με 4· 

γ)  ο συντελεστής χρήσης των νημάτινων καλωδίων ή ιμάντων εξαρτάται από το υλικό, 
τη μέθοδο κατασκευής, τις διαστάσεις και τη χρήση. Ο συντελεστής αυτός επιλέγεται 
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφαλείας· κατά γενικό κανόνα, 
ισούται με 7, υπό τον όρο ότι τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι πολύ καλής ελεγμένης 
ποιότητας και ότι η μέθοδος κατασκευής έχει προσαρμοσθεί στις προβλεπόμενες 
συνθήκες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο συντελεστής είναι, κατά γενικό κανόνα, 
μεγαλύτερος προκειμένου να παρέχει ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας. Τα νημάτινα 
καλώδια ή ιμάντες δεν πρέπει να περιέχουν κανέναν κόμβο, ένωση ή σύνδεση εκτός 
εκείνων που υπάρχουν στα άκρα ανάρτησης της αρτάνης ή του βρόγχου σε περίπτωση 
ατέρμονος αρτάνης· 

δ)  ο συντελεστής χρήσης όλων των μεταλλικών συνθετικών στοιχείων μιας αρτάνης ή 
των στοιχείων που χρησιμοποιούνται με την αρτάνη επιλέγεται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται το ενδεδειγμένο επίπεδο ασφάλειας· ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό 
κανόνα, ισούται με 4· 

ε)  το μέγιστο φορτίο λειτουργίας πολύκλωνης αρτάνης προσδιορίζεται βάσει του 
μέγιστου φορτίου λειτουργίας του ασθενέστερου κλώνου, του αριθμού των κλώνων 
και ενός συντελεστή μείωσης ο οποίος εξαρτάται από τον τρόπο ανάρτησης δια της 
αρτάνης· 

στ) προκειμένου να εξακριβωθεί ότι έχει επιλεγεί ο ενδεδειγμένος συντελεστής χρήσης, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διενεργεί ή φροντίζει να 
διενεργηθούν οι δοκιμές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο δομικού στοιχείου ο οποίος 
περιλαμβάνεται στα στοιχεία α), β), γ) και δ). 
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§341 Ανυψωτικά εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 4.1.2.5 απαιτήσεις εφαρμόζονται σε ανυψωτικά 
εξαρτήματα και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία – βλ. §43: σχόλια επί του άρθρου 2 
στοιχείο δ). Ο όρος «κατασκευαστικά στοιχεία» στο σημείο 4.1.2.4 αναφέρεται σε 
στοιχεία που πρόκειται να ενσωματωθούν σε ανυψωτικά εξαρτήματα και που 
σχετίζονται με την ασφάλειά τους. 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη παράγραφο του σημείου 4.1.2.5 απαίτηση είναι 
συμπληρωματική των απαιτήσεων που ορίζονται στις τρεις πρώτες παραγράφους 
του σημείου 4.1.2.3 και των γενικών απαιτήσεων όσον αφορά τον κίνδυνο θραύσης 
κατά τη χρήση που ορίζονται στο σημείο 1.3.2. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 
υποθέσεις που χρησιμοποιούνται στον σχεδιασμό ανυψωτικών εξαρτημάτων και των 
κατασκευαστικών τους στοιχείων όσον αφορά τις συνθήκες χρήσης τους και την 
προβλέψιμη διάρκεια ζωής τους πρέπει να συμφωνούν με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή για την επιθεώρηση και τη συντήρησή τους και με τα κριτήρια 
αντικατάστασής τους – βλ. §207: σχόλια επί του σημείου 1.3.2 και §272: σχόλια επί 
του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιη). 

Στο σημείο 4.1.2.5 προσδιορίζεται ότι οι συντελεστές χρήσης για τα κατασκευαστικά 
στοιχεία ανυψωτικών εξαρτημάτων θα πρέπει να διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο 
ασφάλειας. Κατά συνέπεια, η επιλογή των διαστάσεων των εν λόγω κατασκευαστικών 
στοιχείων πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση κινδύνων που εκτελείται από τον 
κατασκευαστή του ανυψωτικού εξαρτήματος. Τα στοιχεία α) έως δ) του σημείου 
4.1.2.5 αναφέρουν τους συντελεστές χρήσης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για 
την επιλογή των διαστάσεων των κατασκευαστικών στοιχείων ανυψωτικών 
εξαρτημάτων «κατά κανόνα». Οι συντελεστές χρήσης που ορίζονται στο σημείο 
4.1.2.5 δύναται να μην είναι κατάλληλοι για συγκεκριμένα κατασκευαστικά στοιχεία ή 
για συγκεκριμένες κατηγορίες ανυψωτικών εξαρτημάτων. Οι συντελεστές χρήσης που 
προσδιορίζονται στο σημείο 4.1.2.5 δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται, αν 
προσδιορίζονται περισσότερο κατάλληλοι συντελεστές δοκιμής στο σχετικό 
εναρμονισμένο πρότυπο ή αν περισσότερο κατάλληλοι συντελεστές δοκιμής 
τεκμηριώνονται δεόντως στον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή. Η εφαρμογή ενός 
σχετικού εναρμονισμένου προτύπου που προσδιορίζει έναν τέτοιο εναλλακτικό 
συντελεστή χρήσης προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς την απαίτηση του 
σημείου 4.1.2.5 – βλ. §110: σχόλια επί του άρθρου 7 παράγραφος 2. 

Σύμφωνα με το στοιχείο στ) του σημείου 4.1.2.5, απαιτείται εκτέλεση δοκιμών για να 
εξακριβωθεί αν τα κατασκευαστικά στοιχεία ανυψωτικών εξαρτημάτων που 
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με κατάλληλο 
συντελεστή χρήσης. Για την εφαρμογή ενός συντελεστή χρήσης, είναι απαραίτητο να 
γνωρίζουμε την ελάχιστη δύναμη θραύσης του οικείου κατασκευαστικού στοιχείου – 
βλ. §330: σχόλια επί του σημείου 4.1.1 στοιχείο γ).  

Στην περίπτωση αλυσίδων, συρματόσχοινων ή ιμάντων, οι δοκιμές που απαιτούνται 
για τον προσδιορισμό της ελάχιστης δύναμης θραύσης της αλυσίδας, του 
συρματόσχοινου ή του ιμάντα εκτελούνται συνήθως από τον κατασκευαστή της 
αλυσίδας, του συρματόσχοινου ή του ιμάντα και προσδιορίζονται στο σχετικό 
πιστοποιητικό – βλ. §357: σχόλια επί του σημείου 4.3.1 του παραρτήματος Ι. Για άλλα 
κατασκευαστικά στοιχεία, οι απαραίτητες δοκιμές δύναται να εκτελεστούν από τον 
κατασκευαστή του κατασκευαστικού στοιχείου ή του ανυψωτικού εξαρτήματος ή εκ 
μέρους ενός εκ των δύο. 
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Εάν ένα κατασκευαστικό στοιχείο ανυψωτικού μηχανήματος έχει κατασκευαστεί ως 
μεμονωμένο τεμάχιο ή σε μικρή σειρά, δύναται να μην είναι πρακτικά εφαρμόσιμη η 
εκτέλεση δοκιμών που πιθανόν να καθιστούσαν το κατασκευαστικό στοιχείο άχρηστο. 
Στην περίπτωση αυτή, ο κατασκευαστής του ανυψωτικού εξαρτήματος πρέπει να 
εξακριβώσει με άλλα κατάλληλα μέσα, όπως με σχεδιαστικούς υπολογισμούς, αν το 
κατασκευαστικό στοιχείο που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του ανυψωτικού 
εξαρτήματος διαθέτει επαρκή συντελεστή χρήσης. 

Οι αναφερόμενες στο σημείο 4.1.2.5 στοιχείο στ) δοκιμές είναι δοκιμές τύπου. Δεν 
υπάρχει υποχρέωση εκτέλεσης των δοκιμών από ανεξάρτητο φορέα δοκιμών. Οι 
δοκιμές αυτές δεν θα πρέπει να συγχέονται με δοκιμές που δύναται να προβλέπονται 
στους εθνικούς κανονισμούς σχετικά με την επιθεώρηση των ανυψωτικών 
μηχανημάτων κατά τη χρήση τους – βλ. §140: σχόλια επί του άρθρου 15. 

Οι σχετικοί υπολογισμοί και οι εκθέσεις που παρουσιάζουν το αποτέλεσμα των 
αναφερόμενων στο σημείο 4.1.2.5 στοιχείο στ) δοκιμών θα πρέπει να 
περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή για το ανυψωτικό εξάρτημα 
– βλ. §392: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο α). 

4.1.2.6  Έλεγχος των κινήσεων 

Τα συστήματα ελέγχου των κινήσεων πρέπει να ενεργούν έτσι ώστε να διατηρείται σε 
ασφαλή κατάσταση το μηχάνημα στο οποίο είναι εγκατεστημένα. 

α)  Το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο, κατασκευασμένο και εξοπλισμένο με 
διατάξεις που να διατηρούν το εύρος κινήσεων των στοιχείων τους στα προβλεπόμενα 
όρια. Οι διατάξεις αυτές πρέπει, ενδεχομένως, να τίθενται σε λειτουργία μετά από 
σχετικό προειδοποιητικό σήμα. 

β)  Όταν πολλά μηχανήματα εγκατεστημένα μόνιμα ή κυλιόμενα σε σιδηροτροχιές 
μπορούν να κινούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, με κίνδυνο συγκρούσεων, τα 
μηχανήματα αυτά πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να 
μπορούν να εξοπλίζονται με συστήματα αποφυγής των εν λόγω κινδύνων. 

γ)  Το μηχάνημα πρέπει να είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε τα φορτία 
να μην μπορούν να κλίνουν επικίνδυνα ή να πέφτουν αιφνιδίως με ελεύθερη πτώση σε 
περίπτωση μερικής ή ολικής διακοπής της παροχής ενέργειας, ή όταν παύει να ενεργεί 
ο χειριστής. 

δ)  Εκτός από τα μηχανήματα των οποίων η εργασία απαιτεί μια τέτοια εφαρμογή, δεν 
πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, υπό ομαλές συνθήκες λειτουργίας, καθόδου του 
φορτίου υπό τον έλεγχο πέδης τριβής και μόνον. 

ε)  Τα όργανα συγκράτησης πρέπει να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε 
να αποφεύγεται η αιφνίδια πτώση των φορτίων. 

§342 Έλεγχος των κινήσεων  

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 4.1.2.6 απαιτήσεις εφαρμόζονται σε ανυψωτικά 
μηχανήματα με την αυστηρή έννοια του όρου, σε εναλλάξιμο εξοπλισμό ανύψωσης 
και, κατά περίπτωση, σε δομικά στοιχεία ασφαλείας συναρμολογημένα για την 
ασφάλεια των εργασιών ανύψωσης. Ενδέχεται επίσης να εφαρμόζονται σε ανυψωτικά 
εξαρτήματα με ελεγχόμενα κινητά μέρη. 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 344

Η προβλεπόμενη στην πρώτη πρόταση του σημείου 4.1.2.6 απαίτηση αποτελεί 
γενική απαίτηση για όλες τις διατάξεις που ελέγχουν τις κινήσεις του μηχανήματος ή 
του φορτίου. 

Το στοιχείο α) του σημείου 4.1.2.6 αναφέρεται σε περιορισμούς στο εύρος κινήσεων, 
στην περίπτωση που αυτό απαιτείται για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, η απαίτηση αυτή δύναται να ικανοποιηθεί μέσω του 
σχεδιασμού των συστημάτων οδήγησης και χειρισμού. Σε άλλες περιπτώσεις, η 
εγκατάσταση διατάξεων περιορισμού της κίνησης στα στοιχεία που υπόκεινται σε 
κίνηση, όπως, για παράδειγμα, μηχανισμών μηχανικής ακινητοποίησης, διακοπτών 
περιορισμού ή πέδικλων, δύναται να είναι επίσης απαραίτητη για την εκπλήρωση της 
απαίτησης αυτής. 

Το στοιχείο β) του σημείου 4.1.2.6 ασχολείται με τον κίνδυνο σύγκρουσης μεταξύ 
μηχανημάτων εγκατεστημένων μόνιμα ή κυλιόμενων σε σιδηροτροχιές. Ο κίνδυνος 
σύγκρουσης δύναται να υφίσταται όταν διάφορα μηχανήματα χρησιμοποιούνται στην 
ίδια περιοχή εργασιών, όπως, για παράδειγμα, όταν δύο ή περισσότεροι 
πυργογερανοί είναι εγκατεστημένοι σε ένα εργοτάξιο ή όταν δύο ή περισσότερες 
γερανογέφυρες είναι εγκατεστημένες στο ίδιο κτίριο. Στην περίπτωση ανυψωτικών 
μηχανημάτων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις όπου δύναται 
να υφίσταται ο κίνδυνος αυτός, ο κατασκευαστής πρέπει να διασφαλίζει ότι δύναται 
να εγκατασταθούν στο μηχάνημα οι απαραίτητες διατάξεις αποφυγής των 
συγκρούσεων και να παρέχει τις απαραίτητες οδηγίες εγκατάστασης. 

Το στοιχείο γ) του σημείου 4.1.2.6 ασχολείται με τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων κινήσεων 
του φορτίου. Οι εν λόγω κινήσεις δύναται να περιλαμβάνουν ανεξέλεγκτες ανοδικές ή 
καθοδικές κινήσεις του φορτίου λόγω του ίδιου του βάρους τους ή ενός αντίβαρου. Τα 
μέτρα για την εκπλήρωση της απαίτησης αυτής περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την 
εγκατάσταση φρένων που λειτουργούν απουσία ενέργειας, βαλβίδων ελέγχου σε 
υδραυλικούς κυλίνδρους και συσκευών αρπάγης σε ανελκυστήρες και βαρούλκα 
κινούμενα πάνω σε σιδηροτροχιά. 

Η απαίτηση αυτή δεν αποκλείει κάθε ερπυσμό του φορτίου, όταν η ελαφριά κίνηση 
του φορτίου δεν προκαλεί κίνδυνο. Τα εναρμονισμένα πρότυπα δύναται να 
προσδιορίζουν το μέγιστο εύρος ή την ταχύτητα κίνησης που είναι αποδεκτή. Για 
ορισμένους τύπους ανυψωτικών μηχανημάτων, όπως τα οχήματα εξυπηρέτησης 
ανελκυστήρων, όπου δεν είναι αποδεκτή καμία κίνηση του φορτίου από την 
υπερυψωμένη θέση του, δύναται να πρέπει να εγκαθίστανται διατάξεις κλειδώματος 
για την εκπλήρωση της απαίτησης αυτής. 

Στο στοιχείο δ) του σημείου 4.1.2.6 ορίζεται μια απαίτηση για την κάθοδο του φορτίου 
που ισχύει για τα περισσότερα ανυψωτικά μηχανήματα, καθώς ένα φρένο τριβής δεν 
αποτελεί συνήθως αξιόπιστο μέσο ελέγχου της καθοδικής κίνησης.  

Το στοιχείο ε) του σημείου 4.1.2.6 εφαρμόζεται στον σχεδιασμό των οργάνων 
συγκράτησης του φορτίου, είτε αυτά είναι μέρος του ανυψωτικού μηχανήματος είτε 
είναι μέρος του ανυψωτικού εξαρτήματος. Το πιο συνηθισμένο μέσο που 
χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση της απαίτησης αυτής είναι το άγκιστρο ασφαλείας 
συναρμολογημένο σε γάντζο. Για άλλους τύπους οργάνων συγκράτησης φορτίου, τα 
μέτρα που απαιτούνται για την εκπλήρωση της απαίτησης αυτής περιλαμβάνουν, για 
παράδειγμα, την εγκατάσταση εφεδρικού κενού σε ανελκυστήρες κενού ή την 
εγκατάσταση εφεδρικού συσσωρευτή σε ηλεκτρικούς ανυψωτικούς μαγνήτες. 
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4.1.2.7 Κινήσεις των φορτίων κατά τις μετακινήσεις 

Η θέση λειτουργίας των μηχανημάτων πρέπει να είναι τοποθετημένη σε θέση που να 
επιτρέπει τη μέγιστη εποπτεία των διαδρομών των κινούμενων στοιχείων, ώστε να 
αποφεύγονται οι πιθανές προσκρούσεις με πρόσωπα ή αντικείμενα ή με άλλα 
μηχανήματα που ενδέχεται να λειτουργούν ταυτόχρονα και τα οποία μπορούν να 
δημιουργήσουν κινδύνους. 

Τα μηχανήματα οδηγούμενου φορτίου πρέπει να είναι σχεδιασμένα και 
κατασκευασμένα έτσι ώστε να αποφεύγεται η ακούσια πτώση του φορτίου, του φορέα 
ή των ενδεχομένων αντίβαρων. 

§343 Πρόληψη των κινδύνων σύγκρουσης 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 4.1.2.7 εφαρμόζεται σε ανυψωτικά μηχανήματα ή 
εναλλάξιμο εξοπλισμό ανύψωσης, οι εργασίες του οποίου εκτελούνται υπό τον 
συνεχή έλεγχο του χειριστή. Στην περίπτωση αυτή, η θέση και ο σχεδιασμός της 
θέσης λειτουργίας πρέπει να παρέχουν στο χειριστή τη βέλτιστη δυνατή ορατότητα 
των κινήσεων του φορτίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να εκπληρωθεί η απαίτηση 
αυτή, η θέση λειτουργίας πρέπει να είναι με τη σειρά της κινητή. Σε άλλες 
περιπτώσεις, δύναται να παρέχεται όργανο τηλεχειρισμού ώστε να μπορεί ο χειριστής 
να ελέγχει τις κινήσεις του φορτίου από θέση από την οποία έχει επαρκή ορατότητα. 
Στην περίπτωση κινητού ανυψωτικού μηχανήματος, η προβλεπόμενη στην πρώτη 
παράγραφο του σημείου 4.1.2.7 απαίτηση είναι συμπληρωματική της προβλεπόμενης 
στην πρώτη παράγραφο του σημείου 3.2.1 του παραρτήματος Ι απαίτησης. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 4.1.2.7 εφαρμόζεται σε ανυψωτικά μηχανήματα 
με οδηγούμενο φορτίο, σε εναλλάξιμο εξοπλισμό ανύψωσης με οδηγούμενο φορτίο 
και, κατά περίπτωση, σε δομικά στοιχεία ασφαλείας τοποθετημένα για την ασφάλεια 
των εν λόγω ανυψωτικών εργασιών – βλ. §329: σχόλια επί του σημείου 4.1.1 στοιχείο 
β). Για τα εν λόγω μηχανήματα, οι κινήσεις του θαλαμίσκου, του φορτίου και των 
αντίβαρων, αν υπάρχουν, δεν βρίσκονται συνήθως υπό τη συνεχή εποπτεία του 
χειριστή. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την πρόληψη του κινδύνου 
τραυματισμού προσώπων λόγω επαφής με τον θαλαμίσκο, το φορτίο ή το αντίβαρο 
εξαρτώνται από την εκτίμηση του κινδύνου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για 
παράδειγμα στην περίπτωση μεγάλης ταχύτητας κίνησης, η τροχιά του θαλαμίσκου, 
του φορτίου ή του αντίβαρου πρέπει να είναι απολύτως μη προσπελάσιμη κατά την 
κανονική λειτουργία είτε μέσω της τοποθέτησής τους σε συγκεκριμένο σημείο είτε 
μέσω διάταξης προφύλαξης. Σε άλλες περιπτώσεις, όπως στην περίπτωση χαμηλής 
ταχύτητας, δύναται να είναι δυνατή η πρόληψη του κινδύνου τραυματισμού μέσω της 
εγκατάστασης προστατευτικών διατάξεων στον θαλαμίσκο – βλ. §347: σχόλια επί του 
σημείου 4.1.2.8.3 του παραρτήματος Ι. 

4.1.2.8  Μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα 

§344  Μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα 

Το σημείο 4.1.2.8 εφαρμόζεται σε διάφορες ανυψωτικές διατάξεις που δεν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 95/16/ΕΚ για τους ανελκυστήρες, 
όπως τροποποιήθηκε, είτε διότι δεν αντιστοιχούν στον ορισμό του ανελκυστήρα 
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που παρέχεται στο άρθρο 1 της οδηγίας για τους ανελκυστήρες είτε διότι 
εξαιρούνται του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους ανελκυστήρες βάσει του 
άρθρου 1 παράγραφος 3 αυτής – βλ. §151: σχόλια επί του άρθρου 24. 

Τα μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα είναι μηχανήματα που 
προορίζονται για τη μετακίνηση προϊόντων, προσώπων ή και των δύο μεταξύ 
προκαθορισμένων επιπέδων ή ορόφων ενός κτιρίου, μιας κατασκευής ή μιας 
δομής. Στα μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα περιλαμβάνονται, 
για παράδειγμα, οι ανελκυστήρες για τη μεταφορά προϊόντων μόνο, τα αναβατόρια 
εργοταξίου για προϊόντα και πρόσωπα, οι ανελκυστήρες που είναι συνδεδεμένοι με 
μηχανήματα όπως, για παράδειγμα, πυργογερανούς ή ανεμογεννήτριες, 
ανελκυστήρες για πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, οικιακοί ανελκυστήρες, 
ανυψωτικές εξέδρες για πρόσωπα με κινητική αναπηρία και κεκλιμένοι 
ανελκυστήρες για κυλιόμενες σκάλες. 

Τα μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα πρέπει να διακρίνονται από 
τα μηχανήματα που προορίζονται για την παροχή πρόσβασης σε θέσεις σε ύψος, στα 
οποία η πρόσβαση στον θαλαμίσκο και από αυτόν προβλέπεται μόνο σε ένα επίπεδο 
(συνήθως στο έδαφος), όπως για παράδειγμα εξέδρες αναρρίχησης σε ιστό ή 
αιωρούμενες εξέδρες εργασίας, στα οποία δεν εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες στο 
σημείο 4.1.2.8 απαιτήσεις. 

Τα μηχανήματα που διαθέτουν και τις δύο ανωτέρω λειτουργίες, με άλλα λόγια τα 
μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα και που μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, ως εξέδρα εργασίας για πρόσβαση σε θέσεις στην 
περιοχή μετακίνησής της, υπόκεινται στις απαιτήσεις του σημείου 4.1.2.8 για τους 
εγγενείς κινδύνους που σχετίζονται με τη λειτουργία της εξυπηρέτησης σταθερών 
πλατύσκαλων. 

4.1.2.8.1 Κινήσεις του φορέα 

Η κίνηση του φορέα που εξυπηρετεί σταθερά πλατύσκαλα θα πρέπει να καθοδηγείται 
άκαμπτα προς και από τα εν λόγω πλατύσκαλα. Τα ψαλιδωτά συστήματα θεωρούνται 
επίσης συστήματα άκαμπτης καθοδήγησης. 

§345 Κινήσεις του φορέα 

Στόχος της απαίτησης που προβλέπεται στο σημείο 4.1.2.8.1 είναι η διασφάλιση της 
ασφαλούς οδήγησης του φορέα μηχανημάτων που εξυπηρετούν σταθερά 
πλατύσκαλα στα πλατύσκαλα, αποφεύγοντας κάθε κίνδυνο σύγκρουσης με τις 
κατασκευές και τα όργανα στα πλατύσκαλα, και της προσέγγισης του φορέα σε θέση 
που επιτρέπει την ασφαλή μεταφορά προϊόντων, προσώπων ή και των δύο μεταξύ 
του φορέα και των πλατύσκαλων – βλ. §329: σχόλια επί του σημείου 4.1.1 
στοιχείο β). 
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4.1.2.8.2 Πρόσβαση στον θαλαμίσκο 

Όταν τα πρόσωπα έχουν πρόσβαση στον φορέα, το μηχάνημα πρέπει να έχει σχεδιασθεί 
και κατασκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο φορέας παραμένει ακίνητος κατά την 
πρόσβαση, ιδίως ενόσω φορτώνεται ή εκφορτώνεται. 

Τα μηχανήματα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι η διαφορά στάθμης μεταξύ του φορέα και του εξυπηρετούμενου 
πλατύσκαλου δεν δημιουργεί κίνδυνο σκοντάμματος. 

§346 Πρόσβαση στον θαλαμίσκο 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη παράγραφο του σημείου 4.1.2.8.2 απαίτηση αφορά 
τους κινδύνους που οφείλονται σε ακούσια κίνηση του φορέα κατά τη φόρτωση ή την 
εκφόρτωσή του ή κατά το διάστημα που πρόσωπα εισέρχονται ή εξέρχονται του 
φορέα στα πλατύσκαλα. Για να εκπληρώνεται η απαίτηση αυτή, ο ανυψωτικός 
μηχανισμός και το σύστημα χειρισμού πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε ο φορέας να 
παραμένει στο πλατύσκαλο για όσο διάστημα είναι προσπελάσιμος.  

Η εφαρμογή της προβλεπόμενης στην πρώτη παράγραφο του σημείου 4.1.2.8.2 
απαίτησης δεν αποκλείει τις κινήσεις ισοστάθμισης του φορέα, εφόσον οι εν λόγω 
κινήσεις ισοστάθμισης έχουν ολοκληρωθεί τη στιγμή που τα πρόσωπα είναι σε θέση 
να ανέβουν στο φορέα. Επιπροσθέτως, αν το επίπεδο του φορέα ενδέχεται να 
αλλάξει κατά την φόρτωση και εκφόρτωση, δύναται να απαιτούνται κινήσεις εκ νέου 
ισοστάθμισης του φορέα. 

Η προβλεπόμενη στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 4.1.2.8.2 απαίτηση είναι 
συμπληρωματική της γενικής απαίτησης του σημείου 1.5.15 του παραρτήματος Ι. Τα 
μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα με φορέα προσπελάσιμο από 
πρόσωπα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο βαθμό ακρίβειας ακινητοποίησης ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος σκοντάμματος κατά την είσοδο ή την έξοδο προσώπων από 
το φορέα. Η απαίτηση εφαρμόζεται ανεξαρτήτως του αν η πρόσβαση στο φορέα 
προβλέπεται για τη μεταφορά προσώπων ή μόνο για τη φόρτωση προϊόντων.  

4.1.2.8.3 Κίνδυνοι οφειλόμενοι σε επαφή με τον κινούμενο φορέα 

Όπου είναι απαραίτητο προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση του δεύτερου εδαφίου 
του σημείου 4.1.2.7, η ζώνη κίνησης του φορέα πρέπει να καθίσταται απρόσιτη υπό 
κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

Όταν, κατά την επιθεώρηση ή τη συντήρηση, υπάρχει κίνδυνος για τα πρόσωπα που 
βρίσκονται κάτω ή πάνω από τον φορέα να συνθλιβούν μεταξύ του φορέα και τυχόν 
σταθερών μερών, πρέπει να προβλέπεται επαρκής ελεύθερος χώρος είτε μέσω φυσικών 
καταφυγίων είτε μέσω μηχανικών διατάξεων που να εμποδίζουν την κίνηση του φορέα. 

§347 Επαφή με τον κινούμενο φορέα 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη παράγραφο του σημείου 4.1.2.8.3 απαίτηση 
εφαρμόζεται σε ανυψωτικά μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα υπό 
την αυστηρή έννοια του όρου και, κατά περίπτωση, σε δομικά στοιχεία ασφαλείας 
που εγκαθίστανται για την ασφάλεια των ανυψωτικών εργασιών που εξυπηρετούν 
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σταθερά πλατύσκαλα. Είναι συμπληρωματική της απαίτησης της δεύτερης 
παραγράφου του σημείου 4.1.2.7. 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη παράγραφο του σημείου 4.1.2.8.3 απαίτηση 
υποδηλώνει ότι, στην περίπτωση μηχανημάτων που εξυπηρετούν σταθερά 
πλατύσκαλα, ο γενικός κανόνας είναι ότι η ζώνη κίνησης δεν πρέπει να είναι 
προσπελάσιμη από πρόσωπα κατά την κανονική λειτουργία, είτε μέσω της 
συγκεκριμένης θέσης της είτε μέσω διατάξεων προφύλαξης. Εξαιρέσεις σε αυτόν τον 
γενικό κανόνα είναι δυνατές στην περίπτωση μηχανημάτων στα οποία η ζώνη 
κίνησης δεν δύναται να καταστεί μη προσπελάσιμη, όπως, για παράδειγμα, στην 
περίπτωση κεκλιμένων ανελκυστήρων για κυλιόμενες σκάλες ή ανυψωτικών εξέδρων 
για πρόσωπα με κινητική αναπηρία. Στις εν λόγω περιπτώσεις, ο κίνδυνος επαφής με 
τα πρόσωπα πρέπει να προλαμβάνεται με άλλα μέσα. Συνήθως, απαιτείται η χρήση 
ενός συνδυασμού μέσων όπως είναι η χαμηλή ταχύτητα, τα όργανα χειρισμού που 
απαιτούν συνεχή επενέργεια του χειριστή και οι ευαίσθητες στην πίεση διατάξεις 
προστασίας. 

Από την άλλη πλευρά, η πρόσβαση στη ζώνη κίνησης δύναται να απαιτείται για 
σκοπούς επιθεώρησης και συντήρησης. Η προβλεπόμενη στη δεύτερη παράγραφο 
του σημείου 4.1.2.8.3 απαίτηση αφορά τον κίνδυνο ένα πρόσωπο που εισέρχεται στη 
ζώνη κίνησης για σκοπούς επιθεώρησης ή συντήρησης να συνθλιβεί μεταξύ του 
φορέα και των ορίων της ζώνης κίνησης ή εμποδίων που βρίσκονται πάνω ή κάτω 
από το φορέα, στην περίπτωση ακούσιας κίνησης του φορέα. Ο κίνδυνος αυτός 
δύναται να προληφθεί αποτελεσματικά μέσω της διασφάλισης ότι υπάρχει μονίμως 
επαρκής ελεύθερος χώρος πάνω και κάτω από το φορέα στις ψηλότερες και 
χαμηλότερες θέσεις του, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης των προσώπων 
που εργάζονται εκεί. Αν δεν υπάρχει αρκετός χώρος για την παροχή του εν λόγω 
μόνιμου ελεύθερου χώρου, πρέπει να χρησιμοποιούνται μηχανικές διατάξεις για την 
εμπλοκή του φορέα σε ασφαλή θέση. Θα πρέπει να είναι δυνατή η ανάπτυξη τέτοιων 
προστατευτικών διατάξεων από ασφαλή θέση. 

4.1.2.8.4 Κίνδυνος λόγω πτώσης του φορτίου από τον φορέα 

Όταν υφίσταται κίνδυνος λόγω πτώσης του φορτίου από τον φορέα, το μηχάνημα πρέπει 
να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να προσλαμβάνεται ο εν λόγω κίνδυνος. 

§348 Πτώση φορτίων από το φορέα 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 4.1.2.8.4 απαίτηση εκφράζεται γενικά και η πρακτική 
εφαρμογή της εξαρτάται από την εκτίμηση του κινδύνου πτώσης του φορτίου. Οι 
παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, το 
ύψος στο οποίο ανυψώνεται το φορτίο, την ταχύτητα κίνησης, το μέγεθος, το σχήμα 
και το βάρος του φορτίου που προορίζεται να μεταφέρει το μηχάνημα, την πιθανή 
παρουσία προσώπων κάτω από το φορέα και τον σχεδιασμό του ίδιου του φορέα. Ο 
συνήθης τρόπος εκπλήρωσης της απαίτησης αυτής είναι ο εξοπλισμός του φορέα με 
φυσικό φραγμό ώστε να εμποδίζεται η πτώση του φορτίου. 
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4.1.2.8.5 Πλατύσκαλα (στάσεις) 

Οι κίνδυνοι από την επαφή προσώπων στα πλατύσκαλα με τον κινούμενο φορέα ή με άλλα 
κινούμενα τμήματα πρέπει να προλαμβάνονται. 

Όπου υφίσταται κίνδυνος πτώσης προσώπων στη ζώνη κίνησης του φορέα όταν ο φορέας 
δεν είναι παρών στα πλατύσκαλα, πρέπει να τοποθετούνται προστατευτικά μέσα για την 
πρόληψη του κινδύνου αυτού. Τα εν λόγω προστατευτικά μέσα δεν πρέπει να ανοίγουν 
προς την κατεύθυνση της ζώνης κίνησης. Πρέπει να εφοδιάζονται με διάταξη διασύνδεσης 
που ελέγχεται από τη θέση του φορέα, η οποία εμποδίζει: 

—  επικίνδυνες κινήσεις του φορέα μέχρις ότου τα προστατευτικά μέσα κλείσουν 
και κλειδώσουν, 

—  επικίνδυνο άνοιγμα του προστατευτικού μέσου μέχρις ότου ο φορέας έχει 
σταματήσει στο αντίστοιχο πλατύσκαλο. 

§349 Ασφάλεια στα πλατύσκαλα 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 4.1.2.8.5 απαίτηση αφορά τους κινδύνους για τα 
πρόσωπα στα πλατύσκαλα. Εφαρμόζεται σε ανυψωτικά μηχανήματα που 
εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα με την αυστηρή έννοια του όρου και, κατά 
περίπτωση, δομικά στοιχεία ασφαλείας που είναι εγκατεστημένα για την ασφάλεια 
των εν λόγω ανυψωτικών εργασιών. Εξετάζονται δύο κίνδυνοι: οι κίνδυνοι λόγω 
επαφής με τον κινούμενο φορέα ή άλλα κινητά στοιχεία του μηχανήματος (όπως ο 
κίνδυνος πρόσκρουσης στο φορέα ή σύνθλιψης από αυτόν ή εγκλωβισμού στα κινητά 
στοιχεία) και ο κίνδυνος πτώσης ενός προσώπου που βρίσκεται στο πλατύσκαλο από 
ύψος στη ζώνη κίνησης, όταν ο φορέας δεν βρίσκεται στο πλατύσκαλο. Συχνά, 
δύναται να χρησιμοποιούνται τα ίδια μέσα για την προστασία και από τους δύο 
κινδύνους. 

Ο κατασκευαστής ενός κεκλιμένου ανελκυστήρα για κυλιόμενες σκάλες πρέπει να 
λάβει μέτρα για τη μείωση του κινδύνου πτώσης από τις σκάλες κατά την άνοδο και 
την κάθοδο από τον ανελκυστήρα, αλλά δεν υποχρεούται να εγκαταστήσει 
προφυλακτήρα για την πρόληψη του κινδύνου πτώσης από τις σκάλες στα 
πλατύσκαλα, καθώς ο κίνδυνος αυτός υφίσταται ανεξαρτήτως του αν υπάρχει 
κεκλιμένος ανελκυστήρας για κυλιόμενες σκάλες ή όχι. 

Οι προφυλακτήρες με ενδασφάλεια που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του 
σημείου 4.1.2.8.5 δύναται να είναι θύρες πλατύσκαλου που εμποδίζουν κάθε 
πρόσβαση στη ζώνη κίνησης απουσία του φορέα ή φραγμοί που εμποδίζουν τα 
πρόσωπα να φτάσουν στη ζώνη κίνησης. Οι προδιαγραφές για τις εν λόγω διατάξεις 
προφύλαξης περιλαμβάνονται στα εναρμονισμένα πρότυπα για συγκεκριμένες 
κατηγορίες μηχανημάτων. Τα εναρμονισμένα πρότυπα για τις αποστάσεις 
ασφαλείας,198 για τον σχεδιασμό των κινητών προφυλακτήρων199, για τις 

                                                 
198 EN ISO 13857:2008 – Ασφάλεια μηχανών — Αποστάσεις ασφάλειας για την παρεμπόδιση της 
προσέγγισης των άνω και κάτω άκρων στις ζώνες κινδύνου (ISO 13857:2008). 
199 EN 953:1997+A1:2009 – Ασφάλεια μηχανημάτων — Προφυλακτήρες — Γενικές απαιτήσεις για το 
σχεδιασμό και κατασκευή σταθερών και κινητών προφυλακτήρων. 
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αλληλοσυνδεόμενες διατάσεις προφυλακτήρων200 και για τα μέσα πρόληψης της 
πτώσης από εξέδρες ή κινητούς διαδρόμους πρόσβασης σε μηχανήματα 201 δύναται 
επίσης να σχετίζονται με τον σχεδιασμό προφυλακτήρων σε πλατύσκαλα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα όργανα κλειδώματος των θυρών πλατύσκαλων για 
μηχανήματα σχεδιασμένα για την ανύψωση προσώπων μεταξύ σταθερών 
πλατύσκαλων περιλαμβάνονται στον κατάλογο των δομικών στοιχείων ασφαλείας του 
παραρτήματος V – βλ. §389: σχόλια επί του παραρτήματος V σημείο 17. 

4.1.3 Καταλληλότητα για τη σκοπούμενη χρήση 

Όταν το ανυψωτικό μηχάνημα ή τα ανυψωτικά εξαρτήματα διατίθενται στην αγορά ή 
τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του μεριμνούν, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ή αναθέτοντας τη λήψη 
τους σε τρίτους, ώστε το μηχάνημα ή τα ανυψωτικά εξαρτήματα τα οποία είναι έτοιμα 
προς χρήση –χειροκίνητα ή μηχανοκίνητα– να μπορούν να επιτελέσουν ασφαλώς τις 
προβλεπόμενες λειτουργίες τους. 

Οι στατικές και δυναμικές δοκιμές που προβλέπονται στο σημείο 4.1.2.3 εκτελούνται για 
όλα τα ανυψωτικά μηχανήματα που είναι έτοιμα να τεθούν σε λειτουργία. 

Όταν τα μηχανήματα δεν μπορούν να συναρμολογηθούν στις εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή ή στις εγκαταστάσεις του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, τα 
κατάλληλα μέτρα λαμβάνονται στον τόπο της χρήσης. Άλλως, τα μέτρα λαμβάνονται είτε 
στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή είτε στον τόπο χρήσης. 

§350 Έλεγχος καταλληλότητας για τη σκοπούμενη χρήση 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη παράγραφο του σημείου 4.1.3 απαίτηση εφαρμόζεται 
σε ανυψωτικά μηχανήματα με την αυστηρή έννοια του όρου, σε εναλλάξιμο 
εξοπλισμό ανύψωσης και σε ανυψωτικά εξαρτήματα. 

Στόχος της απαίτησης αυτής είναι να διασφαλίσει την ακεραιότητα και την ορθή 
λειτουργία (αναφερόμενη ως «καταλληλότητα για τη σκοπούμενη χρήση») κάθε 
ανυψωτικού μηχανήματος, εναλλάξιμου εξοπλισμού ανύψωσης ή ανυψωτικού 
εξαρτήματος που διατίθεται στην αγορά και αρχίζει να χρησιμοποιείται. Σκοπός των 
απαιτούμενων βάσει της πρώτης παραγράφου του σημείου 4.1.3 μέτρων δεν είναι να 
εξακριβωθεί ο σχεδιασμός του μηχανήματος αλλά να ελεγχθεί η ακεραιότητα της 
κατασκευής και της συναρμολόγησης του μηχανήματος και η ορθή λειτουργία των 
οργάνων χειρισμού και των προστατευτικών διατάξεων. 

Η απαίτηση σημαίνει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να διασφαλίσει τη διενέργεια των 
απαραίτητων λειτουργικών δοκιμών και επιθεωρήσεων πριν από την πρώτη χρήση 
του μηχανήματος από το χρήστη. Δεν υπάρχει υποχρέωση εκτέλεσης των δοκιμών 
από ανεξάρτητο φορέα δοκιμών. Δύναται να εκτελεστούν από τον ίδιο τον 
κατασκευαστή ή να ανατεθούν σε οποιοδήποτε αρμόδιο πρόσωπο ή φορέα που 
ενεργεί εκ μέρους του. 
                                                 
200 EN 1088:1995+A2:2008 – Ασφάλεια μηχανών — Διατάξεις ενδομανδάλωσης συνδεδεμένες με τους 
προφυλακτήρες — Αρχές για το σχεδιασμό και επιλογή. 
201 EN ISO 14122-2:2001 – Ασφάλεια μηχανημάτων — Μόνιμα μέσα πρόσβασης σε μηχανές — 
Μέρος 2: Πλατφόρμες εργασίας και διάδρομοι επικοινωνίας (ISO 14122-2:2001). 
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Τα απαραίτητα μέτρα για τον έλεγχο της καταλληλότητας ενός μηχανήματος για τη 
σκοπούμενη χρήση, ο οποίος εκτελείται από τον κατασκευαστή ή εκ μέρους αυτού 
μετά τη συναρμολόγηση και πριν από την έναρξη χρήσης του μηχανήματος, δεν θα 
πρέπει να συγχέονται με τις δοκιμές που δύναται να προβλέπονται στους εθνικούς 
κανονισμούς σε σχέση με την επιθεώρηση ανυψωτικών μηχανημάτων κατά τη χρήση 
τους – βλ. §140: σχόλια επί του άρθρου 15. 

§351 Στατικές και δυναμικές δοκιμές 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 4.1.3 προσδιορίζει ότι, για το σύνολο των 
ανυψωτικών μηχανημάτων με την αυστηρή έννοια του όρου ή του εναλλάξιμου 
εξοπλισμού ανύψωσης, τα «μέτρα» που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο 
πρέπει να περιλαμβάνουν τις στατικές και δυναμικές δοκιμές υπερφόρτωσης που 
αναφέρονται στο σημείο 4.1.2.3. Κατά κανόνα, οι στατικές και οι δυναμικές δοκιμές 
είναι δοκιμές μονάδας που πρέπει να διενεργούνται σε κάθε μηχάνημα μετά τη 
συναρμολόγησή του και πριν από την έναρξη χρήσης του. Αυτό είναι ιδιαιτέρως 
σημαντικό στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία 
συγκόλληση με το χέρι, καθώς οι δυναμικές και οι στατικές δοκιμές με την 
απαιτούμενη υπερφόρτωση συμβάλλουν στην εκτόνωση των πιέσεων που ασκούνται 
στη συγκόλληση.  

Για ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων που παράγονται σε σειρά, στην περίπτωση 
που οι παραγωγικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται και η εφαρμογή ενός δεόντως 
τεκμηριωμένου συστήματος ελέγχου ποιότητας επιτρέπουν να διασφαλίζεται ότι κάθε 
παραγόμενο μηχάνημα θα έχει πανομοιότυπα χαρακτηριστικά όταν συναρμολογηθεί 
πλήρως, η εκτέλεση δυναμικών ή στατικών δοκιμών σε επαρκή δείγματα του 
μηχανήματος θεωρείται ως εκπλήρωση της απαίτησης που προβλέπεται στη δεύτερη 
παράγραφο του σημείου 4.1.3.  

Οι συνθήκες εκτέλεσης των στατικών και των δυναμικών δοκιμών προσδιορίζονται 
συνήθως στα εναρμονισμένα πρότυπα για την κατηγορία του οικείου μηχανήματος. 
Οι σχετικές εκθέσεις δοκιμών πρέπει να περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης που 
συνοδεύουν το μηχάνημα – βλ. §361: σχόλια επί του σημείου 4.4.2 στοιχείο δ). 
Ορισμένα εναρμονισμένα πρότυπα προτείνουν πρότυπα δείγματα για τις εν λόγω 
εκθέσεις δοκιμών. 

§352 Έλεγχος καταλληλότητας για τη σκοπούμενη χρήση στον τόπο χρήσης 

Εφόσον τα μέτρα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της καταλληλότητας για τη 
σκοπούμενη χρήση, όπως προβλέπεται στην πρώτη και τη δεύτερη παράγραφο του 
σημείου 4.1.3, πρέπει να εφαρμόζονται μετά τη συναρμολόγηση του μηχανήματος, η 
τρίτη παράγραφος του σημείου 4.1.3 προσδιορίζει ότι, στην περίπτωση ανυψωτικών 
μηχανημάτων που δεν δύναται να συναρμολογηθούν στις εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή αλλά μόνο στον τόπο χρήσης, όπως για παράδειγμα, μεγάλες 
γερανογέφυρες, οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι πρέπει να εκτελούνται στον τόπο 
χρήσης. Στην περίπτωση άλλων ανυψωτικών μηχανημάτων που δύναται να 
συναρμολογηθούν στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, ο κατασκευαστής δύναται 
να επιλέξει αν οι απαραίτητες δοκιμές και έλεγχοι θα εκτελεστούν στις εγκαταστάσεις 
του ή στον τόπο χρήσης. 
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4.2   ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ 
ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ 

4.2.1 Έλεγχος των κινήσεων 

Τα όργανα ελέγχου των κινήσεων του μηχανήματος ή του εξοπλισμού του πρέπει να 
επανέρχονται στο νεκρό σημείο αφού ο χειριστής πάψει να επενεργεί. Ωστόσο, όσον 
αφορά τις μερικές ή ολικές κινήσεις για τις οποίες δεν υφίσταται κίνδυνος πρόσκρουσης 
του φορτίου ή του μηχανήματος, τα εν λόγω όργανα μπορούν να αντικαθίστανται από 
όργανα ελέγχου που επιτρέπουν κινήσεις με αυτόματες στάσεις σε προεπιλεγμένες θέσεις, 
χωρίς να εξακολουθεί να επενεργεί ο χειριστής. 

§353 Έλεγχος των κινήσεων του μηχανήματος και του φορτίου 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 4.2.1 απαίτηση εφαρμόζεται σε ανυψωτικά μηχανήματα 
με την αυστηρή έννοια του όρου, σε εναλλάξιμο εξοπλισμό ανύψωσης και σε 
ανυψωτικά εξαρτήματα με ελεγχόμενα κινητά στοιχεία. Η χρήση οργάνων χειρισμού 
που απαιτούν συνεχή επενέργεια του χειριστή έχει στόχο να διασφαλίζει ότι οι 
κινήσεις του μηχανήματος και του φορτίου βρίσκονται υπό τον συνεχή έλεγχο του 
χειριστή. Η εξαίρεση στο γενικό αυτό κανόνα που ορίζεται στη δεύτερη πρόταση του 
σημείου 4.2.1 εφαρμόζεται σε κινήσεις μηχανήματος στην περίπτωση που δεν 
υπάρχει κίνδυνος σύγκρουσης του φορτίου ή του μηχανήματος με πρόσωπα, 
εμπόδια ή άλλα μηχανήματα. Η εξαίρεση εφαρμόζεται, για παράδειγμα, στο χειρισμό 
των κινήσεων ενός οδηγούμενου φορτίου στην περίπτωση που η ζώνη κίνησης είναι 
απολύτως μη προσπελάσιμη κατά την κανονική λειτουργία – βλ. §343: σχόλια επί του 
σημείου 4.1.2.7 του παραρτήματος Ι. 

4.2.2 Έλεγχος των καταπονήσεων 

Τα μηχανήματα μέγιστου φορτίου χρήσης τουλάχιστον ίσου προς 1000 kg ή των οποίων η 
ροπή ανατροπής είναι τουλάχιστον ίση προς 40000 Nm, πρέπει να είναι εξοπλισμένα με 
συστήματα ειδοποίησης του οδηγού, τα οποία να εμποδίζουν τις επικίνδυνες μετατοπίσεις 
του φορτίου σε περίπτωση: 

—  υπερφόρτωσης, είτε λόγω υπέρβασης των μέγιστων φορτίων χρήσης είτε λόγω 
υπέρβασης της μέγιστης ροπής χρήσης λόγω υπέρβασης του φορτίου, ή  

—  υπέρβασης της ροπής ανατροπής. 

§354 Πρόληψη υπερφόρτωσης και ανατροπής 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 4.2.2 απαίτηση εφαρμόζεται σε ανυψωτικά μηχανήματα 
με την αυστηρή έννοια του όρου και σε εναλλάξιμο εξοπλισμό ανύψωσης με μέγιστο 
φορτίο χρήσης τουλάχιστον 1000 kg ή ροπή ανατροπής τουλάχιστον 40 000 Nm και 
σε δομικά στοιχεία ασφαλείας που εγκαθίστανται για την πρόληψη της 
υπερφόρτωσης και της ανατροπής. 

Σκοπός της προβλεπόμενης στο σημείο 4.2.2 απαίτησης είναι η πρόληψη της χρήσης 
μηχανημάτων, εκουσίως ή ακουσίως, για την ανύψωση φορτίων που υπερβαίνουν το 
μέγιστο φορτίο χρήσης που έχει προσδιοριστεί από τον κατασκευαστή ή κατά τρόπο 
ώστε να υπερβαίνεται η ροπή ανατροπής. Η υπερφόρτωση του μηχανήματος δύναται 
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να προκαλέσει άμεση ζημία στα δομικά στοιχεία που φέρουν φορτίο ή την 
κατάρρευση ή ανατροπή του μηχανήματος. Η επαναλαμβανόμενη υπερφόρτωση του 
μηχανήματος δύναται επίσης να προκαλέσει υπερβολική φθορά στα δομικά στοιχεία 
που φέρουν φορτίο, οδηγώντας σε βλάβη μετά από ένα χρονικό διάστημα. 

Στο σημείο 4.2.2 λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι, στις προβλέψιμες συνθήκες 
χρήσης, ο χειριστής δύναται να μην αξιολογήσει σωστά το βάρος του φορτίου που 
πρόκειται να ανυψωθεί, δύναται να επιχειρήσει να ανυψώσει φορτίο που είναι 
υπερβολικά βαρύ ή να ανυψώσει το φορτίο σε θέση που να προκαλεί απώλεια 
ευστάθειας. Ως εκ τούτου, στόχος της απαίτησης αυτής είναι η πρόληψη της εν λόγω 
προβλέψιμης κακομεταχείρισης του μηχανήματος – βλ. §173: σχόλια επί του σημείου 
1.1.2 στοιχείο α). 

Η επιλογή προστατευτικών διατάξεων εξαρτάται από την κατηγορία και τα 
χαρακτηριστικά του οικείου μηχανήματος. Για τις περισσότερες κατηγορίες 
ανυψωτικών μηχανημάτων, οι διατάξεις που πρέπει να εγκατασταθούν 
προσδιορίζονται στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. Γενικά, οι διατάξεις χειρισμού 
φορτίου και ελέγχου ροπής πρέπει να μπορούν να μετρούν ή να υπολογίζουν 
σχετικές παραμέτρους όπως, για παράδειγμα, το βάρος του φορτίου, τη θέση του 
φορτίου και τη ροπή ανατροπής που δημιουργείται από το φορτίο. Οι διατάξεις 
πρέπει να μεταδίδουν προειδοποίηση στο χειριστή πριν από τη συμπλήρωση του 
μέγιστου φορτίου χρήσης ή της ροπής ανατροπής, ώστε ο χειριστής να μπορεί να 
παίρνει μέτρα για την αποφυγή της υπερφόρτωσης του μηχανήματος ή της κίνησης 
του φορτίου σε θέση που θα προκαλούσε ανατροπή. Οι προστατευτικές διατάξεις 
πρέπει να ενσωματώνονται στο σύστημα χειρισμού έτσι ώστε να προλαμβάνονται οι 
επικίνδυνες κινήσεις του μηχανήματος ή του φορτίου αν υπάρξει υπέρβαση του 
μέγιστου φορτίου χρήσης ή της ροπής ανατροπής. Δύναται να επιτρέπονται οι μη 
επικίνδυνες κινήσεις του μηχανήματος. 

Δύναται να είναι απαραίτητη η παροχή μέτρων παράκαμψης ενός οργάνου χειρισμού 
φορτίου ή ελέγχου ροπής, για παράδειγμα, για την εκτέλεση δοκιμών υπερφόρτωσης 
ή για τη μεταφορά του φορτίου πίσω σε μια ασφαλή θέση. Στην περίπτωση αυτή, 
πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για να προλαμβάνεται η 
κακομεταχείριση της δυνατότητας παράκαμψης, για παράδειγμα, μέσω ενός επιλογέα 
τρόπου λειτουργίας – βλ. §204: σχόλια επί του σημείου 1.2.5 – ή μέσω της 
τοποθέτησης του οργάνου χειρισμού παράκαμψης εκτός του εύρους της θέσης 
κανονικής λειτουργίας. Στην περίπτωση μηχανημάτων που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δύναται να απαιτείται επίσης 
δυνατότητα παράκαμψης ενός οργάνου χειρισμού φορτίου ή ελέγχου ροπής από 
εκπαιδευμένους χειριστές για την αντιμετώπιση, για παράδειγμα, μιας απειλής 
πυρκαγιάς ή έκρηξης. 

Δεν απαιτείται έλεγχος του φορτίου, αν αυτό δεν συμβάλλει στην ασφάλεια του 
μηχανήματος. Για παράδειγμα, στην περίπτωση μηχανημάτων που διαθέτουν διάταξη 
συγκράτησης φορτίου, όπως είναι ο χαλύβδινος κάδος χύτευσης, η οποία δεν 
επιτρέπει την ανύψωση φορτίου μεγαλύτερου του μέγιστου φορτίου χρήσης του 
μηχανήματος, δύναται να μην εφαρμόζεται η απαίτηση ελέγχου των καταπονήσεων. 
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§355 Έλεγχος καταπονήσεων σε βιομηχανικά ανυψωτικά οχήματα  

Σε μια δήλωση που συμπεριλήφθηκε στα πρακτικά της συνεδρίασης του Συμβουλίου 
της 14ης Ιουνίου 1991, έγινε παραδεκτό ότι η απαίτηση όσον αφορά τον έλεγχο των 
καταπονήσεων δύναται να είναι προβληματική στην περίπτωση βιομηχανικών 
ανυψωτικών οχημάτων: 

«Το Συμβούλιο και η Επιτροπή διαπίστωσαν ότι, βάσει της τρέχουσας προόδου 
της επιστήμης, ορισμένα μηχανήματα, συμπεριλαμβανομένων των 
βιομηχανικών οχημάτων, δύναται να μην πληρούν την απαίτηση αυτή στο 
σύνολό της. Οποιοδήποτε πρόβλημα στην εφαρμογή του σημείου αυτού θα 
πρέπει να υποβάλλεται στην επιτροπή για τα μηχανήματα προς εξέταση.» 

Η επιτροπή για τα μηχανήματα που θεσπίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 6 
παράγραφος 2 της οδηγίας 98/37/ΕΚ ανέφερε ότι η ανωτέρω δήλωση όσον αφορά τα 
«βιομηχανικά οχήματα» δεν εφαρμόζεται σε ανυψωτικά οχήματα μεταβλητού εύρους 
με τηλεσκοπική μπούμα (οχήματα τηλεχειρισμού) αλλά μόνο σε βιομηχανικά 
ανυψωτικά οχήματα με ιστό, καθώς δεν υπάρχει τεχνική δυσκολία στον εξοπλισμό 
των φορτηγών μεταβλητού εύρους με διατάξεις για την πρόληψη της υπέρβασης της 
ροπής ανατροπής ως αποτέλεσμα της ανύψωσης φορτίου.202 

Η δήλωση του Συμβουλίου και της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 1991 εξακολουθεί να 
ισχύει για βιομηχανικά ανυψωτικά οχήματα με ιστό όσον αφορά την εφαρμογή της 
απαίτησης που ορίζεται στο σημείο 4.2.2 του παραρτήματος Ι της οδηγίας 
2006/42/ΕΚ. Ωστόσο, αναμένεται ότι η επιστήμη θα σημειώσει περαιτέρω πρόοδο για 
την εκπλήρωση της απαίτησης του σημείου 4.2.2. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στην 
αναθεώρηση των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων. 

4.2.3 Εγκαταστάσεις οδηγούμενες από συρματόσχοινα 

Τα φέροντα, έλκοντα ή φέροντα-έλκοντα συρματόσχοινα πρέπει να είναι εντεταμένα από 
αντίβαρο ή από μηχανισμό που να επιτρέπει τον μόνιμο έλεγχο της τάσεως. 

§356 Συρματόσχοινα-οδηγοί 

Η απαίτηση αυτή εφαρμόζεται σε ανυψωτικά μηχανήματα με θαλαμίσκο ο οποίος 
είναι αναρτημένος από φέροντα συρματόσχοινα και έλκεται από έλκοντα 
συρματόσχοινα, όπως, για παράδειγμα, διατάξεις μεταφοράς με συρματόσχοινα για 
τη μεταφορά προϊόντων. Εφαρμόζεται επίσης σε μηχανήματα με θαλαμίσκο που είναι 
αναρτημένος από έλκοντα συρματόσχοινα όπως, για παράδειγμα, ανελκυστήρες 
μόνο για τη μεταφορά προϊόντων ή αναβατόρια εργοταξίου. Η διατήρηση επαρκούς 
έντασης στα συρματόσχοινα αυτά είναι απαραίτητη για να αναπτύσσονται οι 
απαιτούμενες δυνάμεις τριβείς, για να διασφαλίζεται η σωστή περιτύλιξη των 
συρματόσχοινων γύρω από τα τύμπανά τους, τις τροχαλίες ή τα ράουλά τους και για 
να προλαμβάνεται η έξοδος από τους οδηγούς τους. 

                                                 
202 Συνεδρίαση της επιτροπής για τα μηχανήματα της 9ης Φεβρουαρίου 2005. 
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4.3  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 

4.3.1 Αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες 

Κάθε τμήμα ανυψωτικής αλυσίδας, συρματόσχοινου ή ιμάντα που δεν αποτελεί μέρος 
συνόλου πρέπει να φέρει σήμανση ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, πλακίδιο ή 
αναπόσπαστο δακτύλιο που να αναγράφει τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του καθώς και τα στοιχεία της σχετικής βεβαίωσης. 

Η βεβαίωση που μνημονεύεται ανωτέρω πρέπει να φέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες 
ενδείξεις: 

α)  το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή, ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του· 

β)  περιγραφή της αλυσίδας ή του συρματόσχοινου που να περιλαμβάνει: 

— τις ονομαστικές διαστάσεις τους, 

— την κατασκευή τους, 

— το υλικό κατασκευής, 

— κάθε ειδική μεταλλουργική επεξεργασία την οποία υπέστη το υλικό· 

γ)  τη μέθοδο δοκιμής· 

δ)  το μέγιστο φορτίο που μπορεί να φέρει κατά τη λειτουργία η αλυσίδα ή το 
συρματόσχοινο. Μπορούν, επίσης, να αναφέρονται τα όρια μέσα στα οποία πρέπει να 
βρίσκονται τα φορτία ανάλογα με τις προβλεπόμενες χρήσεις. 

§357 Πληροφορίες και επισημάνσεις για αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 4.3.1 απαιτήσεις εφαρμόζονται στα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και ορίζονται στο άρθρο 2 
στοιχείο ε) – βλ. §44: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ε). 

Η σήμανση που απαιτείται βάσει του σημείου 4.3.1 είναι συμπληρωματική των 
απαιτήσεων σήμανσης του σημείου 1.7.3 – βλ. §250: σχόλια επί του σημείου 1.7.3. 

Αυτές οι απαιτήσεις σήμανσης εφαρμόζονται σε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά 
από τον κατασκευαστή της αλυσίδας, του συρματόσχοινου, του ιμάντα. Η σήμανση 
δύναται να επιτίθεται στις χύδην μπομπίνες, τύμπανα, κυλίνδρους, πηνία ή δεσμίδες 
αλυσίδων, συρματόσχοινων ή ιμάντων. Ο δίσκος ή ο δακτύλιος επί του οποίου τίθεται 
η σήμανση δεν πρέπει να είναι αφαιρετός. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να υπάρχει 
πιθανότητα ακούσιας αφαίρεσής του κατά την αποθήκευση και μεταφορά. Συνίσταται 
να επιτίθεται στο ίδιο σημείο και η σήμανση «CE» – βλ. §141: σχόλια επί του άρθρου 
16 παράγραφος 2 και §387: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙΙ. 

Οι απαιτήσεις σήμανσης δεν ισχύουν για τα τμήματα αλυσίδων, συρματόσχοινων και 
ιμάντων που κόβονται από τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά από τον 
κατασκευαστή της αλυσίδας, του συρματόσχοινου ή του ιμάντα για να ενσωματωθούν 
σε ανυψωτικό μηχάνημα ή ανυψωτικά εξαρτήματα. Κατά συνέπεια, τα τμήματα 
αλυσίδων, συρματόσχοινων ή ιμάντων που ενσωματώνονται σε ανυψωτικά 
μηχανήματα ή ανυψωτικά εξαρτήματα δεν αναμένεται να φέρουν τις σημάνσεις αυτές. 
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Ωστόσο, οι διανομείς αλυσίδων, συρματόσχοινων και ιμάντων πρέπει να 
διασφαλίζουν ότι η σχετική δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, τα στοιχεία του 
πιστοποιητικού που ορίζει τα χαρακτηριστικά της αλυσίδας, του συρματόσχοινου ή 
του ιμάντα και οι οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή παρέχονται με τα κομμένα 
τμήματα αλυσίδων, συρματόσχοινων ή ιμάντων που παρέχονται στους 
κατασκευαστές ανυψωτικών μηχανημάτων ή ανυψωτικών εξαρτημάτων ή στους 
χρήστες – βλ. §44: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ε). 

Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό και τη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ της αλυσίδας, του συρματόσχοινου ή του ιμάντα πρέπει να 
καταγράφονται στον τεχνικό φάκελο του κατασκευαστή για το ανυψωτικό μηχάνημα ή 
το ανυψωτικό εξάρτημα στο οποίο ενσωματώνεται η αλυσίδα, το συρματόσχοινο ή ο 
ιμάντας – βλ. §392: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο α). 

Το αναφερόμενο στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 4.3.1 πιστοποιητικό θα 
αναφέρει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συρματόσχοινου, της αλυσίδας ή του ιμάντα. 
Στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα παρέχονται πρότυπα δείγματα του εν λόγω 
πιστοποιητικού. 

Η μέθοδος δοκιμής που αναφέρεται στο σημείο 4.3.1 στοιχείο γ) είναι η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για τη δειγματοληπτική δοκιμή που απαιτείται για τον προσδιορισμό 
της ελάχιστης δύναμης θραύσης της αλυσίδας, του συρματόσχοινου ή του ιμάντα –βλ. 
§340 και §341: σχόλια επί των σημείων 4.1.2.4 και 4.1.2.5· Στην περίπτωση που 
χρησιμοποιείται η κατάλληλη μέθοδος δοκιμής που ορίζεται σε εναρμονισμένο 
πρότυπο, αρκεί η αναφορά των στοιχείων του προτύπου. 

Οι απαιτούμενες βάσει του σημείου 4.3.1 στοιχείο δ) πληροφορίες επιτρέπουν στον 
κατασκευαστή ανυψωτικού μηχανήματος ή ανυψωτικού εξαρτήματος να επιλέξει μια 
αλυσίδα, ένα συρματόσχοινο ή έναν ιμάντα με κατάλληλο συντελεστή χρήσης, 
λαμβανομένης υπόψη της προβλεπόμενης χρήσης του ανυψωτικού μηχανήματος ή 
του ανυψωτικού εξαρτήματος και του μέγιστου φορτίου το οποίο πρόκειται να στηρίξει 
η αλυσίδα, το συρματόσχοινο ή ο ιμάντας κατά τη χρήση. Ως εκ τούτου, ο 
κατασκευαστής της αλυσίδας, του συρματόσχοινου ή του ιμάντα πρέπει να αναφέρει 
την ελάχιστη δύναμη θραύσης της αλυσίδας, του συρματόσχοινου ή του ιμάντα. 

Παρόλο που στο σημείο 4.3.1 δεν προσδιορίζεται αν το πιστοποιητικό που 
αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο πρέπει να συνοδεύει το προϊόν, οι πληροφορίες 
που περιλαμβάνονται στο πιστοποιητικό πρέπει να είναι διαθέσιμες στον 
κατασκευαστή ή το χρήστη ανυψωτικών μηχανημάτων ή ανυψωτικών εξαρτημάτων 
ώστε να του επιτρέπουν να επιλέγει αλυσίδες, συρματόσχοινα ή ιμάντες που είναι 
κατάλληλοι για την σκοπούμενη χρήση και που έχουν τα απαιτούμενα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και συντελεστή χρήσης – βλ. §337 έως §341: σχόλια επί των σημείων 
4.1.2.3, 4.1.2.4 και 4.1.2.5. 

Συνεπώς, συνίσταται η συμπερίληψη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ, των 
πληροφοριών που αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 4.3.1 και των 
οδηγιών χρήσης της αλυσίδας, του συρματόσχοινου ή του ιμάντα σε ένα ενιαίο 
έγγραφο. 
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4.3.2 Ανυψωτικά εξαρτήματα 

Τα ανυψωτικά εξαρτήματα, πρέπει να αναγράφουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

— στοιχεία όσον αφορά το υλικό όταν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για την 
ασφαλή χρήση, 

— το μέγιστο φορτίο χρήσης. 

Στην περίπτωση που τα φυσικά χαρακτηριστικά των ανυψωτικών εξαρτημάτων δεν 
επιτρέπουν την επισήμανση, τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο 
πρέπει να αναγράφονται σε πινακίδα ή άλλο ισοδύναμο μέσο και να στερεώνονται 
ασφαλώς επί του εξαρτήματος. 

Τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να τοποθετούνται σε θέση από την 
οποία δεν κινδυνεύουν να εξαφανισθούν ούτε να προκαλέσουν εξασθένηση του 
εξαρτήματος. 

§358 Σήμανση ανυψωτικών εξαρτημάτων 

Οι απαιτήσεις σήμανσης που ορίζονται στο σημείο 4.3.2 εφαρμόζονται σε ανυψωτικά 
εξαρτήματα – βλ. §43: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο δ). Οι απαιτήσεις αυτές είναι 
συμπληρωματικές των απαιτήσεων όσον αφορά τη σήμανση μηχανημάτων του 
σημείου 1.7.3. 

Εάν ένα ανυψωτικό μηχάνημα κατασκευάζεται από δομικά στοιχεία που 
συναρμολογούνται μαζί κατά τρόπο μόνιμο, το σύνολο πρέπει να επισημαίνεται ως 
ενιαίο ανυψωτικό εξάρτημα. Αν διατίθενται στην αγορά δομικά στοιχεία για αρτάνες ή 
άλλα ανυψωτικά εξαρτήματα που μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως χωριστά 
ανυψωτικά εξαρτήματα, τα εν λόγω δομικά στοιχεία θα πρέπει να φέρουν τις 
απαιτούμενες βάσει του σημείου 4.3.2 σημάνσεις. Από την άλλη πλευρά, τα δομικά 
στοιχεία που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως χωριστά ανυψωτικά εξαρτήματα 
δεν θα πρέπει να φέρουν τις σημάνσεις αυτές. 

Τα εναρμονισμένα πρότυπα για χαλύβδινα δομικά στοιχεία για αρτάνες 
προσδιορίζουν ένα σύστημα κωδικών για σκοπούς σήμανσης. Αν τα εν λόγω δομικά 
στοιχεία δύναται να χρησιμοποιηθούν ως χωριστά ανυψωτικά εξαρτήματα, η 
σήμανση βάσει του κωδικού θεωρείται ότι συμμορφώνεται με την απαίτηση του 
σημείου 4.3.2, εφόσον το νόημα του κωδικού διασαφηνίζεται στις οδηγίες χρήσης του 
κατασκευαστή – βλ. §360: σχόλια επί του σημείου 4.4.1 του παραρτήματος Ι. 

Η σήμανση «CE» θα επιτίθεται στο ίδιο σημείο με τις σημάνσεις που απαιτούνται 
βάσει των σημείων 1.7.3 και 4.3.2 – βλ. §387: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙΙ. 
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4.3.3 Ανυψωτικά μηχανήματα 

Το μέγιστο φορτίο χρήσης πρέπει να αναγράφεται ιδιαίτερα ευανάγνωστα επί του 
μηχανήματος. Η εν λόγω αναγραφή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ιδιαιτέρως 
ευανάγνωστο, ανεξίτηλο και υπό μη κωδικοποιημένη μορφή. 

Όταν το μέγιστο φορτίο χρήσης εξαρτάται από τη διαμόρφωση του μηχανήματος, κάθε 
θέση εργασίας πρέπει να φέρει πινακίδα φορτίων η οποία να αναφέρει υπό μορφή 
σχεδίων, ή ενδεχομένως πινάκων, τα επιτρεπόμενα φορτία χρήσης για κάθε διαμόρφωση. 

Τα μηχανήματα που προορίζονται αποκλειστικά για την ανύψωση φορτίων, που είναι 
εξοπλισμένα με φορέα φορτίου που επιτρέπουν την πρόσβαση προσώπων, πρέπει να 
φέρουν σαφή και ανεξίτηλη ένδειξη που να απαγορεύει την ανύψωση προσώπων. Η 
ένδειξη αυτή πρέπει να είναι ορατή από όλα τα σημεία από όπου είναι δυνατή η 
πρόσβαση. 

§359 Σήμανση ανυψωτικών μηχανημάτων 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 4.3.3 απαιτήσεις εφαρμόζονται σε ανυψωτικά 
μηχανήματα με την αυστηρή έννοια του όρου και σε εναλλάξιμο εξοπλισμό 
ανύψωσης. Είναι συμπληρωματικές των απαιτήσεων όσον αφορά τη σήμανση 
μηχανημάτων που ορίζονται στο σημείο 1.7.3. 

Στο σημείο 4.3.3 προσδιορίζεται ότι το μέγιστο φορτίο χρήσης πρέπει να 
επισημαίνεται κατά τρόπο «ιδιαίτερα ευανάγνωστο». Πρόκειται για μια ισχυρότερη 
απαίτηση από αυτή που ισχύει για τις άλλες σημάνσεις του σημείου 1.7.3, οι οποίες 
πρέπει να είναι απλώς «ευανάγνωστες». Αυτό υποδηλώνει ότι το μέγιστο φορτίο 
χρήσης πρέπει να επισημαίνεται στο μηχάνημα κατά τρόπο ώστε να είναι εύκολα 
ορατό από τους χειριστές. Το μέγιστο φορτίο χρήσης θα πρέπει να επισημαίνεται σε 
χιλιοστόγραμμα. 

Από την άλλη πλευρά, ο δίσκος φορτίου που αναφέρεται στη δεύτερη παράγραφο 
του σημείου 4.3.3, ο οποίος αναφέρει το μέγιστο φορτίο χρήσης για καθεμιά από τις 
θέσεις λειτουργίας του μηχανήματος, πρέπει να είναι ορατός από τις σχετικές θέσεις 
λειτουργίας. 
Η τρίτη παράγραφος του σημείου 4.3.3 αφορά τον προβλέψιμο κίνδυνο 
κακομεταχείρισης ορισμένων μηχανημάτων που προορίζονται μόνο για την ανύψωση 
προϊόντων – βλ. §175: σχόλια επί του σημείου 1.1.2 στοιχείο γ). Τα μηχανήματα που 
διαθέτουν θαλαμίσκο ο οποίος είναι αρκετά μεγάλος ώστε να επιτρέπει την 
πρόσβαση σε πρόσωπα, όπως, για παράδειγμα, οι ανελκυστήρες για τη μεταφορά 
προϊόντων μόνο, πρέπει να φέρουν κατάλληλη προειδοποίηση στα πρόσωπα που 
ενδέχεται να επιχειρήσουν να μετακινηθούν με το μηχάνημα βρισκόμενοι εντός του 
θαλαμίσκου. Η προειδοποίηση αυτή υπόκειται στις απαιτήσεις που ορίζονται στο 
σημείο 1.7.1 του παραρτήματος Ι σχετικά με τις πληροφορίες και τις προειδοποιήσεις 
στα μηχανήματα. 
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4.4  ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 

4.4.1 Ανυψωτικά εξαρτήματα 

Κάθε ανυψωτικό εξάρτημα ή κάθε παρτίδα ανυψωτικών εξαρτημάτων που δεν 
κυκλοφορούν ξεχωριστά στο εμπόριο, πρέπει να συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών 
χρήσης που να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

α) την προβλεπόμενη χρήση· 

β) τα όρια χρήσης, κυρίως για τα ανυψωτικά εξαρτήματα, όπως οι μαγνητικές βεντούζες 
ή οι βεντούζες υποπίεσης, που δεν συμμορφώνονται πλήρως με το σημείο 4.1.2.6, 
στοιχείο ε)· 

γ) οδηγίες συναρμολόγησης, χρήσης και συντήρησης· 

δ) τον συντελεστή στατικής δοκιμής που χρησιμοποιήθηκε. 

§360 Οδηγίες χρήσης για ανυψωτικά εξαρτήματα 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 4.4.1 απαίτηση εφαρμόζεται σε ανυψωτικά εξαρτήματα, 
συμπεριλαμβανομένων αρτάνων και δομικών στοιχείων αρτάνων που δύναται να 
χρησιμοποιηθούν ως χωριστά εξαρτήματα ανύψωσης – βλ. §43: σχόλια επί του 
άρθρου 2 στοιχείο δ). 

Οι οδηγίες χρήσης για ανυψωτικά εξαρτήματα δύναται να περιλαμβάνονται σε ένα 
εμπορικό έντυπο, όπως έναν κατάλογο, αλλά ο κατασκευαστής πρέπει να 
διασφαλίσει ότι αντίγραφο του εγγράφου αυτού παρέχεται με κάθε ανυψωτικό 
εξάρτημα ή παρτίδα εξαρτημάτων. 

Το στοιχείο β) αφορά εξαρτήματα, όπως οι μαγνητικοί ή πνευματικοί ανυψωτές, για τα 
οποία δεν δύναται να εκπληρώνεται πάντα η απαίτηση που ορίζεται στο σημείο 
4.1.2.6 στοιχείο ε). Ο κατασκευαστής πρέπει να προσδιορίζει τις περιπτώσεις αυτές 
και να ενημερώνει το χρήστη αν οι οικείες διατάξεις συγκράτησης φορτίου δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται πάνω από χώρους που πιθανόν να υπάρχουν πρόσωπα. 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 360

4.4.2 Ανυψωτικά μηχανήματα 

Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης που 
περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με: 

α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος, και συγκεκριμένα: 

— το μέγιστο φορτίο χρήσης και, εάν απαιτείται, αντίγραφο της πινακίδας ή του 
πίνακα των φορτίων που περιγράφεται στο δεύτερο εδάφιο του σημείου 4.3.3, 

— τις αντιδράσεις στις στηρίξεις ή στις αγκυρώσεις και, ενδεχομένως, τα 
χαρακτηριστικά των οδών, 

— εάν απαιτείται, τον ορισμό και τα μέσα εγκατάστασης ερμάτων, 

β) το περιεχόμενο του βιβλιαρίου παρακολούθησης του μηχανήματος, αν αυτό δεν 
χορηγείται μαζί με το μηχάνημα· 

γ) τις οδηγίες χρήσης, κυρίως για την αναπλήρωση των ελλείψεων της άμεσης οπτικής 
επαφής του χειριστή με το φορτίο· 

δ) κατά περίπτωση, έκθεση δοκιμών όπου περιγράφονται αναλυτικά οι στατικές και οι 
δυναμικές δοκιμές που εκτελέσθηκαν από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο του· 

ε) για τα μηχανήματα που δεν έχουν συναρμολογηθεί στις εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή με τη διαμόρφωση υπό την οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, τις 
απαραίτητες οδηγίες για την πραγματοποίηση των μετρήσεων που αναφέρονται στο 
σημείο 4.1.3 πριν από την έναρξη της χρήσης τους. 

§361 Οδηγίες χρήσης για ανυψωτικά μηχανήματα 

Η προβλεπόμενη στην παράγραφο 4.4.2 απαίτηση εφαρμόζεται σε ανυψωτικά 
μηχανήματα με την αυστηρή έννοια του όρου και σε εναλλάξιμο εξοπλισμό 
ανύψωσης. 

Η πρώτη περίπτωση του στοιχείου α) του σημείου 4.4.2 επαναλαμβάνει τη σημασία 
της ενημέρωσης του χρήστη και του χειριστή για τα όρια φόρτωσης του μηχανήματος. 

Η δεύτερη και η τρίτη περίπτωση του στοιχείου α) του σημείου 4.4.2 αφορούν την 
εγκατάσταση ανυψωτικών μηχανημάτων για τη διασφάλιση της ευστάθειάς τους. Οι 
απαιτήσεις αυτές είναι συμπληρωματικές των γενικών απαιτήσεων σχετικά με τις 
οδηγίες εγκατάστασης και την ευστάθεια του σημείου 1.7.4.2 στοιχεία θ) και ιε) του 
παραρτήματος Ι. 

Το στοιχείο β) του σημείου 4.4.2 αναφέρεται στο βιβλιάριο παρακολούθησης. Ο 
κατασκευαστής δεν υποχρεούται να παράσχει τέτοιο βιβλιάριο παρακολούθησης. 
Ωστόσο, η παροχή βιβλιαρίου παρακολούθησης εντός του οποίου αναφέρονται οι 
εργασίες προληπτικής συντήρησης που πρέπει να εκτελεί ο χρήστης και η 
περιοδικότητά τους συνίσταται ως πρακτικός τρόπος παροχής των οδηγιών 
συντήρησης που απαιτούνται βάσει του σημείου 1.7.4.2 στοιχείο ιη) του 
παραρτήματος Ι.  

Ακόμη και αν ο κατασκευαστής του ανυψωτικού μηχανήματος δεν παράσχει βιβλιάριο 
παρακολούθησης, σύμφωνα με το στοιχείο β) του σημείου 4.4.2, απαιτείται να 
παράσχει πληροφορίες ως προς το περιεχόμενό του. Στα εναρμονισμένα πρότυπα 
δύναται να προσδιορίζεται τυποποιημένη μορφή για το περιεχόμενο του βιβλιαρίου 
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παρακολούθησης για συγκεκριμένες κατηγορίες μηχανημάτων, η οποία διευκολύνει 
τη χρήση του μηχανήματος από τους χρήστες και από το προσωπικό ελέγχου και 
συντήρησης. 

Στο στοιχείο γ) του σημείου 4.4.2 αναγνωρίζεται ότι, παρά τα μέτρα που λαμβάνει ο 
κατασκευαστής για να συμμορφώνεται με την απαίτηση που ορίζεται στην πρώτη 
παράγραφο του σημείου 4.1.2.7, ο χειριστής δύναται, μολαταύτα, να μην έχει επαρκή 
ορατότητα του φορτίου σε ορισμένες συνθήκες λειτουργίας, για παράδειγμα, λόγω 
εμποδίων στη ζώνη λειτουργίας. Ως εκ τούτου, ο κατασκευαστής πρέπει να παράσχει 
καθοδήγηση στο χρήστη όσον αφορά τα μέτρα που δύναται να ληφθούν για την 
αντιστάθμιση της εν λόγω έλλειψης ορατότητας. 

Στα στοιχεία δ) και ε) του σημείου 4.4.2 γίνεται αναφορά στα μέτρα που πρέπει να 
λάβει ο κατασκευαστής για να ελέγξει την καταλληλότητα του ανυψωτικού 
μηχανήματος για τη σκοπούμενη χρήση σύμφωνα με το σημείο 4.1.3 του 
παραρτήματος Ι.  

Το στοιχείο δ) αναφέρεται στις στατικές και δυναμικές δοκιμές που αναφέρονται στη 
δεύτερη παράγραφο του σημείου 4.1.3. Οι σχετικές εκθέσεις δοκιμής πρέπει να 
περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης λαμβάνει 
αποδεικτικά στοιχεία της εκτέλεσης των απαραίτητων δοκιμών από τον κατασκευαστή 
ή εκ μέρους αυτού.  

Το στοιχείο ε) αφορά την περίπτωση κατά την οποία το μηχάνημα δεν 
συναρμολογείται στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή και που, ως εκ τούτου, η 
καταλληλότητά του για τη σκοπούμενη χρήση πρέπει να ελέγχεται από τον 
κατασκευαστή ή εκ μέρους του στον τόπο χρήσης – βλ. σχόλια επί του σημείου 4.1.3. 
Στην περίπτωση αυτή, οι οδηγίες για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων πρέπει 
να περιλαμβάνονται στις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή ώστε να επιτρέπεται η 
λήψη των απαραίτητων μέτρων στον τόπο χρήσης. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η 
απαίτηση αυτή δεν υποδηλώνει ότι η υποχρέωση του κατασκευαστή να διασφαλίζει 
ότι η καταλληλότητα του μηχανήματος για τη σκοπούμενη χρήση ελέγχεται πριν από 
την έναρξη χρήσης του μηχανήματος δύναται να μεταβιβαστεί στο χρήστη. 
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5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΕΣ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Τα μηχανήματα που προορίζονται για υπόγειες εργασίες, πρέπει να ανταποκρίνονται στο 
σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν 
κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σημείο 4). 

§362 Συμπληρωματικές απαιτήσεις για μηχανήματα που προορίζονται για 
υπόγειες εργασίες 

Το πέμπτο μέρος του παραρτήματος Ι ορίζει συμπληρωματικές βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας για μηχανήματα που προορίζονται για υπόγειες εργασίες Αυτές 
εφαρμόζονται στα οικεία μηχανήματα συμπληρωματικά προς τις σχετικές απαιτήσεις 
του πρώτου μέρους του παραρτήματος Ι και, κατά περίπτωση, των άλλων μερών του 
παραρτήματος Ι – βλ. §163: σχόλια επί της 4ης γενικής αρχής. 

Η περιορισμένη εφαρμογή του όρου «υπόγειες εργασίες» αναφέρθηκε στα πρακτικά 
της συνεδρίασης του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 1991, όταν οι απαιτήσεις αυτές 
εισήχθησαν για πρώτη φορά στην οδηγία για τα μηχανήματα: 

«Νοείται ότι οι εργασίες που εκτελούνται σε υπόγειους χώρους στάθμευσης 
αυτοκινήτων, σε υπόγεια υποκαταστήματα, κελάρια, καλλιέργειες μανιταριών 
και άλλους παρόμοιους χώρους δεν θεωρούνται υπόγειες εργασίες.» 

Κατά συνέπεια, οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του πέμπτου μέρους 
αφορούν μηχανήματα που προορίζονται για ορυχεία και υπόγεια λατομεία, όχι για 
κτίρια που βρίσκονται κάτω από το έδαφος. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ορισμένες κατηγορίες μηχανημάτων για υπόγειες 
εργασίες περιλαμβάνονται στον κατάλογο του παραρτήματος IV (σημεία 12.1 και 
12.2) για τις κατηγορίες μηχανημάτων στα οποία εφαρμόζεται μία εκ των διαδικασιών 
εκτίμησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 3 και 4. 

5.1.  ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑΣ 

Τα κινητά συστήματα αντιστήριξης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται 
κατά τρόπο που να τους προσδίδει επαρκή ισορροπία κατά τη μετακίνησή τους και να 
μην ανατρέπονται πριν και κατά το χρονικό διάστημα που φορτίζονται, καθώς και 
μετά την αφαίρεση του φορτίου. Πρέπει επίσης να διαθέτουν σημεία αγκύρωσης για 
τις άνω πλάκες των μεμονωμένων υδραυλικών πασσάλων. 

5.2.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ 

 Τα κινητά συστήματα αντιστήριξης πρέπει να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη κυκλοφορία 
 των εκτιθέμενων προσώπων. 

§363 Κινητά συστήματα αντιστήριξης 

Οι προβλεπόμενες στα σημεία 5.1 και 5.2 απαιτήσεις αφορούν προχωρούντα 
υδραυλικά κινητά συστήματα αντιστήριξης που χρησιμοποιούνται για τη στήριξη της 
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οροφής σηράγγων ορυχείου. Οι προβλεπόμενες στο σημείο 5.1 απαιτήσεις είναι 
συμπληρωματικές της γενικής απαίτησης όσον αφορά την ευστάθεια του σημείου 
1.3.1. 

Προδιαγραφές για κινητά συστήματα αντιστήριξης παρέχονται στη σειρά προτύπων 
ΕΝ 1804. 

5.3.  ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Τα όργανα ελέγχου της επιτάχυνσης και της πέδησης για την κίνηση μηχανημάτων επί 
τροχιών πρέπει να είναι χειροκίνητα. Ωστόσο, τα συστήματα ενεργοποίησης μπορούν 
να είναι ποδοκίνητα. 

Τα όργανα χειρισμού των κινητών συστημάτων αντιστήριξης πρέπει να είναι 
σχεδιασμένα, κατασκευασμένα και τοποθετημένα έτσι ώστε οι χειριστές να 
προστατεύονται από εγκατεστημένο σύστημα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια της 
ολίσθησης. Τα όργανα χειρισμού πρέπει να προφυλάσσονται από οποιαδήποτε 
απροσδόκητη ενεργοποίησή τους. 

§364 Όργανα χειρισμού 

Οι προβλεπόμενες στην πρώτη παράγραφο του σημείου 5.3 απαιτήσεις αφορούν 
όργανα ελέγχου για μηχανήματα που κινούνται επί τροχιών και χρησιμοποιούνται σε 
υπόγεια ορυχεία. Είναι συμπληρωματικές των γενικών απαιτήσεων σχετικά με τα 
όργανα χειρισμού του σημείου 1.2.2 και των απαιτήσεων σχετικά με τα όργανα 
χειρισμού κινητών μηχανημάτων του σημείου 3.3.1. 

Οι προβλεπόμενες στη δεύτερη παράγραφο απαιτήσεις αφορούν τον σχεδιασμό και 
την τοποθέτηση των οργάνων ελέγχου για κινητά συστήματα αντιστήριξης. 

5.4.  ΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 

Τα αυτοκινούμενα μηχανήματα έλξης επί τροχιών που χρησιμοποιούνται σε υπόγειες 
εργασίες, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με σύστημα ενεργοποίησης που να επενεργεί στο 
κύκλωμα ελέγχου της μετακίνησης του μηχανήματος, έτσι ώστε η κίνηση να διακόπτεται 
όταν ο οδηγός δεν έχει πλέον τον έλεγχο της κίνησης. 

§365 Έλεγχος μετακίνησης 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 5.4 απαίτηση είναι συμπληρωματική της απαίτησης 
όσον αφορά τον έλεγχο της μετακίνησης που ορίζεται στην πρώτη παράγραφο του 
σημείου 3.3.2. 

Σε αυτοκινούμενα μηχανήματα που κινούνται επί τροχιών και χρησιμοποιούνται σε 
υπόγεια ορυχεία και λατομεία πρέπει να εγκαθίσταται όργανο ενεργοποίησης, ώστε 
να διασφαλίζεται ότι ο οδηγός βρίσκεται στη θέση οδήγησης αλλά και ότι διατηρεί τον 
έλεγχο της κίνησης. 
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5.5.  ΠΥΡΚΑΓΙΑ 

Το δεύτερο εδάφιο του σημείου 3.5.2 είναι αναγκαστικής ισχύος για τα μηχανήματα που 
έχουν τμήματα τα οποία συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο ανάφλεξης. 

Το σύστημα πέδησης των μηχανημάτων που προορίζονται για υπόγειες εργασίες πρέπει να 
είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να μη δημιουργεί σπινθήρες ή να 
προκαλεί πυρκαγιά. 

Τα μηχανήματα με κινητήρα εσωτερικής καύσης που προορίζονται για υπόγειες εργασίες 
πρέπει να είναι εξοπλισμένες αποκλειστικά με κινητήρες εσωτερικής καύσης που 
χρησιμοποιούν καύσιμο με χαμηλή τάση ατμών, και οι οποίοι αποκλείεται να 
προκαλέσουν σπινθήρα ηλεκτρικής προέλευσης. 

§366 Ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε μηχανήματα για υπόγειες εργασίες 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη παράγραφο του σημείου 5.5 απαίτηση είναι 
συμπληρωματική των απαιτήσεων όσον αφορά τα μέσα πυρόσβεσης του σημείου 
3.5.2. Εφόσον οι συνέπειες μιας πυρκαγιάς κατά την εκτέλεση υπόγειων εργασιών 
ενδέχεται πάντα να είναι σοβαρές, η εγκατάσταση ενός ενσωματωμένου συστήματος 
πυρόσβεσης αποτελεί ρητή απαίτηση για τα μηχανήματα που προορίζονται για 
υπόγειες εργασίες και περιέχουν ιδιαιτέρως εύφλεκτα στοιχεία. 

Οι προβλεπόμενες στη δεύτερη και την τρίτη παράγραφο του σημείου 5.5 απαιτήσεις 
είναι συμπληρωματικές της γενικής απαίτησης όσον αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς 
που ορίζεται στο σημείο 1.5.6. Στόχος τους είναι να μην επιτρέπουν στο σύστημα 
πέδησης ή τον κινητήρα που έχει συναρμολογηθεί σε ένα μηχάνημα που προορίζεται 
για εργασία σε υπόγεια ορυχεία να πυροδοτήσει ή να εξαπλώσει πυρκαγιά.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κινητήρες εσωτερικής καύσης που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθούν σε δυνητικώς εκρηκτικές ατμόσφαιρες υπόκεινται στην οδηγία 
ATEX 94/9/ΕΚ – βλ. §91: σχόλια επί του άρθρου 3 και §228: σχόλια επί του σημείου 
1.5.7. 

5.6.  ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ 

Τα καυσαέρια των κινητήρων εσωτερικής καύσης δεν πρέπει να εκπέμπονται προς τα 
πάνω. 

§367 Εκπομπές καυσαερίων 

Ο κύριος λόγος της απαίτησης που ορίζεται στο σημείο 5.6 όσον αφορά την 
αποχέτευση εκπομπών καυσαερίων από τους κινητήρες εσωτερικής καύσης που 
τοποθετούνται σε μηχανήματα που προορίζονται για υπόγειες εργασίες είναι η 
πρόληψη της έκθεσης της οροφής ενός ορυχείου ή λατομείου σε θερμικές πιέσεις. 
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6.  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ 
ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Τα μηχανήματα που συνεπάγονται κινδύνους οι οποίοι οφείλονται στην ανύψωση 
προσώπων, πρέπει να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σημείο 4). 

§368 Πεδίο εφαρμογής του μέρους 6 

Το έκτο μέρος του παραρτήματος Ι ορίζει βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας για μηχανήματα που εμφανίζουν κινδύνους λόγω της ανύψωσης 
προσώπων. Οι ειδικές εγγενώς επικίνδυνες καταστάσεις που συνδέονται με την 
ανύψωση προσώπων περιλαμβάνουν, ιδιαίτερα, την πτώση ή την ανεξέλεγκτη κίνηση 
του θαλαμίσκου, την πτώση προσώπων από τον θαλαμίσκο, συγκρούσεις μεταξύ του 
θαλαμίσκου ή των προσώπων εντός ή πάνω στον θαλαμίσκο και εμπόδια στο 
περιβάλλον του μηχανήματος και την κατάρρευση ή ανατροπή του ανυψωτικού 
μηχανήματος. 

Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ανύψωση προσώπων είναι γενικά υψηλότεροι από 
τους κινδύνους που συνδέονται με την ανύψωση προϊόντων δεδομένης της 
σοβαρότητας της πιθανής ζημίας λόγω αστοχίας που οδηγεί σε ατυχήματα, της 
μεγαλύτερης έκθεσης σε εγγενείς κινδύνους, εφόσον τα πρόσωπα που ανυψώνονται 
από το μηχάνημα είναι συνεχώς εκτεθειμένα σε εγγενείς κινδύνους όπως, για 
παράδειγμα, κίνδυνο πτώσης του θαλαμίσκου, και της μειωμένης πιθανότητας 
αποφυγής των κινδύνων ή των συνεπειών τους. 

Οι απαιτήσεις που ορίζονται στο έκτο μέρος εφαρμόζονται σε όλα τα μηχανήματα που 
εκτελούν εργασίες που περιλαμβάνουν την ανύψωση προσώπων, είτε η ανύψωση 
των προσώπων είναι η κύρια λειτουργία του μηχανήματος είτε δευτερεύουσα 
λειτουργία του μηχανήματος είτε λειτουργία τμήματος του μηχανήματος. 

Ο όρος «ανύψωση» καλύπτει οποιαδήποτε κίνηση ή αλληλουχία κινήσεων που 
περιλαμβάνει ανύψωση ή κάθοδο ή και τα δύο. Η ανύψωση και η κάθοδος 
περιλαμβάνουν αλλαγές επιπέδου σε ευθεία κάθετη κατεύθυνση καθώς και σε 
κεκλιμένη γωνία – βλ. §328: σχόλια επί του σημείου 4.1.1 στοιχείο α). 

Οι απαιτήσεις του έκτου μέρους δεν ισχύουν για εγγενείς κινδύνους οφειλόμενους 
στην κίνηση προσώπων κατά τρόπο συνεχή, για παράδειγμα, πάνω σε μηχάνημα 
όπως οι κυλιόμενες σκάλες και οι κινούμενοι πεζοδιάδρομοι – βλ. §328: σχόλια 
επί του σημείου 4.1.1 στοιχείο α). 

Οι προβλεπόμενες στο έκτο μέρος απαιτήσεις εφαρμόζονται σε μηχανήματα με την 
αυστηρή έννοια του όρου, σε εναλλάξιμο εξοπλισμό για την ανύψωση προσώπων, σε 
δομικά στοιχεία ασφαλείας εγκατεστημένα για την ασφάλεια των εργασιών που 
περιλαμβάνουν την ανύψωση προσώπων, σε ανυψωτικά εξαρτήματα ή σε αλυσίδες, 
συρματόσχοινα και ιμάντες για την ανύψωση προσώπων. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οποιαδήποτε από τις απαιτήσεις του έκτου μέρους 
δύναται να εφαρμόζεται σε ημιτελή μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την 
ανύψωση προσώπων. 
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6.1   ΓΕΝΙΚΑ 

6.1.1  Μηχανική αντοχή 

Ο θαλαμίσκος, συμπεριλαμβανομένων τυχών καταπακτών, πρέπει να έχει σχεδιασθεί και 
κατασκευασθεί έτσι ώστε να προσφέρει χώρο και αντοχή που αντιστοιχούν στο μέγιστο 
αριθμό προσώπων που επιτρέπεται να επιβαίνουν στον θαλαμίσκο και στο μέγιστο φορτίο 
χρήσης. 

Οι συντελεστές χρήσης που καθορίζονται στα σημεία 4.1.2.4 και 4.1.2.5 δεν είναι 
επαρκείς για τα μηχανήματα που προορίζονται για την ανύψωση προσώπων και, κατά 
γενικό κανόνα, πρέπει να διπλασιάζονται. Τα μηχανήματα που προορίζονται για την 
ανύψωση προσώπων και αγαθών πρέπει να εξοπλίζονται με ανάρτηση ή σύστημα 
υποστήριξης του θαλαμίσκου και να έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζουν επαρκές 
συνολικό επίπεδο ασφαλείας και να προλαμβάνουν τον κίνδυνο πτώσης του θαλαμίσκου. 

Εάν, για την ανάρτηση του θαλαμίσκου, χρησιμοποιούνται συρματόσχοινα ή αλυσίδες, 
απαιτούνται τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα συρματόσχοινα ή αλυσίδες. Κάθε 
συρματόσχοινο ή κάθε αλυσίδα έχει ανεξάρτητη αγκύρωση. 

§369 Μηχανική αντοχή 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 6.1.1 απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές των γενικών 
απαιτήσεων του σημείου 1.3.2 για τον κίνδυνο θραύσης κατά τη χρήση και των 
απαιτήσεων του σημείου 4.1.2.3 για τη μηχανική αντοχή για την αντιστάθμιση των 
κινδύνων που οφείλονται σε ανυψωτικές εργασίες. 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 6.1.1 προβλέπει ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή 
του θαλαμίσκου πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το μέγιστο φορτίο χρήσης που θα 
πρέπει να μεταφερθεί και το μέγιστο αριθμό προσώπων που επιτρέπεται να 
μεταφέρονται στο φορέα. Το μέγιστο φορτίο χρήσης υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη 
το μέγιστο αριθμό προσώπων που προβλέπεται να ανυψώνονται από το μηχάνημα 
και το βάρος τους, καθώς και το βάρος αντικειμένων ή υλικών, όπως, για παράδειγμα, 
εξοπλισμού ή εργαλείων εργασίας, τα οποία προορίζεται να ανυψώσει το μηχάνημα. Ο 
παρεχόμενος για τα πρόσωπα χώρος πρέπει να είναι αρκετός ώστε να τους επιτρέπει 
να μεταφέρονται άνετα και με ασφάλεια και, στην περίπτωση εξέδρων εργασίας, να 
τους επιτρέπει να εκτελούν τις εργασίες τους με ασφάλεια. Σε ορισμένες περιπτώσεις, 
ο παρεχόμενος χώρος δύναται να είναι περιορισμένος, ώστε να αποθαρρύνεται η 
υπερφόρτωση του φορέα. 

Η προβλεπόμενη στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 6.1.1 απαίτηση λαμβάνει 
υπόψη της το γεγονός ότι, κατά την ανύψωση προσώπων, η πτώση ή η ανεξέλεγκτη 
κίνηση του φορέα ή του φορτίου οδηγεί σχεδόν πάντα σε σοβαρό ή θανατηφόρο 
ατύχημα. Κατά συνέπεια, πρέπει να χρησιμοποιείται αυστηρότερος συντελεστής 
χρήσης κατά τον υπολογισμό της αντοχής του δομικών στοιχείων που φέρουν φορτίο 
σε σχέση με αυτόν που χρησιμοποιείται για μηχανήματα ανύψωσης προϊόντων μόνο 
– βλ. §330: σχόλια επί του σημείου 4.1.1 στοιχείο γ).  

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 6.1.1 ορίζει μια ειδική απαίτηση για μηχανήματα με 
αναρτημένο θαλαμίσκο. Στόχος της απαίτησης αυτής είναι η πρόληψη των κινδύνων 
πτώσης ή ανεξέλεγκτης ανοδικής κίνησης του θαλαμίσκου στην περίπτωση θραύσης 
ενός συρματόσχοινου ή αλυσίδας ανάρτησης. Τα εν λόγω μηχανήματα 
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χρησιμοποιούν, κατά γενικό κανόνα, δύο ή περισσότερα συρματόσχοινα ή αλυσίδες 
ανάρτησης, καθεμιά με το δικό της σημείο αγκύρωσης. 

Παρεκκλίσεις από το γενικό αυτό κανόνα είναι πιθανές στην περίπτωση που δεν είναι 
πρακτικά δυνατή η παροχή δύο συρματόσχοινων ανάρτησης, εφόσον δύναται να 
επιτευχθεί τουλάχιστον ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας. Παράδειγμα τέτοιου είδους 
παρέκκλισης αποτελεί η χρήση ενός συρματόσχοινου ανάρτησης σε συνδυασμό με 
ένα συρματόσχοινο ασφαλείας και μια συσκευή αρπάγης που πυροδοτείται 
αυτομάτως στην περίπτωση υπερβολικής ταχύτητας του θαλαμίσκου. Κάθε εν λόγω 
παρέκκλιση θα πρέπει να δικαιολογείται βάσει της εκτίμησης των κινδύνων και της 
προόδου της επιστήμης. Τεχνικές λύσεις δύναται να προβλέπονται στα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα – βλ. §162: σχόλια επί της 3ης γενικής αρχής. 

6.1.2  Έλεγχος των καταπονήσεων για τα μηχανήματα που κινούνται με 
ενέργεια πλην της ανθρώπινης δύναμης 

Οι απαιτήσεις του σημείου 4.2.2 ισχύουν ανεξαρτήτως των τιμών του μέγιστου φορτίου 
χρήσης και της μέγιστης ροπής ανατροπής, εκτός αν ο κατασκευαστής μπορεί να αποδείξει 
ότι δεν υφίσταται κίνδυνος υπερφόρτωσης ή ανατροπής. 

§370 Έλεγχος των καταπονήσεων  

Η προβλεπόμενη στο σημείο 6.1.2 απαίτηση είναι συμπληρωματική της απαίτησης 
που ορίζεται στο σημείο 4.1.1 για τον έλεγχο των καταπονήσεων. Τα μηχανήματα 
που προορίζονται για την ανύψωση προσώπων πρέπει να εξοπλίζονται με τα όργανα 
για την πρόληψη της υπερφόρτωσης και της ανατροπής που απαιτούνται βάσει του 
σημείου 4.2.2, συμπεριλαμβανομένων μηχανημάτων με μέγιστο φορτίο χρήσης 
τουλάχιστον 1000 kg ή ροπή ανατροπής τουλάχιστον 40 000 Nm. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα όργανα ελέγχου των καταπονήσεων δεν δύναται να 
προλάβουν ορισμένους κινδύνους που οφείλονται στην υπερφόρτωση όπως, για 
παράδειγμα, την υπερφόρτωση μιας εξέδρας εργασίας κατά την εργασία σε ύψος. 
Ωστόσο, οι εν λόγω διατάξεις δύναται να προλάβουν την ανύψωση ενός 
υπερφορτωμένου θαλαμίσκου από τη θέση πρόσβασής του και να παράσχουν 
προειδοποίηση στο χειριστή, καθώς και να προλάβουν επικίνδυνες κινήσεις αν ο 
θαλαμίσκος υπερφορτωθεί. Προδιαγραφές ελέγχου καταπονήσεων προβλέπονται 
στα εναρμονισμένα πρότυπα για ειδικές κατηγορίες μηχανημάτων για την ανύψωση 
προσώπων. 

Στο σημείο 6.1.2 αναγνωρίζονται παρεκκλίσεις από την απαίτηση για τον έλεγχο των 
καταπονήσεων στην περίπτωση που ο κατασκευαστής δύναται να αποδείξει ότι δεν 
υπάρχει κίνδυνος υπερφόρτωσης ή ανατροπής. Αυτό δύναται να συμβαίνει είτε αν η 
εκτίμηση κινδύνων δείχνει ότι δεν υφίσταται οποιοσδήποτε από τους κινδύνους 
αυτούς είτε αν αυτοί έχουν μειωθεί σε κατάλληλο επίπεδο. Παρέκκλιση δύναται να 
είναι αποδεκτή, για παράδειγμα, στην περίπτωση μηχανημάτων όπου το μέγεθος του 
θαλαμίσκου παρέχει μόνο περιορισμένο χώρο και όπου ο θαλαμίσκος και οι 
ανυψωτικές κατασκευές έχουν υπολογιστεί έτσι ώστε να αντέχουν οποιοδήποτε 
υπέρβαρο επιτρεπόμενο από το περιορισμένο μέγεθος του θαλαμίσκου. Οι 
προϋποθέσεις για τις εν λόγω παρεκκλίσεις προβλέπονται στα εναρμονισμένα 
πρότυπα για τις ειδικές κατηγορίες των οικείων μηχανημάτων. 
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6.2  ΟΡΓΑΝΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Εφόσον οι απαιτήσεις ασφαλείας δεν επιβάλλουν άλλες λύσεις, ο θαλαμίσκος πρέπει, κατά 
γενικό κανόνα, να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε τα πρόσωπα που 
βρίσκονται μέσα σε αυτόν να διαθέτουν μέσα για τον έλεγχο των κινήσεων ανόδου και 
καθόδου και, κατά περίπτωση, άλλων κινήσεων του θαλαμίσκου. 

Κατά τη λειτουργία, τα εν λόγω όργανα χειρισμού πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι 
των άλλων οργάνων χειρισμού της ίδιας κίνησης, εξαιρουμένων των συστημάτων στάσης 
κινδύνου. 

Η λειτουργία των οργάνων χειρισμού των εν λόγω κινήσεων πρέπει να απαιτεί τη συνεχή 
επενέργεια του χειριστή, πλην των περιπτώσεων όπου ο ίδιος ο θαλαμίσκος είναι πλήρως 
κλειστού τύπου. 

§371 Όργανα χειρισμού  

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 6.2 απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές των γενικών 
απαιτήσεων του σημείου 1.2.2 για τα όργανα χειρισμού και των απαιτήσεων των 
σημείων 4.1.2.6 και 4.2.1 για τον έλεγχο των κινήσεων για την αντιστάθμιση των 
εγγενών κινδύνων που οφείλονται σε ανυψωτικές εργασίες. Οι προβλεπόμενες στο 
σημείο 3.3.1 απαιτήσεις για τα όργανα χειρισμού εφαρμόζονται επίσης σε 
μηχανήματα για την ανύψωση προσώπων που εμφανίζουν εγγενείς κινδύνους λόγω 
της κινητικότητάς τους. 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη παράγραφο του σημείου 6.2 απαίτηση λαμβάνει 
υπόψη το γεγονός ότι, γενικά, το πρόσωπο που ανυψώνεται εντός του θαλαμίσκου ή 
πάνω σε αυτόν έχει την βέλτιστη εκτίμηση των εγγενών κινδύνων στους οποίους 
δύναται να εκτίθεται λόγω, για παράδειγμα, εμποδίων στο περιβάλλον του 
θαλαμίσκου. Είναι, ως εκ τούτου, απαραίτητο να μπορεί να χειρίζεται τις κινήσεις του 
θαλαμίσκου. Εξαιρέσεις σε αυτό το γενικό κανόνα δύναται να γίνονται αποδεκτές, για 
παράδειγμα, στην περίπτωση που το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ανυψώνεται/ 
ανυψώνονται είναι προστατευμένα από κινδύνους λόγω της κίνησης του θαλαμίσκου 
με άλλα μέσα όπως, για παράδειγμα, με τη χρήση θαλαμίσκου πλήρως κλειστού 
τύπου, ή αν ο έλεγχος ορισμένων κινήσεων από σημείο εκτός του φορέα είναι 
απαραίτητος για τη μείωση των κινδύνων. 

Η προβλεπόμενη στη δεύτερη παράγραφο του σημείου 6.2 απαίτηση σημαίνει ότι τα 
όργανα χειρισμού ανοδικής ή καθοδικής κίνησης στον θαλαμίσκο πρέπει να έχουν 
προτεραιότητα έναντι των οργάνων χειρισμού στα πλατύσκαλα ή σε άλλα σημεία για 
την ανοδική και την καθοδική κίνηση και οποιαδήποτε άλλη κίνηση του θαλαμίσκου. 

Σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του σημείου 6.2, για όλες τις κινήσεις του 
θαλαμίσκου απαιτούνται όργανα που λειτουργούν με συνεχή επενέργεια του χειριστή, 
ανεξαρτήτως του αν τα όργανα χειρισμού βρίσκονται εντός του θαλαμίσκου, εκτός αν 
ο θαλαμίσκος είναι θαλαμίσκος πλήρως κλειστού τύπου. Οι θαλαμίσκοι πλήρως 
κλειστού τύπου είναι θαλαμίσκοι με τοίχους πλήρους μήκους, συναρμολογημένα 
δάπεδα και οροφές (εξαιρουμένων των ανοιγμάτων αερισμού) και θύρες πλήρους 
μήκους. 

Η χρήση οργάνων χειρισμού που απαιτούν συνεχή επενέργεια του χειριστή 
αναγκάζουν το χειριστή να δίδει προσοχή στις κινήσεις τις οποίες χειρίζεται και 
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διευκολύνουν την άμεση στάση σε περίπτωση που ανακύπτει εγγενώς επικίνδυνη 
κατάσταση. Σύμφωνα με το σημείο 1.2.2, είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να διασφαλίζεται 
η τοποθέτηση και ο σχεδιασμός των οργάνων χειρισμού συνεχούς επενέργειας σε 
μηχανήματα για την ανύψωση προσώπων κατά τρόπο ώστε να μην μπλοκάρουν στη 
θέση «λειτουργία» αν ο θαλαμίσκος έρθει σε επαφή με εμπόδιο. 

6.3  ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ Ή ΠΑΝΩ 
  ΣΤΟΝ ΘΑΛΑΜΙΣΚΟ 

6.3.1 Κίνδυνοι που οφείλονται στις κινήσεις του θαλαμίσκου 

Τα μηχανήματα ανύψωσης προσώπων πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται ή να 
εξοπλίζονται έτσι ώστε η επιτάχυνση ή η επιβράδυνση του θαλαμίσκου να μην δημιουργεί 
κινδύνους για τα πρόσωπα. 

§372 Κίνηση του θαλαμίσκου 

Η υπερβολική επιτάχυνση ή επιβράδυνση του θαλαμίσκου δύναται να προκαλέσει 
απώλεια της ισορροπίας των προσώπων που ανυψώνονται, τραυματισμό λόγω 
επαφής με στοιχεία του θαλαμίσκου ή ακόμη και εκτόξευση εκτός του θαλαμίσκου. Τα 
πρόσωπα δύναται επίσης να τραυματιστούν κατά την ενεργοποίηση διατάξεων 
ασφαλείας. Η προβλεπόμενη στο σημείο 6.3.1 απαίτηση ορίζει ότι οι θετικές και 
αρνητικές τιμές επιτάχυνσης πρέπει να περιορίζονται από τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή των συστημάτων οδήγησης, μετάδοσης και πέδησης και των 
προστατευτικών διατάξεων. Στην περίπτωση μηχανημάτων που δεν είναι 
σχεδιασμένα να κινούνται όταν βρίσκονται πρόσωπα πάνω ή μέσα στον θαλαμίσκο, η 
απαίτηση αυτή εφαρμόζεται μόνο στις κινήσεις του θαλαμίσκου. Στην περίπτωση 
μηχανημάτων σχεδιασμένων να κινούνται ενώ βρίσκονται πρόσωπα πάνω ή μέσα 
στον θαλαμίσκο, η απαίτηση εφαρμόζεται και στις κινήσεις του θαλαμίσκου και στην 
κίνηση του ίδιου του μηχανήματος. 

6.3.2 Κίνδυνος πτώσης των ατόμων από τον θαλαμίσκο 

Ο θαλαμίσκος δεν πρέπει να αποκτά κλίση σε βαθμό που να δημιουργείται κίνδυνος 
πτώσης των επιβαινόντων, ακόμη και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το μηχάνημα και ο 
θαλαμίσκος βρίσκονται σε κίνηση. 
... 

§373 Κλίση του θαλαμίσκου 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 6.3.2 απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές της 
απαίτησης του σημείου 1.5.15 σχετικά με τον κίνδυνο γλιστρήματος, σκοντάμματος ή 
πτώσης. 

Ο θαλαμίσκος δύναται να αποκτήσει κλίση ως αποτέλεσμα της θέσης ή της κίνησης 
του ίδιου του ανυψωτικού μηχανήματος ή ως αποτέλεσμα κινήσεων του θαλαμίσκου 
στο σύστημα ανάρτησής του ή στην υποστηρικτική βάση του. Παραδείγματα εγγενώς 
επικίνδυνων καταστάσεων που σχετίζονται με κλίση είναι, μεταξύ άλλων, η έλλειψη 
ισορροπίας στη λειτουργία του βαρούλκου σε αιωρούμενες εξέδρες εργασίες με 
περισσότερα του ενός βαρούλκα ή η υπερβολική κλίση μιας κινητής ανυψωτικής 
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εξέδρας εργασίας λόγω κινήσεων της υποστηρικτικής δομής ή λόγω εσωτερικής 
διαρροής των υδραυλικών συστημάτων. 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 6.3.2 δεν αποκλείει κάθε κλίση του θαλαμίσκου, 
αλλά ορίζει ότι το μηχάνημα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε 
να περιορίζεται η κλίση σε τιμές που δεν δημιουργούν κίνδυνο πτώσης προσώπων 
στον θαλαμίσκο ή από αυτόν. Οι αποδεκτές τιμές εξαρτώνται από την εκτίμηση 
κινδύνων του κατασκευαστή. Οι τιμές αναφέρονται στα σχετικά εναρμονισμένα 
πρότυπα. 

Στην περίπτωση που δεν δύναται να αποφευχθεί η υπερβολική κλίση μέσω εγγενών 
μέτρων ασφαλούς σχεδιασμού, δύναται να είναι απαραίτητη η εγκατάσταση 
διατάξεων για τον εντοπισμό και τη διόρθωση της υπερβολικής κλίσης αυτομάτως ή, 
αν αυτό δεν είναι δυνατό, για τη διακοπή της κίνησης του θαλαμίσκου και την 
προειδοποίηση του χειριστή ώστε αυτός να λάβει τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα 
προτού να δημιουργηθεί κάποια επικίνδυνη κατάσταση. 

6.3.2 Κίνδυνος πτώσης των ατόμων από τον θαλαμίσκο (συνέχεια) 
... 

Όταν ο θαλαμίσκος έχει σχεδιασθεί ως θέση εργασίας, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για 
την εξασφάλιση ευστάθειας και την πρόληψη επικίνδυνων κινήσεων. 

Εφόσον τα μέτρα που μνημονεύονται στο σημείο 1.5.15 είναι ανεπαρκή, ο θαλαμίσκος 
πρέπει να εφοδιάζεται με επαρκή αριθμό κατάλληλων αγκυρώσεων για τον αριθμό τον 
προσώπων που επιτρέπεται να επιβαίνουν στον θαλαμίσκο. Τα σημεία αγκύρωσης πρέπει 
να έχουν επαρκή αντοχή ώστε να χρησιμεύουν για εξοπλισμό ατομικής προστασίας κατά 
των πτώσεων από ύψος. 
... 

§374 Χρήση του θαλαμίσκου ως θέσης εργασίας 

Εάν ο θαλαμίσκος προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως θέση εργασίας, η δεύτερη 
παράγραφος του σημείου 6.3.2 ορίζει ότι ο ίδιος ο θαλαμίσκος, το σύστημα 
ανάρτησής του ή η υποστηρικτική δομή και τα συστήματα για τη διεύθυνση και το 
χειρισμό των κινήσεων του θαλαμίσκου πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε να επιτρέπεται η ασφαλής εκτέλεση της εν λόγω εργασίας 
από χειριστές που στέκονται ή κάθονται εντός ή πάνω στον θαλαμίσκο. Ως εκ τούτου, 
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως, για παράδειγμα, το είδος της 
εργασίας για την οποία προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα, οι σχετικές 
στάσεις του σώματος των χειριστών, οι δυνάμεις που δύναται να ασκούνται στον 
θαλαμίσκο κατά την εργασία, συμπεριλαμβανομένης της δύναμης του ανέμου και των 
χειροκίνητων δυνάμεων, και το είδος του εξοπλισμού ή των εργαλείων που δύναται 
να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της εργασίας. Οι οδηγίες του κατασκευαστή 
πρέπει να προσδιορίζουν όρια για τις δυνάμεις που δύναται να ασκηθούν με 
ασφάλεια στον θαλαμίσκο. 

Δεδομένου ότι οι πιθανές συνέπειες πτώσης ενός ή περισσότερων προσώπων από 
τον θαλαμίσκο είναι πολύ σοβαρές, ακόμη και αν υφίσταται μικρός εναπομένων 
κίνδυνος να συμβεί αυτό, σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του σημείου 6.3.2, ο 
κατασκευαστής του μηχανήματος πρέπει να εξοπλίσει τον θαλαμίσκο με τα 
κατάλληλα σημεία αγκύρωσης ώστε να μπορεί ο χειριστής ή οι χειριστές να 
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προσαρτήσει/-ουν τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) κατά των 
πτώσεων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η παροχή σημείου αγκύρωσης για την 
προσάρτηση ΜΑΠ αποτελεί συμπληρωματικό μέτρο προστασίας και δεν υποκαθιστά 
σε καμία περίπτωση τα ενσωματωμένα μέσα προστασίας κατά των πτώσεων από 
τον θαλαμίσκο. 

Τα κατάλληλα ΜΑΠ συνίστανται συνήθως σε ένα σύστημα συγκράτησης εργασίας 
που διατηρεί το χειριστή στη θέση εργασίας και εμποδίζει την πτώση του από τον 
θαλαμίσκο. Οι υπολογισμοί αντοχής και ευστάθειας του κατασκευαστή πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη τις δυνάμεις που δύναται να δημιουργηθούν από τη χρήση των 
ΜΑΠ. Κατάλληλες πληροφορίες και προειδοποιήσεις πρέπει να παρέχονται στον 
θαλαμίσκο – βλ. §245 και §249: σχόλια επί των σημείων 1.7.1 και 1.7.2. Οι οδηγίες 
χρήσης του κατασκευαστή πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους χρήστες για τον 
εναπομείναντα κίνδυνο πτώσης από το φορέα και να προσδιορίζουν το είδος των 
μέσων ατομικής προστασίας που πρέπει να παρέχονται και να χρησιμοποιούνται (για 
παράδειγμα ένα σύστημα συγκράτησης εργασίας με μήκος συρματόσχοινου 
προσαρμοσμένο στην επιφάνεια της θέσης εργασίας). Συγκεκριμένα, οι οδηγίες 
χρήσης πρέπει να προειδοποιούν ώστε να μην χρησιμοποιείται σύστημα 
συγκράτησης από πτώσεις αν το σημείο αγκύρωσης δεν έχει σχεδιαστεί για το σκοπό 
αυτό και αν η πτώση του χειριστή από τον θαλαμίσκο ενδεχομένως να προκαλέσει 
απώλεια της ευστάθειας του μηχανήματος – βλ. §267: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2 
στοιχείο ιβ) και ιγ). 

6.3.2 Κίνδυνος πτώσης των ατόμων από τον θαλαμίσκο (συνέχεια) 
... 

Τυχόν καταπακτές στα δάπεδα ή στις οροφές, ή πλάγιες θύρες πρέπει να σχεδιάζονται και 
να κατασκευάζονται έτσι ώστε να προλαμβάνεται το ακούσιο άνοιγμά τους. Επίσης πρέπει 
να ανοίγουν προς κατεύθυνση που εμποδίζει κάθε κίνδυνο πτώσης εάν ανοίξουν ξαφνικά. 

§375 Θύρες στον θαλαμίσκο 

Η προβλεπόμενη στην τέταρτη παράγραφο του σημείου 6.3.2 απαίτηση έχει στόχο να 
μειώσει τον κίνδυνο πτώσης των προσώπων από τον θαλαμίσκο διαμέσου των 
ανοιγμάτων που απαιτούνται για σκοπούς πρόσβασης, εξόδου ή διαφυγής. Πρέπει να 
προλαμβάνεται το ακούσιο άνοιγμα μέσω του σχεδιασμού των ίδιων των θυρών και 
των καταπακτών και μέσω της τοποθέτησης και του σχεδιασμού των μέσων που 
χρησιμοποιούνται για το άνοιγμά τους. Για παράδειγμα, οι λαβές στις θύρες πρέπει να 
τοποθετούνται και να σχεδιάζονται έτσι ώστε να προλαμβάνεται το απρόσμενο 
άνοιγμα λόγω επαφής με μέρη του σώματος. Μέριμνα πρέπει επίσης να λαμβάνεται 
ώστε να διασφαλίζεται ότι οι θύρες και οι καταπακτές δεν σφηνώνουν εύκολα στην 
ανοιχτή θέση. 

Για να εκπληρωθεί η απαίτηση που ορίζεται στο σημείο 6.3.2, οι πλευρικές θύρες 
πρέπει, κατά κανόνα, να σχεδιάζονται έτσι ώστε να ανοίγουν προς το εσωτερικό του 
θαλαμίσκου – δεν θα πρέπει να ανοίγουν με κίνηση προς τα έξω ή λόγω του βάρους 
τους. Οι καταπακτές στο δάπεδο ή την οροφή του θαλαμίσκου θα πρέπει να ανοίγουν 
συνήθως προς τα επάνω. Ωστόσο, δύναται να είναι απαραίτητες εξαιρέσεις σε αυτούς 
τους γενικούς κανόνες, για παράδειγμα, σε εξέδρες που χρησιμοποιούνται από 
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πυροσβέστες, καθώς δύναται να περιορίζουν την κίνηση και, συνεπώς, να μειώνουν 
την πιθανότητα διάσωσης ζωών. 

Η προβλεπόμενη στην τέταρτη παράγραφο του σημείου 6.3.2 απαίτηση δεν αφορά 
θύρες ή πύλες που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση και για φόρτωση και εκφόρτωση 
σε πλατύσκαλα μηχανημάτων που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα. Ωστόσο, οι εν 
λόγω θύρες πρέπει να εξοπλίζονται με διατάξεις αμοιβαίου κλειδώματος και 
συστήματα κλειδώματος προφυλακτήρα – βλ. §378: σχόλια επί του σημείου 6.4.1. 

6.3.3  Κίνδυνος λόγω πτώσης αντικειμένων στον θαλαμίσκο 

Εφόσον υφίσταται κίνδυνος πτώσης αντικειμένων στον θαλαμίσκο και, ως εκ τούτου, 
κίνδυνος για τα πρόσωπα, ο θαλαμίσκος πρέπει να εφοδιάζεται με προστατευτική στέγη. 

§376 Προστατευτική στέγη 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 6.3.3 απαίτηση εφαρμόζεται σε μηχανήματα που 
προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε καταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης 
αντικειμένων, όπως για παράδειγμα πετρών ή συντριμμιών. Στην περίπτωση αυτή, 
η προστατευτική στέγη, ο θαλαμίσκος και το ίδιο το μηχάνημα πρέπει να διαθέτουν 
επαρκή μηχανική αντοχή και ευστάθεια ώστε να ανθίστανται στις δυνάμεις που 
δύναται να ασκούνται από τα εν λόγω αντικείμενα που πέφτουν. 

Εάν, ωστόσο, η προβλεπόμενη χρήση του μηχανήματος καθιστά μη πρακτικά 
εφαρμόσιμο τον εξοπλισμό του θαλαμίσκου με προστατευτική στέγη, όπως, για 
παράδειγμα, στην περίπτωση εξέδρων εργασίας που προβλέπεται να παρέχουν 
πρόσβαση σε σημεία πάνω από τον θαλαμίσκο, οι οδηγίες χρήσης του 
κατασκευαστή πρέπει να περιλαμβάνουν προειδοποιήσεις κατά της χρήσης του 
μηχανήματος σε καταστάσεις όπου υπάρχει κίνδυνος λόγω πτώσης αντικειμένων - 
βλ. §263: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.2. στοιχεία ζ) και η). 

6.4.   ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΛΑΤΥΣΚΑΛΑ  
  (ΣΤΑΣΕΙΣ) 

§377 Μηχανήματα ανύψωσης προσώπων που εξυπηρετούν σταθερά 
πλατύσκαλα 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 6.4 απαιτήσεις είναι συμπληρωματικές των 
απαιτήσεων του σημείου 4.1.2.8 για τα ανυψωτικά μηχανήματα που εξυπηρετούν 
σταθερά πλατύσκαλα. 

Οι προβλεπόμενες στο σημείο 6.4 απαιτήσεις εφαρμόζονται σε μηχανήματα όπως, 
για παράδειγμα, αναβατόρια εργοταξίου για πρόσωπα ή για πρόσωπα και 
προϊόντα, ανελκυστήρες συνδεδεμένους με μηχανήματα όπως, για παράδειγμα, 
πυργογερανούς ή ανεμογεννήτριες, για πρόσβαση σε θέσεις εργασίας, οικιακούς 
ανελκυστήρες, ανυψωτικές εξέδρες και κεκλιμένους ανελκυστήρες για κυλιόμενες 
σκάλες για πρόσωπα με κινητική αναπηρία. 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 373

6.4.1 Κίνδυνος για τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα ή πάνω στον θαλαμίσκο 

Ο θαλαμίσκος πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να προλαμβάνονται 
οι κίνδυνοι που οφείλονται στην επαφή μεταξύ προσώπων ή/και αντικειμένων μέσα ή 
πάνω στον θαλαμίσκο με κάθε σταθερό ή κινούμενο στοιχείο. Όταν είναι απαραίτητο 
προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή, ο ίδιος ο θαλαμίσκος πρέπει να είναι 
πλήρως κλειστού τύπου με θύρες εφοδιασμένες με διάταξη αμοιβαίου κλειδώματος που να 
εμποδίζει επικίνδυνες κινήσεις του θαλαμίσκου αν οι θύρες δεν είναι κλειστές. Οι θύρες 
πρέπει να παραμένουν κλειστές αν ο θαλαμίσκος σταματήσει ανάμεσα σε πλατύσκαλα 
όπου υφίσταται κίνδυνος πτώσης από τον θαλαμίσκο. 

Τα μηχανήματα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και, κατά περίπτωση, να 
εξοπλίζονται με συστήματα που εμποδίζουν ανεξέλεγκτες κινήσεις του θαλαμίσκου προς 
τα πάνω ή προς τα κάτω. Τα συστήματα αυτά πρέπει να είναι ικανά να σταματούν την 
κίνηση του θαλαμίσκου με το μέγιστο φορτίο χρήσης του και με την προβλεπόμενη μέγιστη 
ταχύτητα. Η ενέργεια διακοπής της κίνησης δεν πρέπει να δημιουργεί επιβραδύνσεις 
επικίνδυνες για τους επιβαίνοντες, υπό όλες τις συνθήκες φορτίου. 

§378 Κίνδυνος για τα πρόσωπα που βρίσκονται μέσα ή πάνω στον θαλαμίσκο 

Η πρώτη πρόταση του σημείου 6.4.1 σημαίνει ότι, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να 
λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας ώστε να προλαμβάνονται οι κίνδυνοι 
λόγω της επαφής μεταξύ προσώπων ή/και αντικειμένων εντός του θαλαμίσκου ή 
πάνω σε αυτόν με οποιαδήποτε σταθερά ή κινητά στοιχεία. Η δεύτερη πρόταση του 
σημείου 6.4.1 αναφέρεται σε περιπτώσεις που για την επίτευξη του στόχου αυτού ο 
θαλαμίσκος (ή ο θάλαμος) πρέπει να είναι πλήρως κλειστού τύπου. Οι θαλαμίσκοι 
πλήρως κλειστού τύπου είναι απαραίτητοι, για παράδειγμα, στην περίπτωση 
μηχανημάτων με ταχέως κινούμενο θαλαμίσκο, όπως για παράδειγμα, ορισμένα 
αναβατόρια εργοταξίων. Στα εν λόγω μηχανήματα, οι θύρες πρέπει να είναι 
εξοπλισμένες με διατάξεις αμοιβαίου κλειδώματος για την πρόληψη των κινήσεων του 
θαλαμίσκου προτού να κλείσουν οι θύρες. Στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος 
πτώσης από τον θαλαμίσκο αν αυτός σταματήσει ανάμεσα σε πλατύσκαλα, οι 
διατάξεις αμοιβαίου κλειδώματος πρέπει να είναι συνδεδεμένες με διατάξεις 
κλειδώματος προφυλακτήρα ώστε να προλαμβάνεται το άνοιγμα των θυρών πριν ο 
θαλαμίσκος να φτάσει σε ένα πλατύσκαλο. 

Ωστόσο, η οδηγία για τα μηχανήματα εφαρμόζεται επίσης σε ανελκυστήρες με 
ταχύτητα κίνησης μικρότερη ή ίση των 0,15 m/s – βλ. §151: σχόλια επί του άρθρου 
24. Στην περίπτωση ανελκυστήρων χαμηλής ταχύτητας, δύναται να είναι δυνατή η 
επαρκής μείωση των κινδύνων που προκαλούνται από την επαφή των προσώπων 
ή/και των αντικειμένων εντός του θαλαμίσκου ή πάνω σε αυτόν με σταθερά ή κινητά 
στοιχεία μέσω συνδυασμού άλλων μέσων όπως, για παράδειγμα, οργάνων χειρισμού 
που απαιτούν συνεχή επενέργεια του χειριστή για το χειρισμό των κινήσεων του 
θαλαμίσκου ή θαλαμίσκου πλήρως κλειστού τύπου. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 6.4.1 αφορά τον κίνδυνο ανεξέλεγκτων κινήσεων 
του θαλαμίσκου, είτε πρόκειται για καθοδικές κινήσεις λόγω του βάρους του 
θαλαμίσκου και του φορτίου είτε για ανοδικές κινήσεις λόγω του αντίβαρου. Όταν 
απαιτείται για την πρόληψη των κινδύνων αυτών, ο ανελκυστήρας πρέπει να είναι 
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εξοπλισμένος με διατάξεις για την ανίχνευση των εν λόγω ανεξέλεγκτων κινήσεων και 
την ασφαλή ακινητοποίηση του θαλαμίσκου, αν εντοπιστούν τέτοιου είδους κινήσεις. 

6.4.2 Όργανα ελέγχου στα πλατύσκαλα 

Τα όργανα ελέγχου στα πλατύσκαλα, πλην εκείνων που προορίζονται για καταστάσεις 
έκτακτης ανάγκης, δεν πρέπει να προκαλούν κινήσεις του θαλαμίσκου όταν: 

— χρησιμοποιούνται τα όργανα ελέγχου επί του θαλαμίσκου, 

— ο θαλαμίσκος δεν βρίσκεται σε πλατύσκαλο. 

§379 Όργανα ελέγχου στα πλατύσκαλα 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 6.4.2 απαίτηση έχει στόχο να διασφαλίσει ότι, όταν ένα 
πρόσωπο εντός ή πάνω στον θαλαμίσκο προκαλέσει την έναρξη της κίνησης του 
θαλαμίσκου, άλλο πρόσωπο που βρίσκεται σε πλατύσκαλο δεν θα είναι σε θέση να 
πάρει τον έλεγχο της κίνησης του θαλαμίσκου με τη χρήση του οργάνου ελέγχου 
«κλήσης» έως ότου το πρόσωπο στον θαλαμίσκο να φτάσει στο προβλεπόμενο 
πλατύσκαλο. Αυτό σημαίνει ότι το όργανο ελέγχου κλήσης δεν πρέπει να 
αναλαμβάνει τον έλεγχο είτε όταν έχει απελευθερωθεί μεταξύ πλατύσκαλων όργανο 
που λειτουργεί με συνεχή επενέργεια του χειριστή ή όταν ενεργοποιηθεί μια 
προστατευτική διάταξη. 

Από την άλλη πλευρά, πρέπει να παρέχονται μέσα ώστε να έρχεται ο θαλαμίσκος με 
ασφάλεια σε ένα πλατύσκαλο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

6.4.3 Πρόσβαση στον θαλαμίσκο 

Τα μέσα προφύλαξης στα πλατύσκαλα και στον θαλαμίσκο πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλή μετάβαση προς και από τον 
θαλαμίσκο, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλεπόμενες κατηγορίες αγαθών και προσώπων 
που θα πρέπει να ανυψωθούν. 

§380 Πρόσβαση στον θαλαμίσκο 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 6.4.3 απαίτηση είναι συμπληρωματική της απαίτησης 
του σημείου 1.5.15 για τους κινδύνους γλιστρήματος, σκοντάμματος και πτώσης και 
της απαίτησης του σημείου 4.1.2.8.2 για την πρόσβαση στον θαλαμίσκο ανυψωτικού 
μηχανήματος που εξυπηρετεί σταθερά πλατύσκαλα. Οι προστατευτικές διατάξεις ή οι 
θύρες στον θαλαμίσκο και στα πλατύσκαλα πρέπει να σχεδιάζονται λαμβάνοντας 
υπόψη την προβλεπόμενη χρήση του μηχανήματος, όπως, για παράδειγμα, χρήση 
από πρόσωπα που μεταφέρουν ή μετακινούν προϊόντα, χρήση από παιδιά, χρήση 
από πρόσωπα με κινητική αναπηρία ή χρήστες αναπηρικών καρεκλών. 

Οποιαδήποτε κενά μεταξύ του θαλαμίσκου και του πλατύσκαλου πρέπει να 
μειώνονται, να γεφυρώνονται ή να φυλάσσονται επαρκώς ώστε να προλαμβάνονται 
οι κίνδυνοι για τα πρόσωπα που εισέρχονται και εξέρχονται του θαλαμίσκου. 
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6.5  ΣΗΜΑΝΣΗ 

Στον θαλαμίσκο πρέπει να αναγράφονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 
ασφάλεια. Σ' αυτές περιλαμβάνονται: 

— ο αριθμός των προσώπων που επιτρέπεται να επιβαίνουν στον θαλαμίσκο, 

— το μέγιστο φορτίο χρήσης. 

§381 Σήμανση στον θαλαμίσκο 

Η προβλεπόμενη στο σημείο 6.5 απαίτηση είναι συμπληρωματική των απαιτήσεων 
του σημείου 1.2.2 για την αναγνώριση των οργάνων χειρισμού, του σημείου 1.7.1.1 
για τις πληροφορίες και τα συστήματα πληροφόρησης, του σημείου 1.7.3 για τη 
σήμανση του μηχανήματος και των δύο πρώτων παραγράφων του σημείου 4.3.3 για 
τις πληροφορίες και τις επισημάνσεις σε ανυψωτικά μηχανήματα.  

Το σημείο 6.5 αναφέρεται σε πληροφορίες που πρέπει να είναι εύκολα και μόνιμα 
διαθέσιμες στο πρόσωπο ή τα πρόσωπα εντός του θαλαμίσκου του μηχανήματος ή 
πάνω σε αυτόν για τη διασφάλιση της ασφαλούς χρήσης του μηχανήματος. 

Το μέγιστο φορτίο χρήσης πρέπει να επισημαίνεται στον θαλαμίσκο (καθώς και στο 
μηχάνημα, σύμφωνα με το σημείο 4.3.3). Στον θαλαμίσκο πρέπει επίσης να 
επισημαίνεται ο αριθμός των προσώπων που επιτρέπονται εντός του θαλαμίσκου ή 
πάνω σε αυτόν. 

Άλλες απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να επισημαίνονται είναι, μεταξύ άλλων, 
οι ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και η 
ορθή χρήση εξοπλισμού επικοινωνίας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

Δηλώσεις 

1.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

Η εν λόγω δήλωση καθώς και οι μεταφράσεις της πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με 
τους όρους που προβλέπονται για τις οδηγίες χρήσης [βλέπε παράρτημα Ι σημείο 1.7.4.1 
στοιχεία α) και β)] και πρέπει να διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή, είτε 
δακτυλογραφημένα είτε χειρόγραφα με κεφαλαία γράμματα. 

Η εν λόγω δήλωση αφορά αποκλειστικά το μηχάνημα στην κατάσταση στην οποία έχει 
διατεθεί στην αγορά, ενώ δεν ισχύει για κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία προστέθηκαν 
ή/και για εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από τον τελικό χρήστη μεταγενέστερα. 
... 

§382 Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ του μηχανήματος 

Το παράρτημα ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α αφορά τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ που 
πρέπει να καταρτιστεί από τον κατασκευαστή του μηχανήματος ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του στην ΕΕ και που πρέπει να συνοδεύει το 
μηχάνημα έως ότου αυτό να φτάσει στο χρήστη – βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 
5 παράγραφος 1 και §109: σχόλια επί του άρθρου 7 παράγραφος 1. Η δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ αποτελεί επίσημη δήλωση του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του που βεβαιώνει ότι το οικείο μηχάνημα 
συμμορφώνεται με το σύνολο των σχετικών διατάξεων της οδηγίας για τα 
μηχανήματα. 

Η προβλεπόμενη στην πρώτη παράγραφο του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α 
απαίτηση, ότι η δήλωση και οι μεταφράσεις της πρέπει να καταρτίζονται υπό τους 
ίδιους όρους που ισχύουν και για τις οδηγίες χρήσης, συνεπάγεται ότι η δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να καταρτίζεται σε μία ή περισσότερες επίσημες 
γλώσσες της ΕΕ. Αν δεν υπάρχει δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ στην επίσημη 
γλώσσα ή στις επίσημες γλώσσες της χώρας στην οποία πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα, ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του ή το πρόσωπο που εισάγει το μηχάνημα στη συγκεκριμένη 
γλωσσική ζώνη παρέχει μετάφραση στην ή στις εν λόγω γλώσσες. Οι μεταφράσεις 
πρέπει να φέρουν τη λέξη «Μετάφραση» - βλ. §246: σχόλια επί του σημείου 1.7.1, 
§255: σχόλια επί του σημείου 1.7.4 και §257: σχόλια επί του σημείου 1.7.4.1. 
στοιχεία α) και β) του παραρτήματος Ι.  

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να είναι δακτυλογραφημένη (εκτυπωμένη) ή 
χειρόγραφη με κεφαλαία γράμματα. Πρέπει είτε να περιλαμβάνεται στο εγχειρίδιο 
οδηγιών χρήσης είτε να παρέχεται χωριστά. Στη δεύτερη περίπτωση, στο 
εγχειρίδιο χρήσης πρέπει να περιλαμβάνεται έγγραφο που αναφέρει τα 
περιεχόμενα της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ – βλ. §149: σχόλια επί του σημείου 
1.7.4.2 στοιχείο γ) του παραρτήματος Ι. 

Η δεύτερη παράγραφος του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α υπογραμμίζει ότι η 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ αφορά μόνο το μηχάνημα, όπως αυτό έχει σχεδιαστεί, 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 377

κατασκευαστεί και διατεθεί στην αγορά από τον κατασκευαστή. Αν ο 
κατασκευαστής εξουσιοδοτήσει άλλον οικονομικό φορέα, όπως έναν εισαγωγέα ή 
διανομέα, να τροποποιήσει το μηχάνημα πριν από την παροχή του στον τελικό 
χρήστη, ο κατασκευαστής παραμένει νομικά υπεύθυνος για το μηχάνημα, όπως 
αυτό έχει παρασχεθεί. Ωστόσο, ο κατασκευαστής δεν είναι νομικά υπεύθυνος για 
οποιεσδήποτε προσθήκες ή τροποποιήσεις που γίνονται στο μηχάνημα χωρίς την 
εξουσιοδότησή του από άλλους οικονομικούς φορείς ή από τον τελικό χρήστη. 
Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν το χρησιμοποιούμενο μηχάνημα 
εξετάζεται από τις αρχές εποπτείας της αγοράς – βλ. §94: σχόλια επί του άρθρου 4 
παράγραφος 1. 

Παράρτημα II μέρος 1 τμήμα A (συνέχεια) 
... 
Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

1.  την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχομένως, 
του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του· 

2.  το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου του εξουσιοδοτημένου να καταρτίσει τον 
τεχνικό φάκελο· το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα· 

3.  την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του μηχανήματος, στα οποία 
περιλαμβάνονται η γενική ονομασία, η λειτουργία, το μοντέλο, ο τύπος, ο αριθμός 
σειράς και η εμπορική ονομασία· 

4.  αναφορά στην οποία θα δηλώνεται ρητώς ότι το μηχάνημα ανταποκρίνεται σε όλες 
τις συναφείς διατάξεις της παρούσας οδηγίας και, εφόσον συντρέχει λόγος, 
παρεμφερή αναφορά στην οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση προς άλλες οδηγίες 
ή/και συναφείς διατάξεις τις οποίες πληροί το μηχάνημα. Οι εν λόγω αναφορές 
πρέπει να είναι αναφορές στα κείμενα που δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

5.  ενδεχομένως το όνομα, τη διεύθυνση και τον αναγνωριστικό αριθμό του 
κοινοποιημένου οργανισμού που διενήργησε την εξέταση τύπου ΕΚ που αναφέρεται 
στο παράρτημα ΙΧ, καθώς και τον αριθμό του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ· 

6.  ενδεχομένως το όνομα, τη διεύθυνση και τον αναγνωριστικό αριθμό του 
κοινοποιημένου οργανισμού που ενέκρινε το σύστημα πλήρους διασφάλισης της 
ποιότητας που προβλέπεται στο παράρτημα Χ· 

7.  ενδεχομένως, τα στοιχεία των μνημονευομένων στο άρθρο 7 παράγραφος 2 
εναρμονισμένων προτύπων που χρησιμοποιήθηκαν· 

8.  ενδεχομένως, τα στοιχεία άλλων τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών που 
 χρησιμοποιήθηκαν· 

9.  τον τόπο και την ημερομηνία της δήλωσης· 

10.  τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη 
της εν λόγω δήλωσης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του. 

 ... 
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§383 Το περιεχόμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ 

Τα ακόλουθα σχόλια αφορούν τις αριθμημένες παραγράφους του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 1 τμήμα Α: 

1. Τα στοιχεία εμπορικής επωνυμίας και πλήρους διεύθυνσης του κατασκευαστή 
πρέπει να είναι ίδια με τα στοιχεία που επισημαίνονται στο μηχάνημα – βλ. 
§250: σχόλια επί του σημείου 1.7.3 του παραρτήματος Ι. Στην περίπτωση που 
ο κατασκευαστής έχει επιλέξει να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο στην ΕΕ για 
την εκπλήρωση του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών του που ορίζονται 
στο άρθρο 5 – βλ. §84 και §85: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ι) - τα 
στοιχεία του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πρέπει να αναφέρονται επίσης 
στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. 

2. Το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου 
είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εδρεύει στην ΕΕ και στο οποίο ο 
κατασκευαστής έχει αναθέσει το καθήκον της συλλογής και της διάθεσης, 
όπως απαιτείται, των σχετικών στοιχείων του τεχνικού φακέλου, κατόπιν 
δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών εποπτείας της αγοράς ενός 
κράτους μέλους – βλ. §98: σχόλια επί του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4 και 
§393: σχόλια επί του παραρτήματος VΙΙ τμήμα Α μέρη 2 και 3: 

Το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο δεν 
είναι, υπό την ιδιότητα αυτή, υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, την κατασκευή ή την 
εκτίμηση της συμμόρφωσης του μηχανήματος, για την κατάρτιση των 
εγγράφων που περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο, για την επίθεση της 
σήμανσης «CE» ή για τη σύνταξη και υπογραφή της δήλωσης συμμόρφωσης 
ΕΚ. 

Κάθε κατασκευαστής μηχανήματος πρέπει να δηλώνει το όνομα και τη 
διεύθυνση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να καταρτίσει τον 
τεχνικό φάκελο. 

Στην περίπτωση κατασκευαστών που εδρεύουν στην ΕΕ, το πρόσωπο που 
είναι εξουσιοδοτημένο να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο δύναται να είναι ο ίδιος 
ο κατασκευαστής, ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ένα πρόσωπο 
επικοινωνίας που ανήκει στο προσωπικό του κατασκευαστή (που δύναται να 
είναι το ίδιο με το πρόσωπο που υπογράφει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ) ή 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εδρεύει στην ΕΕ και έχει αναλάβει το 
καθήκον αυτό κατόπιν εντολής του κατασκευαστή. 

Στην περίπτωση κατασκευαστών που εδρεύουν εκτός της ΕΕ, το πρόσωπο 
που είναι εξουσιοδοτημένο να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο δύναται να είναι 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εδρεύει στην ΕΕ και το οποίο έχει αναλάβει το 
καθήκον κατάρτισης και διάθεσης του τεχνικού φακέλου κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένου αιτήματος. Στην περίπτωση που κατασκευαστής που εδρεύει 
εκτός της ΕΕ έχει επιλέξει να εξουσιοδοτήσει αντιπρόσωπο στην ΕΕ για την 
εκπλήρωση του συνόλου ή μέρους των υποχρεώσεών του που ορίζονται στο 
άρθρο 5 – βλ. §84 και §85: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο ι) – ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην ΕΕ δύναται να είναι επίσης το 
πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο. 
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3. Τα στοιχεία που απαιτούνται για την περιγραφή και την αναγνώριση του 
μηχανήματος είναι ουσιαστικά τα ίδια με τα στοιχεία που επισημαίνονται στο 
μηχάνημα – βλ. §250: σχόλια επί του σημείου 1.7.3 του παραρτήματος Ι. 
Ωστόσο, στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, τα στοιχεία του μηχανήματος πρέπει 
να αναφέρονται πλήρως. Σκοπός της παροχής των πληροφοριών αυτών είναι 
να μπορεί ο χρήστης και οι αρχές εποπτείας της αγοράς να αναγνωρίζουν το 
μηχάνημα που καλύπτεται από τη δήλωση χωρίς αμφιβολίες. 

Κατά κανόνα, πρέπει να αναφέρεται ο αριθμός σειράς του μηχανήματος που 
καλύπτεται από τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ. Στην περίπτωση μηχανημάτων 
παραγόμενων σε μεγάλες σειρές, είναι δυνατή η κατάρτιση μιας ενιαίας 
δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ που καλύπτει διάφορους αριθμούς σειράς ή 
παρτίδες. Στην περίπτωση αυτή, οι αριθμοί σειράς ή οι παρτίδες που 
καλύπτονται από τη δήλωση πρέπει να προσδιορίζονται και να εκδίδεται νέα 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για κάθε νέο σύνολο αριθμών σειράς ή παρτίδων. 
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παρέχονται τα κατάλληλα αναγνωριστικά 
στοιχεία για να διασφαλίζεται ο σύνδεσμος μεταξύ κάθε τεμαχίου μηχανήματος 
και της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ που ισχύει για αυτό. 

4. Η αναφορά που δηλώνει ότι το μηχάνημα πληροί όλες τις σχετικές διατάξεις 
της οδηγίας για τα μηχανήματα αποτελεί βασικό στοιχείο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΚ. Στην αναφορά αυτή, ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του βεβαιώνει ότι το οικείο μηχάνημα 
συμμορφώνεται με όλες τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας του παραρτήματος Ι της οδηγίας για τα μηχανήματα και ότι έχει 
εκτελεστεί η κατάλληλη δήλωση εκτίμησης της συμμόρφωσης. 

Στην περίπτωση που το οικείο μηχάνημα υπόκειται σε άλλη νομοθεσία της ΕΕ 
πέραν της οδηγίας για τα μηχανήματα, πρέπει να δηλώνεται επίσης η 
συμμόρφωση με τις άλλες οικείες οδηγίες ή κανονισμούς – βλ. §91 και §92: 
σχόλια επί του άρθρου 3. Ο κατασκευαστής δύναται να καταρτίσει ενιαία 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για τις εν λόγω άλλες οδηγίες ή κανονισμούς, 
εφόσον η δήλωση περιέχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται από κάθε 
οδηγία. Αυτό δύναται να μην είναι δυνατό σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς 
ορισμένες οδηγίες προσδιορίζουν συγκεκριμένη μορφή για τη δήλωση 
συμμόρφωσης – βλ. §89: σχόλια επί του άρθρου 3. 

5. Στην περίπτωση μηχανημάτων που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες του 
παραρτήματος IV, όπου ο κατασκευαστής έχει επιλέξει να ακολουθήσει τη 
διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ, τα στοιχεία του κοινοποιημένου φορέα που 
διενήργησε την εξέταση τύπου ΕΚ και ο αριθμός του πιστοποιητικού εξέτασης 
τύπου ΕΚ πρέπει να αναφέρονται – βλ. §129 και §130: σχόλια επί του άρθρου 
12 παράγραφοι 3 και 4. Το όνομα, η διεύθυνση και ο τετραψήφιος 
αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου φορέα που πρέπει να 
δηλώνονται δύναται να ελέγχονται στη βάση δεδομένων NANDO – βλ. §133: 
σχόλια επί του άρθρου 14. 

6. Στην περίπτωση μηχανημάτων που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες του 
παραρτήματος IV, αν ο κατασκευαστής έχει επιλέξει να ακολουθήσει τη 
διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να δηλώνονται τα 
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στοιχεία του κοινοποιημένου φορέα που ενέκρινε το σύστημα πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή – βλ. §129 και §130: σχόλια επί του 
άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4. Το όνομα, η διεύθυνση και ο τετραψήφιος 
αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου φορέα που πρέπει να 
δηλώνονται δύναται να ελέγχονται στη βάση δεδομένων NANDO – βλ. §133: 
σχόλια επί του άρθρου 14. 

7. Για να επωφεληθούν από το τεκμήριο της συμμόρφωσης που προσδίδεται 
μέσω της εφαρμογής εναρμονισμένων προτύπων, οι κατασκευαστές πρέπει να 
αναφέρουν τα στοιχεία των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόστηκαν 
στη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ – βλ. §110 και §111: σχόλια επί του άρθρου 7 
παράγραφος 2 και §114: σχόλια επί του άρθρου 7 παράγραφος 3. Ωστόσο, θα 
πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων 
παραμένει εθελοντική – βλ. §110: σχόλια επί του άρθρου 7 παράγραφος 2. 

Στην περίπτωση μηχανημάτων που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες του 
παραρτήματος IV, όταν ο κατασκευαστής έχει ακολουθήσει τη διαδικασία 
εκτίμησης της συμμόρφωσης με εσωτερικούς ελέγχους της κατασκευής του 
μηχανήματος σύμφωνα με το παράρτημα VIII, ο κατασκευαστής πρέπει να 
αναφέρει τα στοιχεία των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόστηκαν στη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, καθώς η εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων 
που καλύπτουν το σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 
ισχύουν για το μηχάνημα αποτελεί προϋπόθεση για τη χρήση της 
συγκεκριμένης διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης - βλ. §129: σχόλια επί 
του άρθρου 12 παράγραφος 3. 

Στην περίπτωση που τα στοιχεία εναρμονισμένου προτύπου αναφέρονται στη 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ, οι αρχές εποπτείας της αγοράς δικαιούνται να 
θεωρήσουν ότι ο κατασκευαστής έχει εφαρμόσει πλήρως τις προδιαγραφές του 
εν λόγω προτύπου. Αν ο κατασκευαστής δεν έχει εφαρμόσει το σύνολο των 
προδιαγραφών ενός εναρμονισμένου προτύπου, δύναται και σε αυτή την 
περίπτωση να αναφέρει τα στοιχεία του προτύπου στη δήλωση συμμόρφωσης 
ΕΚ, αλλά θα πρέπει να αναφέρει ποιες προδιαγραφές του προτύπου έχει ή δεν 
έχει εφαρμόσει. 

8. Στην περίπτωση που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εναρμονισμένα πρότυπα, ο 
κατασκευαστής δύναται να δηλώσει τα στοιχεία άλλων τεχνικών εγγράφων που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον σχεδιασμό και την κατασκευή του μηχανήματος. Θα 
πρέπει να έχετε υπόψη ότι η εφαρμογή των εν λόγω εγγράφων δεν προσδίδει 
τεκμήριο συμμόρφωσης - βλ. §162: σχόλια επί της 3ης γενικής αρχής του 
παραρτήματος Ι. 

9. Η ένδειξη του τόπου και της ημερομηνίας της δήλωσης αποτελούν συνήθεις 
απαιτήσεις για ένα υπογεγραμμένο νομικό έγγραφο. Ο τόπος που πρέπει να 
δηλώνεται είναι συνήθως η πόλη στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του 
κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του. Δεδομένου ότι η 
δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να καταρτίζεται πριν από τη διάθεση του 
μηχανήματος στην αγορά ή την έναρξη χρήσης του – βλ. §103: σχόλια επί του 
άρθρου 5 παράγραφος 1 – η ημερομηνία που αναφέρεται στη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ δεν πρέπει να είναι μεταγενέστερη της διάθεσης στην 
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αγορά του μηχανήματος ή, στην περίπτωση μηχανήματος για ίδια χρήση από 
τον κατασκευαστή, μεταγενέστερη της έναρξης χρήσης του μηχανήματος. 

10. Η ταυτότητα του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή 
ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του να καταρτίσει τη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να δηλώνεται σε σημείο παρακείμενο στην 
υπογραφή του. Η ταυτότητα του προσώπου θεωρείται ότι περιλαμβάνει το 
όνομά του και τη θέση του. 

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ δύναται να υπογράφεται από το διευθύνοντα 
σύμβουλο της οικείας εταιρείας ή από άλλο αντιπρόσωπο της εταιρείας στον 
οποίο έχει ανατεθεί η ευθύνη. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ υπογράφεται και 
φυλάσσεται από τον κατασκευαστή ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του – 
βλ. §386: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 2.Η υπογραφή δύναται να 
αναπαράγεται στα αντίγραφα της δήλωσης συμμόρφωσης που συνοδεύουν το 
μηχάνημα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (συνέχεια) 
... 
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

Η εν λόγω δήλωση καθώς και οι μεταφράσεις της πρέπει να συντάσσονται σύμφωνα με 
τους όρους που προβλέπονται για τις οδηγίες χρήσης [βλέπε παράρτημα Ι σημείο 1.7.4.1 
στοιχεία α) και β)], και πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα ή, άλλως, χειρόγραφα με 
κεφαλαία γράμματα. 
... 

§384 Η δήλωση ενσωμάτωσης ημιτελών μηχανημάτων 

Το παράρτημα ΙΙ μέρος 1 τμήμα Β αφορά τη δήλωση ενσωμάτωσης που πρέπει να 
καταρτίζεται από τον κατασκευή ημιτελούς μηχανήματος ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του στην ΕΕ και που πρέπει να συνοδεύει το ημιτελές μηχάνημα έως 
ότου αυτό να φτάσει στον κατασκευαστή του τελικού μηχανήματος εντός του 
οποίου ενσωματώνεται – βλ. §104: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 2 και 
§131: σχόλια επί του άρθρου 13. Η δήλωση ενσωμάτωσης καθίσταται τότε μέρος 
του τεχνικού φακέλου του τελικού μηχανήματος – βλ. §392: σχόλια επί του 
παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο α).  

Η δήλωση ενσωμάτωσης αποτελεί επίσημη δήλωση του κατασκευαστή του 
ημιτελούς μηχανήματος ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του και εξυπηρετεί 
τους ακόλουθους βασικούς σκοπούς: 

 ενημερώνει τον κατασκευαστή του τελικού μηχανήματος για το ποιες από τις 
ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας του παραρτήματος Ι της 
οδηγίας για τα μηχανήματα έχουν εφαρμοστεί και εκπληρωθεί και, κατά 
περίπτωση, δηλώνει τη συμμόρφωση του ημιτελούς μηχανήματος με τις 
διατάξεις άλλης ισχύουσας ευρωπαϊκής νομοθεσίας· 
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 ικανοποιεί την υποχρέωση διαβίβασης, μετά από δεόντως αιτιολογημένο 
αίτημα των εθνικών αρχών, των σχετικών πληροφοριών σε ό,τι αφορά το 
ημιτελές μηχάνημα· 

 δηλώνει ότι το ημιτελές μηχάνημα δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρις 
ότου το τελικό μηχάνημα στο οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί δηλωθεί 
σύμφωνο με τις διατάξεις της οδηγίας για τα μηχανήματα. 

Τα σχόλια σχετικά με την πρώτη παράγραφο του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα 
Α εφαρμόζονται επίσης στην πρώτη παράγραφο του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 
τμήμα Β. 

Παράρτημα II μέρος 1 τμήμα Β (συνέχεια) 
... 
Η δήλωση ενσωμάτωσης πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

1.  την εταιρική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή του ημιτελούς 
μηχανήματος και, ενδεχομένως, του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του· 

2.  το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτημένο να καταρτίσει 
τον οικείο τεχνικό φάκελο, και το οποίο πρέπει να είναι εγκαταστημένο στην 
Κοινότητα· 

3.  την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του ημιτελούς μηχανήματος, στα οποία 
περιλαμβάνονται: η γενική ονομασία, η λειτουργία, το μοντέλο, ο τύπος, ο αριθμός 
σειράς και η εμπορική ονομασία· 

4.  αναφορά στην οποία θα δηλώνεται ποιες βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται και πληρούνται, καθώς και ότι η σχετική τεχνική τεκμηρίωση έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με το παράρτημα VIΙ μέρος B και, ενδεχομένως, αναφορά στην 
οποία θα δηλώνεται η συμμόρφωση του ημιτελούς μηχανήματος προς άλλες σχετικές 
οδηγίες. Οι εν λόγω αναφορές πρέπει να είναι αναφορές στα κείμενα που 
δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

5.  την ανάληψη υποχρέωσης διαβίβασης, μετά από δεόντως αιτιολογημένο αίτημα των 
εθνικών αρχών, των σχετικών πληροφοριών σε ό,τι αφορά το εν λόγω ημιτελές 
μηχάνημα. Η ανάληψη υποχρέωσης περιλαμβάνει τους όρους διαβίβασης, χωρίς να 
θίγει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του κατασκευαστή του ημιτελούς 
μηχανήματος· 

6.  δήλωση ότι το ημιτελές μηχάνημα δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία μέχρις ότου το 
τελικό μηχάνημα στο οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί δηλωθεί ως σύμφωνο με τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ανάλογα με την περίπτωση· 

7.  τον τόπο και την ημερομηνία της δήλωσης· 

8.  τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη 
της εν λόγω δήλωσης εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου του. 

... 
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§385 Το περιεχόμενο της δήλωσης ενσωμάτωσης 

Τα ακόλουθα σχόλια αφορούν τις αριθμημένες παραγράφους του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 1 τμήμα Β: 

1. Ισχύουν τα σχόλια επί της παραγράφου 1 του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 
τμήμα Α. 

2. Όσον αφορά το πρόσωπο που είναι εξουσιοδοτημένο να καταρτίσει την 
τεχνική τεκμηρίωση, ισχύουν τα σχόλια επί της παραγράφου 2 του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α όσον αφορά το πρόσωπο που είναι 
εξουσιοδοτημένο να καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο. 

3. Ισχύουν τα σχόλια επί της παραγράφου 3 του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 
τμήμα Α. 

4. Η οδηγία για τα μηχανήματα δεν προσδιορίζει ποιες από τις συναφείς 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας πρέπει να εφαρμόζονται και να 
εκπληρώνονται από τον κατασκευαστή του ημιτελούς μηχανήματος. Δύναται 
να λαμβάνονται υπόψη τα εξής ζητήματα κατά τη λήψη απόφασης σχετικά 
με την εφαρμογή και εκπλήρωση ορισμένων βασικών απαιτήσεων υγείας 
και ασφάλειας ή όχι: 

 ο κατασκευαστής του ημιτελούς μηχανήματος δύναται να μην είναι σε 
θέση να αξιολογήσει πλήρως ορισμένους κινδύνους που εξαρτώνται 
από τον τρόπο ενσωμάτωσης του ημιτελούς μηχανήματος στο τελικό 
μηχάνημα· 

 ο κατασκευαστής του ημιτελούς μηχανήματος δύναται να αποφασίζει 
από κοινού με τον κατασκευαστή του τελικού μηχανήματος 
«καταμερισμό καθηκόντων», βάσει του οποίου η εφαρμογή και η 
εκπλήρωση ορισμένων βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας 
ανατίθεται στον κατασκευαστή του τελικού μηχανήματος. 

Στην αναφορά που απαιτείται βάσει της παραγράφου 4 του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 1 τμήμα Β, ο κατασκευαστής του ημιτελούς μηχανήματος πρέπει να 
αναφέρει επακριβώς στη δήλωση ενσωμάτωσης ποιες από τις συναφείς 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας έχουν εφαρμοστεί και εκπληρωθεί. 
Αν μια δεδομένη βασική απαίτηση υγείας και ασφάλειας έχει εκπληρωθεί για 
ορισμένα τμήματα ή πτυχές του ημιτελούς μηχανήματος και όχι για άλλα, 
αυτό θα πρέπει να δηλώνεται. Οι οδηγίες συναρμολόγησης του ημιτελούς 
μηχανήματος πρέπει να αναφέρουν την ανάγκη κάλυψης των βασικών 
απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που δεν εκπληρώνονται ή που 
εκπληρώνονται μόνο εν μέρει – βλ. §390: σχόλια επί του παραρτήματος VI. 
Ο κατασκευαστής του ημιτελούς μηχανήματος πρέπει να δηλώσει επίσης ότι 
έχει καταρτίσει τη σχετική τεχνική τεκμηρίωση που παρουσιάζει τον τρόπο 
εφαρμογής των εν λόγω βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας – βλ. 
§394: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Β. 

Στην περίπτωση που το ημιτελές μηχάνημα (ή τμήμα αυτού) υπόκειται σε 
άλλη νομοθεσία της ΕΕ, πέραν της οδηγίας για τα μηχανήματα, πρέπει να 
δηλώνεται επίσης η συμμόρφωση με τις άλλες οικείες οδηγίες ή 
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κανονισμούς – βλ. §91 και §92: σχόλια επί του άρθρου 3. Στην περίπτωση 
που οι εν λόγω άλλες οδηγίες ή κανονισμοί προβλέπουν δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ, πρέπει να καταρτίζεται δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
σύμφωνα με τα κείμενα αυτά για το ημιτελές μηχάνημα. Οι εν λόγω 
δηλώσεις συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο 
του τελικού μηχανήματος – βλ. §392: σχόλια επί του παραρτήματος VII 
τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο α). 

5. Η απαιτούμενη υποχρέωση βάσει της παραγράφου 5 του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 1 τμήμα Β αφορά την υποχρέωση του κατασκευαστή ημιτελούς 
μηχανήματος να παρουσιάζει κάθε πληροφορία σχετική με την υγεία και την 
ασφάλεια και, ιδίως, τη σχετική τεχνική τεκμηρίωση, κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών εποπτείας της αγοράς ενός κράτους 
μέλους – βλ. §394: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Β. 

Εφόσον η δήλωση ενσωμάτωσης του ημιτελούς μηχανήματος πρόκειται να 
αποτελέσει μέρος του τεχνικού φακέλου του τελικού μηχανήματος – βλ. 
§392: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο α) – ο 
κατασκευαστής του τελικού μηχανήματος έχει με τον τρόπο αυτό στην 
κατοχή του δέσμευση του προμηθευτή του για τη διαβίβαση της σχετικής 
τεχνικής τεκμηρίωσης στις αρχές εποπτείας της αγοράς κατόπιν δεόντως 
αιτιολογημένου αιτήματος. 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του κατασκευαστή του ημιτελούς 
μηχανήματος προστατεύονται από το γεγονός ότι οι αρχές εποπτείας της 
αγοράς δεσμεύονται να μεταχειρίζονται ως εμπιστευτικές τις πληροφορίες 
που λαμβάνουν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους – βλ. §143: σχόλια 
επί του άρθρου 18 παράγραφος 1. 

6. Η απαιτούμενη βάσει της παραγράφου 6 δήλωση λαμβάνει υπόψη το 
γεγονός ότι ένα ημιτελές μηχάνημα δεν δύναται να θεωρηθεί ασφαλές έως 
ότου: 

- να εκπληρωθεί οποιαδήποτε βασική απαίτηση υγείας και ασφάλειας 
σχετική με το ημιτελές μηχάνημα, η οποία δεν είχε εκπληρωθεί από 
τον κατασκευαστή του ημιτελούς μηχανήματος· 

- να εκτιμηθούν οποιοιδήποτε κίνδυνοι που προκύπτουν από την 
ενσωμάτωση του ημιτελούς μηχανήματος στο τελικό μηχάνημα και να 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την αντιμετώπισή 
τους. 

7. Ισχύουν τα σχόλια επί της παραγράφου 9 του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 
τμήμα Α. 

8. Ισχύουν τα σχόλια επί της παραγράφου 10 του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 
τμήμα Α. 
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Παράρτημα ΙΙ (συνέχεια) 
... 
2.  ΦΥΛΑΞΗ 

Ο κατασκευαστής του μηχανήματος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του διατηρεί το 
πρωτότυπο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ για διάστημα δέκα τουλάχιστον ετών, 
υπολογιζόμενων από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του μηχανήματος. 

Ο κατασκευαστής ημιτελούς μηχανήματος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του 
διατηρεί το πρωτότυπο της δήλωσης ενσωμάτωσης για διάστημα δέκα τουλάχιστον ετών, 
υπολογιζόμενων από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής του ημιτελούς μηχανήματος. 

§386 Φύλαξη της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ και της δήλωσης 
ενσωμάτωσης 

Η περίοδος φύλαξης των δέκα ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής 
που ορίζεται στο παράρτημα ΙΙ μέρος 2 για τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και τη 
δήλωση ενσωμάτωσης έχει στόχο να επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς 
να επαληθεύουν τα έγγραφα αυτά αν είναι απαραίτητο - βλ. §98: σχόλια επί του 
άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

Σήμανση «CE» 

Η σήμανση πιστότητας «CE» αποτελείται από το ακρωνύμιο «CE» με την ακόλουθη 
γραφική απεικόνιση: 

 

 

Σε περίπτωση σμίκρυνσης ή μεγέθυνσης της «CE», πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες 
που προκύπτουν από την ανωτέρω γραφική απεικόνιση. 

Τα διάφορα στοιχεία της σήμανσης «CE» πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια 
κατακόρυφη διάσταση, που δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 5 mm. Η ελάχιστη αυτή 
διάσταση μπορεί να αγνοείται για τα μηχανήματα μικρού μεγέθους. 

Η σήμανση «CE» πρέπει να τοποθετείται σε άμεση γειτνίαση προς το όνομα του 
κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του, και να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ίδια τεχνική. 

Στις περιπτώσεις που εφαρμόζεται η διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας που 
αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο γ) και παράγραφος 4 στοιχείο β), η 
σήμανση «CE» πρέπει να ακολουθείται από τον αναγνωριστικό αριθμό του 
κοινοποιημένου οργανισμού. 

§387 Η μορφή της σήμανσης «CE» 

Οι διατάξεις όσον αφορά τη σήμανση «CE» που ορίζονται στο άρθρο 16 
εφαρμόζονται από κοινού με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 - βλ. 
§141: σχόλια επί του άρθρου 16. Στο παράρτημα ΙΙΙ ορίζεται η υποχρεωτική γραφική 
μορφή της σήμανσης «CE». Η σήμανση «CE» συνίσταται μόνο στα γράμματα «CE» 
με τη γραφική μορφή που παρουσιάζεται στο γράφημα – το πλαίσιο και οι κουκίδες 
περιλαμβάνονται στο γράφημα μόνο για να βοηθήσουν στον προσδιορισμό του 
σχήματος των γραμμάτων και δεν πρέπει να αναπαράγονται στη σήμανση «CE». 

Η τέταρτη παράγραφος του παραρτήματος ΙΙΙ όσον αφορά τη θέση και την τεχνική της 
σήμανσης «CE» πρέπει να εφαρμόζεται σε συνάρτηση με τις γενικές απαιτήσεις για 
τη σήμανση μηχανημάτων – βλ. §250: σχόλια επί του σημείου 1.7.3 του 
παραρτήματος Ι. 

Η τελευταία παράγραφος του παραρτήματος ΙΙΙ εφαρμόζεται μόνο σε μηχανήματα 
που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες του παραρτήματος IV για τα οποία έχει 
εφαρμοστεί διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας – βλ. §129, §130 και 
§132: σχόλια επί του άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4. Στην περίπτωση αυτή, η 
σήμανση «CE» πρέπει να συνοδεύεται από τον τετραψήφιο αναγνωριστικό αριθμό 
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του κοινοποιημένου φορέα που έχει εγκρίνει το σύστημα πλήρους διασφάλισης 
ποιότητας του κατασκευαστή – βλ. §133: σχόλια επί του άρθρου 14. Για τα εν λόγω 
μηχανήματα, η σήμανση «CE» και ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου 
φορέα δύναται να επιτίθενται μόνο αφού ο κατασκευαστής ενημερωθεί για την 
έγκριση του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητάς του από τον κοινοποιημένο 
φορέα - βλ. §404: σχόλια επί του σημείου 2.3 του παραρτήματος Χ. Οι επισημάνσεις 
αυτές δεν δύναται να επιτίθενται πλέον αν ανακληθεί ή ανασταλεί η έγκριση του 
συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας από τον κοινοποιημένο φορέα - βλ. 
§406: σχόλια επί του σημείου 3 του παραρτήματος Χ.  

Ο αναγνωριστικός αριθμός του κοινοποιημένου φορέα δεν πρέπει να επιτίθεται σε 
μηχάνημα για το οποίο έχει εφαρμοστεί η διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

Κατηγορίες μηχανημάτων για τις οποίες πρέπει να εφαρμόζεται μία από τις 
διαδικασίες του άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4 

1.  Κυκλικά πριόνια (με μία ή περισσότερες λεπίδες) για την επεξεργασία ξύλου και 
υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, ή για την κατεργασία κρέατος και 
υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, των ακόλουθων τύπων: 

1.1.  μηχανήματα πριονίσματος, με σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής 
λεπίδα(ες), που διαθέτουν τράπεζα ή σταθερό υποστήριγμα κοπής και στις οποίες 
η προώθηση του υλικού πραγματοποιείται χειροκίνητα ή με αφαιρούμενο 
προωθητήρα· 

1.2.  μηχανήματα πριονίσματος, με σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής 
λεπίδα(ες), με τραπέζι-καβαλέτο ή φορείο με παλινδρομική κίνηση και με 
χειροκίνητη μετατόπιση· 

1.3  μηχανήματα πριονίσματος, με σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής 
λεπίδα(ες), με ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα προώθησης του υλικού για 
πριόνισμα και χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού· 

1.4.  μηχανήματα πριονίσματος, με λεπίδα(ες) που κινούνται κατά τη διάρκεια της 
κοπής, με μηχανικό σύστημα κίνησης της λεπίδας και χειροκίνητη τροφοδότηση 
ή/και αφαίρεση του υλικού. 

2.  Μηχανήματα ξεχονδρίσματος με χειροκίνητη προώθηση του υλικού, για την 
επεξεργασία ξύλου. 

3.  Μηχανήματα πλανίσματος επιφανειών με ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα 
προώθησης και χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού, για την 
επεξεργασία ξύλου. 

4.  Πριονοκορδέλες, με χειροκίνητη τροφοδοσία ή/και αφαίρεση του υλικού, για την 
επεξεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, ή κρέατος και 
υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, των ακόλουθων τύπων: 

4.1.  μηχανήματα πριονίσματος, με σταθερή κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα και με 
τράπεζα ή υποστήριγμα κοπής σταθερό ή με παλινδρομική κίνηση, 

4.2. μηχανήματα πριονίσματος με λεπίδα στερεωμένη σε φορείο με παλινδρομική 
κίνηση. 

5.  Σύνθετα μηχανήματα τύπων που προβλέπονται στα σημεία 1 έως 4 και στο σημείο 7, 
για την επεξεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά. 

6.  Μηχανήματα κατασκευής εντορμιών (ξεμορσαρίστρες), εργαλειοφόρες και με 
χειροκίνητη προώθηση του υλικού, για την επεξεργασία ξύλου. 

7.  Σβούρες με κάθετο άξονα, με χειροκίνητη προώθηση του υλικού, για την επεξεργασία 
ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά. 

8.  Φορητά αλυσοπρίονα για την κατεργασία του ξύλου. 

9.  Πρέσες και στράντζες για την κατεργασία μετάλλων εν ψυχρώ, με χειροκίνητη 
τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού, των οποίων τα κινητά στοιχεία εργασίας 
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μπορούν να έχουν διαδρομή μεγαλύτερη των 6 mm και ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 
mm/s. 

10.  Μηχανήματα μορφοποίησης πλαστικού με εμφύσηση ή συμπίεση, με χειροκίνητη 
τροφοδότηση ή αφαίρεση του υλικού. 

11.  Μηχανήματα μορφοποίησης του καουτσούκ με εμφύσηση ή συμπίεση, με χειροκίνητη 
τροφοδότηση ή αφαίρεση του υλικού. 

12.  Μηχανήματα για υπόγειες εργασίες των ακόλουθων τύπων: 

12.1.  μηχανήματα προώθησης και βαγόνια πεδήσεως· 

12.2.  κινητά υδραυλικά στηρίγματα οροφής. 

13.  Κάδοι συλλογής οικιακών απορριμμάτων με χειροκίνητο σύστημα φόρτωσης και 
μηχανισμό συμπίεσης. 

14.  Αφαιρούμενα συστήματα μηχανικής μετάδοσης, με τους προφυλακτήρες τους. 

15.  Προφυλακτήρες αφαιρούμενων αξόνων μηχανικής μετάδοσης. 

16.  Ανυψωτικές γέφυρες για οχήματα. 

17.  Μηχανήματα ανύψωσης προσώπων ή προσώπων και αγαθών, τα οποία ενέχουν 
κίνδυνο κατακόρυφης πτώσεως από ύψος άνω των 3 μέτρων. 

18.  Φορητά μηχανήματα στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια και άλλα κρουστικά 
μηχανήματα. 

19.  Προστατευτικές διατάξεις ανίχνευσης προσώπων. 

20.  Μηχανοκίνητοι, αμοιβαίας μανδάλωσης, κινητοί προφυλακτήρες προοριζόμενοι να 
χρησιμοποιηθούν ως διατάξεις διασφάλισης σε μηχανήματα αναφερόμενα στα σημεία 
9, 10 και 11. 

21.  Λογικές ενότητες για λειτουργίες ασφαλείας σε μηχανές. 

22.  Συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS). 

23.  Συστήματα προστασίας από την πτώση αντικειμένων (FOPS). 

§388 Κατηγορίες μηχανημάτων που δύνανται να υπόκεινται σε μια από τις 
διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης που περιλαμβάνουν 
κοινοποιημένο φορέα 

Στο παράρτημα IV αναφέρονται οι κατηγορίες μηχανημάτων που δύναται να 
υπόκεινται σε μια από τις δύο διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης στις οποίες 
εμπλέκεται κοινοποιημένος φορέας: την εξέταση τύπου ΕΚ ή την πλήρη διασφάλιση 
ποιότητας. Οι κατηγορίες αυτές περιλαμβάνουν μηχανήματα με την ευρεία έννοια του 
όρου – βλ. §33: σχόλια επί του άρθρου 2. Τα μηχανήματα που ανήκουν σε μια από 
τις κατηγορίες του παραρτήματος IV δύναται επίσης να υπόκεινται στη διαδικασία 
εκτίμησης της συμμόρφωσης με εσωτερικούς ελέγχους, όταν κατασκευάζονται 
σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα που καλύπτουν το σύνολο των συναφών 
βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας – βλ. §129 και §130: σχόλια επί του 
άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4. 
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Ο οριζόμενος στο παράρτημα IV κατάλογος είναι εξαντλητικός· ήτοι, μόνο τα 
μηχανήματα που ανήκουν στις κατηγορίες που παρατίθενται υπόκεινται στις 
διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης του άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4. Τα 
μηχανήματα που ανήκουν σε κατηγορίες που δεν παρατίθενται στο παράρτημα IV, 
ακόμη και αν είναι παρόμοια ή εμφανίζουν παρόμοιους κινδύνους με τις 
αναφερόμενες κατηγορίες, υπόκεινται μόνο στη διαδικασία εκτίμησης της 
συμμόρφωσης με εσωτερικούς ελέγχους – βλ. §128: σχόλια επί του άρθρου 12 
παράγραφος 2. 

Σημεία 1 έως 8 

Το σημείο 1 καλύπτει μόνο κυκλικά πριόνια για την επεξεργασία ξύλου και υλικών 
με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά ή για την κατεργασία κρέατος και υλικών με 
παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά που ανήκουν στις κατηγορίες που αναφέρονται 
στα σημεία 1.1 έως 1.4. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν καλύπτονται όλα τα κυκλικά πριόνια για την 
επεξεργασία ξύλου. Για παράδειγμα, τα μηχανήματα πριονίσματος με λεπίδα 
κινούμενη με το χέρι κατά τη διάρκεια της κοπής (όπως ορισμένα πριόνια 
συνδυασμένα με φαλτσογωνίες) δεν αναφέρονται στο παράρτημα IV. 

Τα υλικά με φυσικά χαρακτηριστικά παρόμοια με του ξύλου περιλαμβάνουν, για 
παράδειγμα, μοριοσανίδες, ινοσανίδες, κόντρα πλακέ (καθώς και τα υλικά αυτά 
όταν καλύπτονται από πλαστικό ή φύλλα ελαφρού κράματος), φελλό, κόκαλο, 
άκαμπτο καουτσούκ ή πλαστικό. Από την άλλη πλευρά, οι πέτρες, το τσιμέντο και 
άλλα παρόμοια υλικά που απαιτούν εργαλείο κοπής λειαντικού τύπου δεν 
θεωρούνται υλικά με φυσικά χαρακτηριστικά παρόμοια με του ξύλου.  

Στα υλικά με φυσικά χαρακτηριστικά παρόμοια με του κρέατος περιλαμβάνονται τα 
ψάρια και τα κατεψυγμένα και υπερκατεψυγμένα τρόφιμα. 

Τα σημεία 1.3, 1.4, 3 και 4 αναφέρονται στη χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και 
αφαίρεση του υλικού. Η χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση λαμβάνει χώρα 
όταν ο χειριστής τοποθετεί τεμάχια του υπό επεξεργασία υλικού απευθείας στη 
διάταξη προσαγωγής ή στη διάταξη στήριξης του υπό επεξεργασία υλικού και τα 
αφαιρεί από τις εν λόγω διατάξεις απευθείας, έτσι ώστε να μπορεί ο χειριστής να 
έχει άμεση επαφή με το υπό επεξεργασία υλικό, ενώ αυτό βρίσκεται σε επαφή με 
το εργαλείο. Τα μηχανήματα δεν θεωρείται ότι επιτρέπουν χειροκίνητη 
τροφοδότηση ή αφαίρεση, αν είναι εξοπλισμένα με διάταξη προσαγωγής ή διάταξη 
για την τροφοδότηση και αφαίρεση υπό επεξεργασία υλικών (όπως, για 
παράδειγμα, μια μεταφορική ταινία) τέτοια ώστε τα εργαλεία να είναι εκτός του 
εύρους του χειριστή κατά τη χρήση της διάταξης και το μηχάνημα να μην μπορεί να 
λειτουργήσει χωρίς τη διάταξη. 

Τα σημεία 1.1, 2, 6 και 7 αναφέρονται στη χειροκίνητη προώθηση του υλικού. Η 
χειροκίνητη προώθηση του υλικού συμβαίνει όταν είτε το υπό επεξεργασία υλικό 
είτε το εργαλείο μετακινείται με το χέρι κατά την επεξεργασία, έτσι ώστε ο χειριστής 
να μπορεί να έρθει σε επαφή με το εργαλείο. Το ίδιο ισχύει για μηχανήματα με 
τραπέζι-καβαλέτο ή φορείο με παλινδρομική κίνηση και με χειροκίνητη μετατόπιση 
που αναφέρονται στο σημείο 1.2. 

Το σύνθετο μηχάνημα επεξεργασίας ξύλου που αναφέρεται στο σημείο 5 είναι 
μηχάνημα σχεδιασμένο να εκτελεί οποιονδήποτε συνδυασμό των λειτουργιών που 
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αναφέρονται στα σημεία 1 έως 4 και 7, με χειροκίνητη αφαίρεση του υπό 
επεξεργασία υλικού μεταξύ δύο διαδοχικών εργασιών - βλ. §210: σχόλια επί του 
σημείου 1.3.5 του παραρτήματος Ι. Μόνο τα σύνθετα μηχανήματα που εκτελούν 
όλες τις λειτουργίες που αναφέρονται στα σημεία 1 έως 4 και 7 υπόκεινται στο 
σημείο 5 του παραρτήματος IV. Ωστόσο, τα εν λόγω μηχανήματα δύναται να 
εκτελούν και άλλες πρόσθετες λειτουργίες. Εφόσον τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας είναι συχνά κοινά σε διάφορες ή όλες τις σύνθετες λειτουργίες, η 
εξέταση τύπου ΕΚ ή η εκτίμηση του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας 
για τα εν λόγω σύνθετα μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου αφορά πάντα το 
μηχάνημα στο σύνολό του. 

Οι σβούρες με κάθετο άξονα που αναφέρονται στο σημείο 7 διαθέτουν μια σβούρα 
που περνά μέσα από τον πάγκο και έναν κινητήρα με άμεση τροφοδότηση 
τοποθετημένο κάτω από τον πάγκο. Τα μηχανήματα όδευσης με σβούρα που 
βρίσκεται εντελώς πάνω από τον πάγκο δεν καλύπτονται από το σημείο 7. 

Σημείο 9 

Οι πρέσες για την κατεργασία μετάλλων εν ψυχρώ που αναφέρονται στο σημείο 9 
είναι πρέσες με προβλεπόμενη ή προβλέψιμη χρήση που περιλαμβάνει την 
πιθανότητα τοποθέτησης ή αφαίρεσης από το χειριστή υπό επεξεργασία τεμαχίων 
μεταξύ των εργαλείων με το χέρι χωρίς τη χρήση ενσωματωμένων βοηθητικών 
οργάνων μετακίνησης. Ο όρος «κατεργασία εν ψυχρώ» αναφέρεται στη 
διαμόρφωση του μετάλλου χωρίς θέρμανση, συνήθως σε θερμοκρασία δωματίου. 
Ο όρος «μέταλλο» αναφέρεται σε υλικό σε φύλλα, σε ελασματοποιημένη ή 
σφυρηλατημένη μορφή.  

Το σημείο 9 ισχύει μόνο για πρέσες με κινητά στοιχεία εργασίας που έχουν και τα 
δύο ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

- διαδρομή μεγαλύτερη των 6 mm και 

- ταχύτητα μεγαλύτερη των 30 mm/s. 

Κατά τον προσδιορισμό της ταχύτητας κλεισίματος των μηχανικών πρέσων, θα 
πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η μεγαλύτερη στιγμιαία ταχύτητα που επιτυγχάνεται 
από τον ολισθητήρα (γενικά, περίπου στο μέσο της διαδρομής). 

Το σημείο 9 δεν καλύπτει άλλα είδη μηχανημάτων κατεργασίας μετάλλων εν 
ψυχρώ, όπως, για παράδειγμα: 

- πιεστήρια συντήξεως, 
- ψαλίδια με μοχλοβραχίονα ή τύπου γκιλοτίνας, 
- μηχανήματα πριτσινώματος, συρραφής ή ραφής, 
- πρέσες συναρμολόγησης, 
- μηχανήματα τοξοειδούς κάμψης, 
- πρέσες ισιώματος, 
- περιστροφικές πρέσες πονταρίσματος, 
- πρέσες εξώθησης, 
- πρέσες σφυρηλάτησης με κρούση ή πιεστήρια μορφοποίησης, 
- πρέσες σφυρηλάτησης με φυσητήρα, 
- ισοστατικές πρέσες. 
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Σημεία 10 και 11 

Τα μηχανήματα μορφοποίησης πλαστικού και καουτσούκ που αναφέρονται στα 
σημεία 10 και 11 είναι μηχανήματα σχεδιασμένα για την κατεργασία πολυμερών, 
όπως είναι τα θερμοπλαστικά και τα θερμοσκληρυνόμενα, ή καουτσούκ, μέσω 
εμφύσησης ή συμπίεσης. Η τροφοδότηση και η αφαίρεση αναφέρονται στην 
τοποθέτηση υλικού ή τεμαχίων στη μήτρα και την αφαίρεσή τους από αυτή. Η 
τροφοδότηση και η αφαίρεση δεν θεωρείται ότι εκτελούνται με το χέρι εάν: 

- το μηχάνημα είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί μόνο με ρομποτικό εξοπλισμό ή 
εξοπλισμό τηλεχειρισμού, 

ή 

- το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με όργανα τροφοδότησης και αφαίρεσης έτσι 
ώστε να μην είναι δυνατή η λειτουργία του μηχανήματος χωρίς τα όργανα 
αυτά. 

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η τροφοδότηση και η αφαίρεση θεωρείται ότι 
εκτελούνται με το χέρι. 

Σημείο 12 

Τα μηχανήματα για υπόγειες εργασίες που αναφέρονται στο σημείο 12.1 είναι 
αυτοκινούμενα οχήματα που κινούνται επί τροχιάς σε μία ή δύο σιδηροτροχιές που 
βρίσκονται πάνω ή κάτω από το όχημα και χρησιμοποιούνται σε ορυχεία ή άλλους 
υπόγειους χώρους εργασίας και είναι σχεδιασμένα για τη ρυμούλκηση ή τη 
μεταφορά προσώπων, υλικών ή μεταλλευμάτων. Τα βαγόνια πεδήσεως είναι 
σιδηροδρομικά οχήματα για υπόγειες εργασίες εξοπλισμένα με σύστημα πέδησης 
το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο χειριστής.  

Τα υδραυλικά κινητά στηρίγματα οροφής που αναφέρονται στο σημείο 12.2 είναι 
συνήθως προχωρούντα στηρίγματα που χρησιμοποιούνται για την στήριξη της 
οροφής σε μια σήραγγα ορυχείου. Περιλαμβάνουν: 

- μια μονάδα στήριξης ελεγχόμενη από παρακείμενη θέση· 

- διάφορες μονάδες στήριξης υπό ομαδικό έλεγχο· 

- το σύνολο των συστημάτων στήριξης των σηράγγων του ορυχείου υπό 
κεντρικό έλεγχο. 

Τα μηχανήματα διάνοιξης σηράγγων δεν καλύπτονται από το σημείο 12. 

Σημείο 13 

Μια επεξήγηση του όρου «χειροκίνητη φόρτωση» όσον αφορά τα φορτηγά για την 
αποκομιδή οικιακών απορριμμάτων με χειροκίνητο σύστημα φόρτωσης και 
μηχανισμό συμπίεσης που αναφέρονται στο σημείο 13 παρέχεται σε ένα 
συγκεκριμένο έγγραφο καθοδήγησης. Το έγγραφο παρουσιάζει επίσης 
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παραδείγματα μηχανημάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σημείου 13 
και μηχανημάτων που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.203 

Γενικά, το ίδιο το όχημα εξαιρείται του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τα 
μηχανήματα, συνεπώς το αναφερόμενο στο σημείο 13 μηχάνημα είναι ο 
εξοπλισμός αποκομιδής απορριμμάτων και συμπίεσης που είναι εγκατεστημένος 
πάνω στο πλαίσιο του οχήματος – βλ. §37: σχόλια επί της τρίτης περίπτωσης του 
άρθρου 2 στοιχείο α) και §54: σχόλια επί του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε). 

Σημεία 14 και 15 

Τα αφαιρούμενα συστήματα μηχανικής μετάδοσης που αναφέρονται στο σημείο 
14, γνωστά συνήθως ως «άξονες μετάδοσης κίνησης», είναι κινητά δομικά στοιχεία 
για τη μετάδοση ισχύος μεταξύ αυτοκινούμενου μηχανήματος ή ελκυστήρα και 
μηχανήματος αποδέκτη, όπως ένα ρυμουλκούμενο αγροτικό μηχάνημα – βλ. §45: 
σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο στ). Τα αφαιρούμενα συστήματα μηχανικής 
μετάδοσης πρέπει πάντα να διατίθενται στην αγορά συνοδευόμενα από κατάλληλο 
προφυλακτήρα. Οι προφυλακτήρες κινητών συστημάτων μηχανικής μετάδοσης 
δύναται επίσης να διατίθενται στην αγορά ανεξάρτητα ως δομικά στοιχεία 
ασφαλείας – οι εν λόγω προφυλακτήρες καλύπτονται από το σημείο 15. 

Σημείο 16 

Οι ανυψωτικές γέφυρες για οχήματα που αναφέρονται στο σημείο 16 είναι 
σταθεροί, κινητοί ή κινούμενοι ανελκυστήρες σχεδιασμένοι να ανυψώνουν 
ολόκληρα οχήματα από το έδαφος με σκοπό την εξέτασή τους και την εργασία 
πάνω ή κάτω από τα οχήματα ενώ αυτά βρίσκονται σε υπερυψωμένη θέση. Οι 
ανυψωτικές γέφυρες μικρής διαδρομής για οχήματα που δεν προορίζονται για την 
εξυπηρέτηση εργασιών κάτω από τα οχήματα δεν καλύπτονται από το σημείο 16. 

Περιλαμβάνουν μηχανήματα που προορίζονται για τη συντήρηση οχημάτων, 
όπως, για παράδειγμα, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, χιονοελκήθρων, φορτηγών, 
λεωφορείων, τραμ, σιδηροδρομικών οχημάτων και βιομηχανικών οχημάτων. 
Περιλαμβάνουν επίσης σύνολα ανυψωτικών διατάξεων που λειτουργούν εντός 
συγχρονισμένου συστήματος για την ανύψωση ολόκληρων αεροσκαφών για 
σκοπούς επιθεώρησης ή συντήρησης.  

Το σημείο 16 δεν καλύπτει: 

 γρύλους που δεν είναι σχεδιασμένοι να ανυψώνουν ολόκληρο το όχημα από 
το έδαφος, 

 ανελκυστήρες που προορίζονται για τη στάθμευση οχημάτων, 
 ανελκυστήρες που ενσωματώνονται σε γραμμές συναρμολόγησης 

οχημάτων. 

Σημείο 17 

Τα μηχανήματα ανύψωσης προσώπων ή προσώπων και προϊόντων που 
αναφέρονται στο σημείο 17 περιλαμβάνουν τα εξής: 

                                                 
203 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/classification_of_rcvs_december_20
09_en.pdf 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/classification_of_rcvs_december_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/classification_of_rcvs_december_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/classification_of_rcvs_december_2009_en.pdf
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α) μηχανήματα με κύρια λειτουργία την ανύψωση προσώπων ή προσώπων και 
προϊόντων, όπως, για παράδειγμα: 

- κινητές, αιωρούμενες ανυψωτικές εξέδρες εργασίας ή ανυψωτικές 
εξέδρες εργασίας με ιστό· 

- αναβατόρια εργοταξίων για πρόσωπα ή για πρόσωπα και προϊόντα· 

- ανυψωτικές διατάξεις που προορίζονται να συνδεθούν με μηχανήματα 
όπως γερανούς ή ανεμογεννήτριες για πρόσβαση στις θέσεις εργασίας· 

- μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα βάσει της οδηγίας 
για τα μηχανήματα όπως οικιακοί ανελκυστήρες και ανυψωτικές 
πλατφόρμες για άτομα με κινητική αναπηρία – βλ. §151: σχόλια επί του 
άρθρου 14· 

β) διατάξεις για την ανύψωση προσώπων ή προσώπων και προϊόντων που 
εγκαθίστανται σε μηχάνημα η κύρια λειτουργία του οποίου δεν είναι η 
ανύψωση προσώπων. Οι εν λόγω διατάξεις περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, 
ανυψωτικές θέσεις λειτουργίας, οδήγησης ή χειρισμού σε βιομηχανικά 
οχήματα, σε εξοπλισμό αποθήκευσης και ανάκτησης που λειτουργεί επί 
τροχιάς, σε γερανούς ή σε μηχανήματα χωματουργικών εργασιών. 

 Για τις εν λόγω διατάξεις, η εξέταση τύπου ΕΚ ή η εκτίμηση του συστήματος 
πλήρους διασφάλισης της ποιότητας αφορά τη συμμόρφωση των διατάξεων 
ανύψωσης προσώπων και όχι των άλλων λειτουργιών του μηχανήματος· 

γ) ανυψωτικά μηχανήματα με κύριες λειτουργίες άλλες πέραν της ανύψωσης 
προσώπων με θέσεις χειρισμού επί του μηχανήματος όπως, για παράδειγμα, 
εξοπλισμός επίγειας υποστήριξης αεροσκαφών, γέφυρες επιβίβασης επιβατών 
σε αεροσκάφη, γέφυρες επιβίβασης σε πλοία και πλαίσια αναρρίχησης για την 
ανέγερση πυργογερανών· 

δ) εναλλάξιμος εξοπλισμός για την ανύψωση προσώπων όπως οι εξέδρες 
εργασίας που πρόκειται να συναρμολογηθούν, για παράδειγμα, με ανυψωτικά 
οχήματα μεταβλητού εύρους, γερανούς-φορτωτές ή κινητούς γερανούς. Η 
εκτίμηση της συμμόρφωσης πρέπει να διασφαλίζει ότι η συναρμολόγηση του 
εναλλάξιμου εξοπλισμού και όλων των τύπων βασικών μηχανημάτων με τα 
οποία προορίζεται να συναρμολογηθεί ο εναλλάξιμος εξοπλισμός 
συμμορφώνεται με το σύνολο των συναφών βασικών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας – βλ. §41: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο β). 

Ο εν λόγω εναλλάξιμος εξοπλισμός πρέπει να διακρίνεται από εξοπλισμό που 
δεν συναρμολογείται με ανυψωτικά μηχανήματα αλλά που χρησιμοποιείται κατ’ 
εξαίρεση για την ανύψωση προσώπων με μηχανήματα σχεδιασμένα για την 
ανύψωση προϊόντων (σύμφωνα με το σημείο 3.1.2 του παραρτήματος ΙΙ της 
οδηγίας 2009/104/ΕΚ) που δεν υπόκειται στην οδηγία για τα μηχανήματα - βλ. 
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§10: σχόλια επί της αιτιολογικής σκέψης 7. Η διάκριση αυτή εξηγείται σε ένα 
ειδικό έγγραφο καθοδήγησης.204 

Οι ανωτέρω διατάξεις καλύπτονται από το σημείο 17 όταν αφορούν εγγενή κίνδυνο 
πτώσης από κάθετο ύψος μεγαλύτερο των τριών μέτρων. Ως κάθετο ύψος νοείται 
η κάθετη απόσταση μεταξύ της επιφάνειας του θαλαμίσκου επί του οποίου 
στηρίζονται πρόσωπα ή πρόσωπα και προϊόντα ώστε να ανυψωθούν - βλ. §334: 
σχόλια επί του σημείου 4.1.1 στοιχείο ζ) του παραρτήματος Ι - και του επιπέδου 
στο οποίο ενδέχεται να πέσουν τα πρόσωπα ή ο ίδιος ο θαλαμίσκος. Το επίπεδο 
αυτό είναι συνήθως το έδαφος ή το επίπεδο του δαπέδου ή της επιφάνειας πάνω 
στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί ή να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα, αλλά θα 
μπορούσε να είναι ένα χαμηλότερο δάπεδο ή το έδαφος αν το μηχάνημα 
προορίζεται από τον κατασκευαστή να εγκατασταθεί δίπλα σε κάθετη επιφάνεια. 

Σημείο 18 

Τα φορητά μηχανήματα στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια και αναφέρονται 
στο σημείο 18 είναι φορητά μηχανήματα που λειτουργούν με εκρηκτικά φυσίγγια 
και προορίζονται για την οδήγηση μέσων στερέωσης όπως τα καρφιά, οι κοχλίες, 
οι κόπιτσες και άλλα παρόμοια αντικείμενα μέσα σε ένα υλικό βάσης. Το σημείο 18 
καλύπτει επίσης κρουστικά μηχανήματα που λειτουργούν με φυσίγγια και 
προορίζονται για άλλες εφαρμογές, όπως, για παράδειγμα, μηχανήματα για τη 
χάραξη υλικών με αποτύπωμα ή πιστόλια διατρητικής ράβδου για την 
αναισθητοποίηση ζώων. 

Το σημείο 18 δεν καλύπτει φορητά μηχανήματα στερέωσης ή άλλα κρουστικά 
μηχανήματα που χρησιμοποιούν άλλες πηγές ενέργειας, όπως η πνευματική, η 
ηλεκτρομαγνητική, τα ελατήρια ή το αέριο. 

Σημείο 19 

Το σημείο 19 καλύπτει δομικά στοιχεία ασφαλείας που ανιχνεύουν την παρουσία 
προσώπων ή μερών προσώπων και παράγουν κατάλληλο σήμα στο σύστημα 
χειρισμού για τη μείωση των κινδύνων για τα πρόσωπα που ανιχνεύθηκαν. Το 
σήμα δύναται να παράγεται όταν ένα πρόσωπο ή μέρος ενός προσώπου περάσει 
ένα προκαθορισμένο όριο (απόζευξη) ή όταν ένα πρόσωπο ανιχνευθεί σε 
προκαθορισμένη ζώνη (ανίχνευση παρουσίας) ή και τα δύο. Οι εν λόγω 
προστατευτικές διατάξεις περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:  

- ευαίσθητες στην πίεση προστατευτικές διατάξεις όπως, για παράδειγμα, 
ευαίσθητους στην πίεση τάπητες, δάπεδα, αιχμές, ράβδους, προσκρουστήρες, 
δίσκους και καλώδια· 

- ενεργές οπτικοηλεκτρονικές προστατευτικές διατάξεις όπως, για παράδειγμα, 
παραπετάσματα φωτός, κεφαλές σάρωσης, ράβδους φωτός και όργανα λέιζερ· 

-  προστατευτικές διατάξεις που βασίζονται σε κάμερα, ραντάρ, υπέρυθρη 
ακτινοβολία και υπερήχους. 

                                                 
204 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/interchangeable_equipment_lifting_p
ersons_-_lifting_goods_dec_2009_en.pdf  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/interchangeable_equipment_lifting_persons_-_lifting_goods_dec_2009_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/files/machinery/interchangeable_equipment_lifting_persons_-_lifting_goods_dec_2009_en.pdf
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Το σημείο 19 δεν καλύπτει διατάξεις έμμεσης ορατότητας όπως καθρέφτες ή 
κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. 

Σημείο 20 

Το σημείο 20 καλύπτει μηχανοκίνητους προφυλακτήρες με ενδασφάλεια205 που 
αντιστοιχούν στον ορισμό των δομικών στοιχείων ασφαλείας - βλ. §42: σχόλια επί 
του άρθρου 2 στοιχείο γ) – που προορίζονται να συναρμολογηθούν σε πρέσες για 
την κατεργασία μετάλλων εν ψυχρώ που αναφέρονται στο σημείο 9 ή σε 
μηχανήματα διαμόρφωσης πλαστικών με συμπίεση ή εμφύσηση ή σε μηχανήματα 
διαμόρφωσης καουτσούκ με χειροκίνητη τροφοδότηση και αφαίρεση που 
αναφέρονται στα σημεία 10 και 11. 

Σημείο 21 

Οι αναφερόμενες στο σημείο 21 λογικές ενότητες που διασφαλίζουν τις λειτουργίες 
ασφαλείας είναι πολύπλοκα δομικά στοιχεία που: 

- αντιστοιχούν στον ορισμό των δομικών στοιχείων ασφαλείας – βλ. §42: σχόλια 
επί του άρθρου 2 στοιχείο γ) και 

- αναλύουν ένα ή περισσότερα σήματα εισόδου και παράγουν, σύμφωνα με 
δεδομένο αλγόριθμο, ένα ή περισσότερα σήματα εξόδου και 

- προορίζονται να λειτουργήσουν συνδεδεμένα ή ενσωματωμένα στο σύστημα 
χειρισμού του μηχανήματος για την εκτέλεση μίας ή περισσότερων λειτουργιών 
ασφαλείας. 

Ωστόσο, το σύστημα χειρισμού στο σύνολό του δεν θεωρείται λογική ενότητα. 

Τα απλά όργανα όπως οι ηλεκτρομηχανικοί αισθητήρες ή οι διατάξεις μεταγωγής 
που απλά μετατρέπουν ένα σήμα εισόδου σε σήμα εξόδου δεν θεωρούνται λογικές 
ενότητες. 

Οι λογικές ενότητες για τη διασφάλιση λειτουργιών ασφαλείας περιλαμβάνουν, για 
παράδειγμα: 

 λογικές ενότητες για διατάξεις χειρισμού με τη χρήση των δύο χεριών, 

 προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές ασφαλείας, 

 δομικά στοιχεία για τη λογική επεξεργασία σχετικών με την ασφάλεια σημάτων 
των συστημάτων τύπου Safety Bus Systems 

Σημεία 22 και 23 

Τα σημεία 22 και 23 καλύπτουν συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής 
(ROPS) και συστήματα προστασίας από την πτώση αντικειμένων (FOPS) που 
αντιστοιχούν στον ορισμό των δομικών στοιχείων ασφαλείας – βλ. §42: σχόλια επί 
του άρθρου 2 στοιχείο γ).  

                                                 
205 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
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Τα ROPS και FOPS που κατασκευάζονται από έναν κατασκευαστή μηχανήματος 
για να συναρμολογηθούν στο μηχάνημά του δεν καλύπτονται από τα σημεία 22 και 
23. 

Το ίδιο ισχύει για ROPS ή FOPS που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν ως 
ανταλλακτικά για την αντικατάσταση πανομοιότυπων ROPS ή FOPS που 
παρέχονται από τον κατασκευαστή του αρχικού μηχανήματος - βλ. §48: σχόλια επί 
του άρθρου 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) – καθώς αυτά δεν υπόκεινται στην οδηγία 
για τα μηχανήματα ως τέτοια.  

Ωστόσο, όλα τα ROPS και FOPS, είτε διατίθενται στην αγορά ως δομικά στοιχεία 
ασφαλείας είτε κατασκευάζονται από κατασκευαστή μηχανήματος για το δικό του 
μηχάνημα, πρέπει να υποβάλλονται σε κατάλληλες δοκιμές – βλ. §315 και §316: 
σχόλια επί των σημείων 3.4.3 και 3.4.4 του παραρτήματος Ι – και οι αντίστοιχες 
εκθέσεις δοκιμών πρέπει να περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο του 
μηχανήματος στο οποίο συναρμολογούνται – βλ. §392: σχόλια επί του 
παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1. 

Κατάλληλες δοκιμές απαιτούνται επίσης για συστήματα προστασίας από ανατροπή 
προς τα εμπρός (TOPS) σύμφωνα με το σημείο 3.4.3 του παραρτήματος Ι αλλά τα 
συστήματα αυτά δεν καλύπτονται από το σημείο 22 του παραρτήματος IV και τις 
σχετικές διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα FOPS αναφέρονται κάποιες φορές σε 
εναρμονισμένα πρότυπα με άλλους όρους όπως για παράδειγμα «υπερκείμενοι 
προφυλακτήρες» ή «εμπρόσθιοι προφυλακτήρες». Όλα τα συστήματα που 
προορίζονται να εγκατασταθούν σε κινητά μηχανήματα για την προστασία του 
χειριστή από πτώση αντικειμένων πρέπει να θεωρούνται FOPS ανεξαρτήτως του 
όρου που χρησιμοποιείται στα πρότυπα για το οικείο μηχάνημα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Ενδεικτικός κατάλογος δομικών στοιχείων ασφάλειας του άρθρου 2, στοιχείο γ) 

1.  Προφυλακτήρες αφαιρούμενων αξόνων μηχανικής μετάδοσης. 

2.  Προστατευτικές διατάξεις ανίχνευσης προσώπων. 

3.  Μηχανοκίνητοι, αμοιβαίας μανδάλωσης, κινητοί προφυλακτήρες προοριζόμενοι να 
χρησιμοποιηθούν ως διατάξεις διασφάλισης σε μηχανήματα μνημονευόμενα στα 
σημεία 9, 10 και 11 του παραρτήματος ΙV. 

4.  Λογικές ενότητες για λειτουργίες ασφαλείας σε μηχανές. 

5.  Δικλείδες με πρόσθετα μέσα εντοπισμού αστοχίας χρησιμοποιούμενες για τον έλεγχο 
επισφαλών κινήσεων σε μηχανές. 

6.  Συστήματα απαγωγής εκπομπών μηχανημάτων. 

7.  Προφυλακτήρες και προστατευτικές διατάξεις για την προστασία προσώπων από τα 
κινούμενα μέρη που συμμετέχουν στη διαδικασία την οποία αφορά το μηχάνημα. 

8.  Διατάξεις παρακολούθησης φόρτωσης και έλεγχος κινήσεων σε ανυψωτικά 
μηχανήματα. 

9.  Οποιαδήποτε μέσα συγκράτησης προσώπων στο κάθισμά τους. 

10.  Διατάξεις στάσης έκτακτης ανάγκης. 

11.  Συστήματα εκκένωσης για την πρόληψη της δημιουργίας δυνητικώς επικίνδυνων 
ηλεκτροστατικών φορτίων. 

12.  Συστήματα περιορισμού της παροχής ενέργειας και ανακουφιστικές διατάξεις κατά τα 
αναφερόμενα στα σημεία 1.5.7, 3.4.7 και 4.1.2.6 του παραρτήματος Ι. 

13.  Συστήματα και διατάξεις για τη μείωση των ηχητικών εκπομπών και των δονήσεων. 

14.  Συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS). 

15.  Συστήματα προστασίας από την πτώση αντικειμένων (FOPS). 

16.  Διατάξεις ελέγχου μέσω και των δύο χειρών. 

17.  Δομικά στοιχεία για μηχανήματα προοριζόμενα για την αναβίβαση ή/και καταβίβαση 
προσώπων μεταξύ επιπέδων εισόδου-εξόδου περιλαμβανόμενα στον ακόλουθο 
κατάλογο: 

α) διατάξεις για την μανδάλωση θυρών εισόδου-εξόδου· 

β)  διατάξεις για την πρόληψη της πτώσης ή της ανεξέλεγκτης ανύψωσης του 
στοιχείου μεταφοράς των φορτίων· 

γ)  διατάξεις περιορισμού της ταχύτητας· 

δ)  επικρουστήρες με συσσώρευση ενέργειας: 

- με μη γραμμικά χαρακτηριστικά, ή 

- με απόσβεση της κίνησης επιστροφής· 

ε)  επικρουστήρες με διάχυση ενέργειας· 
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στ) διατάξεις ασφαλείας τοποθετημένες σε ανυψωτήρες υδραυλικού κυκλώματος 
όπου χρησιμοποιούνται ως διατάξεις πρόληψης πτώσεων· 

ζ) ηλεκτρική διάταξη ασφαλείας υπό μορφή διακοπτών ασφαλείας με ηλεκτρονικά 
δομικά στοιχεία. 

§389 Ενδεικτικός κατάλογος δομικών στοιχείων ασφαλείας 

Το παράρτημα V περιλαμβάνει έναν κατάλογο παραδειγμάτων προϊόντων που 
πληρούν τον ορισμό των «δομικών στοιχείων ασφαλείας» - βλ. §42: σχόλια επί του 
άρθρου 2 στοιχείο γ). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο τα δομικά στοιχεία που 
διατίθενται ανεξάρτητα στην αγορά θεωρούνται δομικά στοιχεία ασφαλείας. Ο 
κατάλογος του παραρτήματος V είναι ενδεικτικός και όχι αποκλειστικός. Ως εκ τούτου, 
κάθε δομικό στοιχείο που συμμορφώνεται με τον ορισμό του άρθρου 2 στοιχείο γ) 
θεωρείται δομικό στοιχείο ασφαλείας καλυπτόμενο από την οδηγία για τα 
μηχανήματα, ακόμη και αν δεν περιλαμβάνεται στον κατάλογο. 

Ο ενδεικτικός κατάλογος των δομικών στοιχείων ασφαλείας του παραρτήματος V 
δύναται να ενημερώνεται από την Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με την επιτροπή 
για τα μηχανήματα – βλ. §116: σχόλια επί του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
και §147: σχόλια επί του άρθρου 22 παράγραφος 3. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα ακόλουθα δομικά στοιχεία ασφαλείας που 
περιλαμβάνονται στον ενδεικτικό κατάλογο του παραρτήματος V περιλαμβάνονται 
επίσης στις κατηγορίες μηχανημάτων που αναφέρονται στο παράρτημα IV για τις 
οποίες πρέπει να εφαρμόζεται μία από τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης 
που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφοι 3 και 4. 

Παράρτημα V  Παράρτημα IV 

Σημείο 1 Προφυλακτήρες αφαιρούμενων αξόνων μηχανικής μετάδοσης. = Σημείο 15 

Σημείο 2 Προστατευτικές διατάξεις ανίχνευσης προσώπων. = Σημείο 19 

Σημείο 3 Μηχανοκίνητοι, κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια206 
προοριζόμενοι να χρησιμοποιηθούν ως διατάξεις διασφάλισης 
σε μηχανήματα μνημονευόμενα στα σημεία 9, 10 και 11 του 
παραρτήματος ΙV 

 
= Σημείο 20 

Σημείο 4 Λογικές ενότητες για λειτουργίες ασφαλείας σε μηχανές = Σημείο 21 

Σημείο 14 Συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS) = Σημείο 22 

Σημείο 15 Συστήματα προστασίας από την πτώση αντικειμένων (FOPS) = Σημείο 23 

Για εξηγήσεις επί των ανωτέρω σημείων – βλ. §388: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΙV. 

Οι άλλες κατηγορίες δομικών στοιχείων ασφαλείας που αναφέρονται στο παράρτημα 
V (και οποιαδήποτε δομικά στοιχεία ασφαλείας που δεν αναφέρονται στο παράρτημα 
V) υπόκεινται στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με εσωτερικούς ελέγχους 

                                                 
206 Στο κείμενο της οδηγίας οι κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια αναφέρονται ως κινητοί 
αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες. 
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της κατασκευής – βλ. §128: σχόλια επί του άρθρου 12 παράγραφος 2 και §391: 
σχόλια επί του παραρτήματος VII. 

Σημείο 5 

Οι δικλείδες που αναφέρονται στο σημείο 5 είναι δομικά στοιχεία που 
τοποθετούνται σε υδραυλικά ή πνευματικά συστήματα για την πρόληψη 
επικίνδυνων κινήσεων του μηχανήματος σε περίπτωση αστοχίας – βλ. §205: 
σχόλια επί του σημείου 1.2.6 και §342: σχόλια επί του σημείου 4.1.2.6 στοιχείο γ) 
του παραρτήματος Ι. 

Σημείο 6 

Τα συστήματα απαγωγής που αναφέρονται στο σημείο 6 είναι συστήματα 
εγκατεστημένα για την απαγωγή εγγενώς επικίνδυνων υλικών και ουσιών 
παραγόμενων από το μηχάνημα ή από υλικά που επεξεργάζεται το μηχάνημα για 
την προστασία της υγείας και της ασφάλειας εκτεθειμένων προσώπων – βλ. §235: 
σχόλια επί του σημείου 1.5.13 και §322: σχόλια επί του σημείου 3.5.3 του 
παραρτήματος Ι. Τα εν λόγω συστήματα δύναται να σχεδιάζονται για να 
εγκαθίστανται σε μεμονωμένα μηχανήματα ή για να εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο 
εργασίας ώστε να δύναται να συνδεθούν σε αυτά διάφορα μηχανήματα. 

Το σημείο 6 δεν καλύπτει συστήματα εγκατεστημένα ειδικά για σκοπούς 
προστασίας του περιβάλλοντος. 

Σημείο 7 

Το σημείο 7 καλύπτει προφυλακτήρες και προστατευτικές διατάξεις που 
σχεδιάζονται για να εγκατασταθούν σε μηχανήματα με στόχο την προστασία των 
προσώπων από κινητά στοιχεία που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία – 
βλ. §214: σχόλια επί του σημείου 1.3.8.2. 

Σημείο 8 

Το σημείο 8 καλύπτει διατάξεις παρακολούθησης φόρτωσης και ελέγχου κινήσεων 
που πρόκειται να εγκατασταθούν σε ανυψωτικά μηχανήματα – βλ. §342: σχόλια 
επί του σημείου 4.1.2.6, §354: σχόλια επί του σημείου 4.2.2 και §370: σχόλια επί 
του σημείου 6.1.2 του παραρτήματος Ι.  

Η παρακολούθηση της φόρτωσης και των κινήσεων ανυψωτικών μηχανημάτων 
εκτελείται συνήθως από ένα σύστημα αποτελούμενο από διάφορα κατασκευαστικά 
στοιχεία που περιλαμβάνει μονάδα ηλεκτρονικού ελέγχου (ECU), αισθητήρες, 
υδραυλικά συστήματα ενεργοποίησης κ.λ.π. 

Το κατασκευαστικό στοιχείο που είναι βασικό για τη λειτουργία ασφάλειας είναι η 
μονάδα ECU εξοπλισμένη με το κατάλληλο λογισμικό. Μια μονάδα ECU 
εξοπλισμένο με κατάλληλο λογισμικό θα πρέπει, ως εκ τούτου, να θεωρείται δομικό 
στοιχείο ασφαλείας, είτε παρέχεται ξεχωριστά είτε ως τμήμα συστήματος 
παρακολούθησης. Ένα πλήρες σύστημα παρακολούθησης θεωρείται επίσης 
δομικό στοιχείο ασφαλείας. 
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Σημείο 9 

Το σημείο 9 καλύπτει μέσα συγκράτησης των προσώπων στο κάθισμά τους τα 
οποία προορίζονται να εγκατασταθούν σε κινητά μηχανήματα, για παράδειγμα, 
στην περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψης των χειριστών ή άλλων 
προσώπων μεταφερόμενων από το μηχάνημα μεταξύ μερών του μηχανήματος και 
του εδάφους σε περίπτωση ανατροπής του μηχανήματος προς τα εμπρός ή προς 
τα πλάγια – βλ. §296: σχόλια επί του σημείου 3.2.2 του παραρτήματος Ι. 

Σημείο 10 

Το σημείο 10 καλύπτει διατάξεις στάσης έκτακτης ανάγκης – βλ. §202: σχόλια επί 
του σημείου 1.2.4.3 του παραρτήματος Ι. 

Σημείο 11 

Το σημείο 11 καλύπτει συστήματα εκκένωσης για την πρόληψη της δημιουργίας 
δυνητικώς επικίνδυνων ηλεκτροστατικών φορτίων – βλ. §223: σχόλια επί του 
σημείου 1.5.2 του παραρτήματος Ι. 

Σημείο 12 

Το σημείο 12 καλύπτει δομικά στοιχεία ασφαλείας που προορίζονται να 
εγκατασταθούν για σκοπούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των σημείων 1.5.7 
(Έκρηξη), 3.4.7 (Μετάδοση ισχύος μεταξύ αυτοκινούμενου μηχανήματος ή 
ελκυστήρα και μηχανήματος αποδέκτη) και 4.1.2.6 (Χειρισμός κινήσεων) του 
παραρτήματος Ι. 

Σημείο 13 

Το σημείο 13 καλύπτει συστήματα και διατάξεις που προορίζονται να 
εγκατασταθούν σε μηχανήματα για τη μείωση των ηχητικών εκπομπών και των 
δονήσεων. Τα συστήματα και οι διατάξεις για τη μείωση των ηχητικών εκπομπών 
περιλαμβάνουν ηχομονωμένους κλειστούς χώρους, αποσβεστήρες θορύβου και 
ενεργές διατάξεις μείωσης θορύβου – βλ. §229: σχόλια επί του σημείου 1.5.8 του 
παραρτήματος Ι. Τα συστήματα και οι διατάξεις για τη μείωση των δονήσεων 
περιλαμβάνουν συστήματα που χρησιμοποιούν ελατήρια, αποσβεστήρες 
κραδασμών ή συνδυασμό αυτών των δύο - βλ. §231: σχόλια επί του σημείου 1.5.9 
του παραρτήματος Ι. 

Σημείο 16 

Οι διατάξεις ελέγχου μέσω και των δύο χεριών αποτελούν ένα είδος 
προστατευτικής διάταξης – βλ. §221: σχόλια επί του σημείου 1.4.3 του 
παραρτήματος Ι. 

Σημείο 17 

Τα δομικά στοιχεία ασφαλείας που αναφέρονται στο σημείο 17 στοιχεία α) έως ζ) 
προορίζονται να συναρμολογηθούν σε μηχανήματα ανύψωσης προσώπων ή 
προσώπων και προϊόντων μεταξύ σταθερών πλατύσκαλων – βλ. §344 έως §349: 
σχόλια επί του σημείου 4.1.2.8 και §377 έως §380: σχόλια επί των σημείων 6.4.1 
έως 6.4.3 του παραρτήματος I. Ο κατάλογος είναι πανομοιότυπος του καταλόγου 
των δομικών στοιχείων ασφαλείας του παραρτήματος IV της οδηγίας για τους 
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ανελκυστήρες 95/16/ΕΚ207. Αυτό αντανακλά το γεγονός ότι παρόμοια δομικά 
στοιχεία ασφαλείας δύναται να εγκατασταθούν σε αναβατόρια εργοταξίων, 
ανελκυστήρες με ταχύτητα κίνησης έως 0,15 m/s και άλλους ανελκυστήρες 
εξαιρούμενους του πεδίου εφαρμογής της οδηγίας για τους ανελκυστήρες που 
υπόκεινται στην οδηγία για τα μηχανήματα - βλ. §151: σχόλια επί του άρθρου 24. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την οδηγία για τους ανελκυστήρες, τα 
δομικά στοιχεία ασφαλείας που παρατίθενται στο σημείο 17 στοιχεία α) έως ζ) 
υπόκεινται σε διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με τη συμμετοχή 
κοινοποιημένου φορέα. Τα δομικά στοιχεία ασφαλείας που φέρουν σήμανση «CE» 
και συνοδεύονται από δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία για τους 
ανελκυστήρες δύναται να χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση παρόμοιων 
λειτουργιών σε μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα βάσει της 
οδηγίας για τα μηχανήματα. Από την άλλη πλευρά, τα δομικά στοιχεία ασφαλείας 
που σχεδιάζονται για τα εν λόγω μηχανήματα βάσει της οδηγίας για τα μηχανήματα 
δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν σε ανελκυστήρες που υπόκεινται στην οδηγία για 
τους ανελκυστήρες, εκτός αν έχουν υποβληθεί σε μια από τις διαδικασίες 
εκτίμησης της συμμόρφωσης που προβλέπονται από την οδηγία αυτή. 

                                                 
207 Βλ. οδηγό για την εφαρμογή της οδηγίας για τους ανελκυστήρες 95/16/ΕΚ: 
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/lifts/annex4/index_en.htm  

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/mechanical/documents/guidance/lifts/annex4/index_en.htm
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI 

Οδηγίες συναρμολόγησης για ημιτελή μηχανήματα 

Οι οδηγίες συναρμολόγησης ημιτελούς μηχανήματος πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή 
των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την ορθή συναρμογή με το τελικό 
μηχάνημα, ώστε να μην τίθενται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια. 

Οι ανωτέρω οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να συντάσσονται σε μια επίσημη κοινοτική 
γλώσσα που θα έχει αποδεχθεί ο κατασκευαστής του μηχανήματος στην οποία θα 
ενσωματωθεί το εν λόγω ημιτελές μηχάνημα, ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του. 

§390 Οδηγίες συναρμολόγησης για ημιτελή μηχανήματα 

Οι διατάξεις του παραρτήματος VI ισχύουν για ημιτελή μηχανήματα που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 στοιχείο ζ) και ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχείο ζ) – βλ. §46: σχόλια επί 
του άρθρου 2 στοιχείο ζ). 

Οι οδηγίες συναρμολόγησης για τα ημιτελή μηχανήματα πρέπει να καταρτίζονται από 
τον κατασκευαστή του ημιτελούς μηχανήματος ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό 
του και να παρέχονται στον κατασκευαστή του τελικού μηχανήματος – βλ. §131: 
σχόλια επί του άρθρου 13. Οι οδηγίες συναρμολόγησης καθίστανται εν συνεχεία 
μέρος του τεχνικού φακέλου του τελικού μηχανήματος – βλ. §392: σχόλια επί του 
παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο α). 

Οι οδηγίες συναρμολόγησης καλύπτουν κάθε σχετική με την ασφάλεια πτυχή του 
ημιτελούς μηχανήματος και της διασύνδεσης μεταξύ του ημιτελούς μηχανήματος και 
του τελικού μηχανήματος που θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από τον υπεύθυνο 
συναρμολόγησης κατά την ενσωμάτωση του ημιτελούς μηχανήματος στο τελικό 
μηχάνημα. 

Οι οδηγίες συναρμολόγησης αναφέρουν την ανάγκη λήψης των απαραίτητων μέτρων 
για την αντιμετώπιση κάθε βασικής απαίτησης υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζεται 
στο ημιτελές μηχάνημα και που δεν έχει εφαρμοστεί και εκπληρωθεί ή που έχει 
εκπληρωθεί μόνο εν μέρει από τον κατασκευαστή του ημιτελούς μηχανήματος - βλ. 
§385: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Β. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κατασκευαστής του ημιτελούς μηχανήματος πρέπει να 
εφαρμόζει και να εκπληρώνει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας όσον 
αφορά τις οδηγίες χρήσης που ορίζονται στο παράρτημα Ι και να το δηλώνει αυτό στη 
δήλωση ενσωμάτωσής του. Για παράδειγμα, ο κατασκευαστής ενός κινητήρα που 
πρόκειται να ενσωματωθεί σε κινητό μηχάνημα δύναται να παρέχει το εγχειρίδιο 
χρήσης. Σε άλλες περιπτώσεις, οι οδηγίες συναρμολόγησης ημιτελών μηχανημάτων 
παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες όσον αφορά τα ημιτελή μηχανήματα ώστε να 
είναι σε θέση ο κατασκευαστής του τελικού μηχανήματος να καταρτίσει τα τμήματα 
των οδηγιών χρήσης που αφορούν το ημιτελές μηχάνημα. 

Οι οδηγίες συναρμολόγησης απευθύνονται στον κατασκευαστή του τελικού 
μηχανήματος και πρέπει ως εκ τούτου να είναι κατανοητές από αυτόν. Σύμφωνα με τη 
δεύτερη παράγραφο του παραρτήματος VI, οι οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει να 
γράφονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ που είναι αποδεκτή από τον 
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κατασκευαστή του τελικού μηχανήματος – βλ. §246: σχόλια επί του σημείου 1.7.1 του 
παραρτήματος Ι. 

Αυτό σημαίνει ότι, στην περίπτωση που ο κατασκευαστής του τελικού μηχανήματος 
είναι γνωστός στον κατασκευαστή του ημιτελούς μηχανήματος, η γλώσσα των 
οδηγιών συναρμολόγησης που παρέχονται με το ημιτελές μηχάνημα δύναται να 
συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών, για παράδειγμα, σε μια σύμβαση πώλησης. Στην 
περίπτωση που δεν υπάρχει μια τέτοια σύμβαση, οι οδηγίες συναρμολόγησης πρέπει 
να παρέχονται στην επίσημη γλώσσα ή γλώσσες της ΕΕ του κράτους μέλους στο 
οποίο εδρεύει ο κατασκευαστής του τελικού μηχανήματος, καθώς δεν μπορεί να 
υποτεθεί ότι ο κατασκευαστής κατανοεί άλλη γλώσσα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII 

Α. Τεχνικός φάκελος για τα μηχανήματα 

Στο παρόν μέρος περιγράφεται η διαδικασία κατάρτισης τεχνικού φακέλου. Ο 
τεχνικός φάκελος πρέπει να καταδεικνύει ότι το μηχάνημα πληροί τις απαιτήσεις της 
παρούσας οδηγίας. Πρέπει να καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη 
λειτουργία του μηχανήματος, στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για την ανωτέρω 
αξιολόγηση. Ο εν λόγω τεχνικός φάκελος πρέπει να συντάσσεται σε μια ή 
περισσότερες επίσημες γλώσσες της Κοινότητας, εξαιρουμένων των οδηγιών χρήσης 
του μηχανήματος, για τις οποίες πρέπει να εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις που 
προβλέπονται στο παράρτημα Ι, σημείο 1.7.4.1. 
... 

§391 Τεχνικός φάκελος μηχανήματος 

Η υποχρέωση σύνταξης τεχνικού φακέλου, όπως περιγράφεται στο παράρτημα VII 
τμήμα Α, ισχύει για τον κατασκευαστή οποιουδήποτε από τα προϊόντα που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ) ή τον εξουσιοδοτημένο 
αντιπρόσωπό του – βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 1.  

Σκοπός του τεχνικού φακέλου είναι να επιτρέπει στους κατασκευαστές να 
καταδεικνύουν τη συμμόρφωση του μηχανήματος προς τις συναφείς βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Επίσης, βοηθά τις αρχές εποπτείας της αγοράς να 
ελέγχουν τη συμμόρφωση του μηχανήματος, ιδίως για ζητήματα που δεν δύναται να 
ελεγχθούν με οπτική επιθεώρηση. Η πρώτη παράγραφος του 
παραρτήματος VII τμήμα A αναφέρει ότι ο τεχνικός φάκελος πρέπει να καλύπτει τον 
σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του μηχανήματος, στο βαθμό που είναι 
απαραίτητο για την εκτίμηση αυτή. Δεν είναι απαραίτητο να συμπεριλαμβάνονται στον 
τεχνικό φάκελο όλες οι λεπτομέρειες του σχεδιασμού και της κατασκευής του 
μηχανήματος που δεν αφορούν συγκεκριμένα το οικείο μηχάνημα και δύναται να 
δικαιολογούνται βάσει ορθών σχεδιαστικών πρακτικών. Ωστόσο, ο κατασκευαστής 
πρέπει να διασφαλίζει ότι ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες που 
απαιτούνται ώστε να καταδεικνύεται με σαφήνεια η λήψη κατάλληλων μέτρων για την 
αντιμετώπιση όλων των σημαντικών κινδύνων που σχετίζονται με το μηχάνημα ώστε 
αυτό να συμμορφώνεται με τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας - 
βλ. §98: σχόλια επί του άρθρου 4. 

Η πρώτη παράγραφος του παραρτήματος VII τμήμα Α αναφέρει επίσης ότι ο τεχνικός 
φάκελος πρέπει να συντάσσεται σε μια ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες 
της Κοινότητας – βλ. §246: σχόλια επί του σημείου 1.7.1 του παραρτήματος Ι. 

Οι κατασκευαστές που εδρεύουν στην ΕΕ συνήθως καταρτίζουν τα περισσότερα 
στοιχεία του τεχνικού φακέλου στην επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύουν, αν και δύναται να προτιμάται άλλη επίσημη γλώσσα της ΕΕ. Οι 
κατασκευαστές δύναται να περιλαμβάνουν επίσης στον τεχνικό φάκελο έγγραφα 
παρεχόμενα από τους προμηθευτές δομικών στοιχείων ή υποσυνόλων ή εκθέσεις 
από φορείς δοκιμών καταρτισμένες σε άλλες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Τα εν λόγω 
έγγραφα δεν χρειάζεται να μεταφράζονται. Ωστόσο, τα έγγραφα που είναι 
καταρτισμένα σε άλλες γλώσσες πέραν των επίσημων γλωσσών της ΕΕ πρέπει να 
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μεταφράζονται σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ. Οι κατασκευαστές που 
εδρεύουν εκτός της ΕΕ πρέπει να συντάσσουν τον τεχνικό φάκελο σε μία ή 
περισσότερες επίσημες γλώσσες της ΕΕ. 

Υπάρχει μία εξαίρεση σε αυτό το γενικό κανόνα, καθώς, σύμφωνα με την 7η 
περίπτωση του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1, ο τεχνικός φάκελος πρέπει να 
περιλαμβάνει αντίγραφο των οδηγιών χρήσης που υπόκεινται σε συγκεκριμένες 
γλωσσικές απαιτήσεις – βλ. §256 και §257: σχόλια επί των σημείων 1.7.4 και 1.7.4.1. 
στοιχεία α) και β) του παραρτήματος Ι. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΤΜΗΜΑ A (συνέχεια) 
... 

1.  Ο τεχνικός φάκελος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

α)  φάκελο κατασκευής, ο οποίος αποτελείται από τα εξής: 

 γενική περιγραφή του μηχανήματος, 

 το γενικό σχέδιο του μηχανήματος και των σχεδίων των κυκλωμάτων ελέγχου, 
καθώς και τις σχετικές περιγραφές και εξηγήσεις που απαιτούνται για την 
κατανόηση της λειτουργίας του μηχανήματος, 

 τα λεπτομερή και πλήρη σχέδια, συνοδευόμενα από τυχόν σημειώσεις 
υπολογισμών, αποτελέσματα δοκιμών, πιστοποιητικά κ.λπ., που απαιτούνται 
για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του μηχανήματος προς τις βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, 

 την τεκμηρίωση για την αξιολόγηση του κινδύνου, όπου θα περιγράφεται η 
ακολουθηθείσα διαδικασία, και η οποία περιλαμβάνει: 

i) κατάλογο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 
εφαρμόζονται στο μηχάνημα· 

ii)  την περιγραφή των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για την 
εξάλειψη ή τη μείωση εντοπισθέντων κινδύνων και, ενδεχομένως, την 
αναφορά σε εναπομένοντες κινδύνους που συνδέονται με το μηχάνημα, 

 τα πρότυπα και τις άλλες τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν, με 
αναφορά στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτουν αυτά 
τα πρότυπα, 

 κάθε τεχνική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των δοκιμασιών 
που διενεργήθηκαν είτε από τον κατασκευαστή είτε από εργαστήριο της 
επιλογής του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του· 

 αντίγραφο των οδηγιών χρήσης του μηχανήματος, 

 ενδεχομένως, τη δήλωση ενσωμάτωσης ημιτελών μηχανημάτων και τις 
οδηγίες συναρμολόγησής τους, 

 ενδεχομένως, αντίγραφα της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ για μηχανήματα ή 
άλλα προϊόντα που ενσωματώνονται στο μηχάνημα, 

 αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ· 
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β) στην περίπτωση παραγωγής εν σειρά, τα εσωτερικά μέτρα που εφαρμόζονται για 
να διασφαλίζουν τη διατήρηση της συμμόρφωσης των μηχανημάτων προς τις 
διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες και δοκιμασίες 
στα τμήματα και στα εξαρτήματα ή στο πλήρες μηχάνημα προκειμένου να 
προσδιορίσει αν αυτό, ως εκ του σχεδιασμού ή της κατασκευής του, μπορεί να 
συναρμολογηθεί και να τεθεί σε λειτουργία με ασφάλεια. Οι σχετικές εκθέσεις και τα 
αποτελέσματα περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο. 
... 

§392 Το περιεχόμενο του τεχνικού φακέλου 

Το σημείο 1 στοιχεία α) και β) του παραρτήματος VII τμήμα Α ορίζει το περιεχόμενο 
του τεχνικού φακέλου. Το σημείο 1 στοιχείο α) αφορά τον σχεδιασμό και την 
κατασκευή του μηχανήματος, ενώ το σημείο 1 στοιχείο β) αφορά την παραγωγή του 
μηχανήματος. 

Οι πρώτες τρεις περιπτώσεις του σημείου 1 στοιχείο α) αφορούν την περιγραφή του 
μηχανήματος που πρέπει να είναι αρκετά αναλυτική ώστε να επιτρέπει στις αρχές 
εποπτείας της αγοράς να κατανοούν τη λειτουργία του μηχανήματος και να ελέγχουν 
τη συμμόρφωσή του προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Οι 
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσμα της τρίτης παραγράφου 
του σημείου 2 του παραρτήματος VII τμήμα Α η οποία περιορίζει το επίπεδο 
ανάλυσης που απαιτείται στον τεχνικό φάκελο σχετικά με τα υποσύνολα. 

Τεχνικός φάκελος απαιτείται για κάθε μοντέλο ή τύπο μηχανήματος. Οι όροι 
«μοντέλο» ή «τύπος» ορίζουν μηχανήματα με δεδομένο σχεδιασμό, τεχνικά 
χαρακτηριστικά και εφαρμογή. Ένας τύπος μηχανήματος δύναται να παράγεται εν 
σειρά ή ως μεμονωμένη μονάδα. Ένας τύπος μηχανήματος δύναται να έχει 
παραλλαγές. Ωστόσο, για να θεωρείται ότι ανήκουν στον ίδιο τύπο, οι παραλλαγές 
πρέπει να έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό, να εμφανίζουν παρόμοιους εγγενείς 
κινδύνους και να απαιτούν παρόμοια μέτρα προστασίας. Η περιγραφή του 
μηχανήματος στον τεχνικό φάκελο πρέπει να προσδιορίζει τυχόν παραλλαγές του 
οικείου μοντέλου ή τύπου. 

Η τέταρτη περίπτωση του σημείου 1 στοιχείο α) αφορά την εκτίμηση κινδύνων που 
διενεργεί ο κατασκευαστής. Το αποτέλεσμα της εκτίμησης κινδύνων πρέπει να 
τεκμηριώνεται ώστε να είναι σε θέση οι αρχές να προσδιορίζουν σωστά τις συναφείς 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων 
προστασίας σύμφωνα με τις αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας – βλ. §173 έως 
§177: σχόλια επί του σημείου 1.1.2 του παραρτήματος Ι. Οι απαιτούμενες στα εδάφια 
i) και ii) της τέταρτης περίπτωσης του σημείου 1 στοιχείο α) πληροφορίες δύναται να 
καταρτίζονται υπό μορφή καταλόγου ελέγχου που παρουσιάζει τις βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζονται στο μηχάνημα και τα αντίστοιχα μέτρα 
προστασίας. Η τεκμηρίωση της εκτίμησης των κινδύνων διευκολύνεται μέσω της 
εφαρμογής εναρμονισμένων προτύπων, παρόλο που η εφαρμογή των εν λόγω 
προτύπων δεν απαλλάσσει τον κατασκευαστή από την υποχρέωσή του να εκτελέσει 
εκτίμηση των κινδύνων – βλ. §158 και §159: σχόλια επί της 1ης γενικής αρχής του 
παραρτήματος Ι. 
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Η πέμπτη περίπτωση του σημείου 1 στοιχείο α) ορίζει την υποχρέωση του 
κατασκευαστή να τεκμηριώνει τα πρότυπα ή τις άλλες τεχνικές προδιαγραφές που 
έχει χρησιμοποιήσει αναφέροντας τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που 
καλύπτονται. Η αναφορά στις προδιαγραφές των σχετικών εναρμονισμένων 
προτύπων διευκολύνει την επίδειξη της συμμόρφωσης του μηχανήματος, εφόσον η 
εφαρμογή τους προσδίδει τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας που καλύπτουν - βλ. §110: σχόλια επί του άρθρου 7 
παράγραφος 2. 

Η έκτη περίπτωση του σημείου 1 στοιχείο α) αφορά εκθέσεις επί των αποτελεσμάτων 
των δοκιμών που έχουν εκτελεστεί από τον κατασκευαστή ή εκ μέρους του. Οι 
μέθοδοι επαλήθευσης που απαιτούνται για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του 
μηχανήματος, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων επιθεωρήσεων, δοκιμών 
τύπου, δειγματοληπτικών δοκιμών ή δοκιμών μονάδας, προσδιορίζονται συνήθως 
στα σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα.  

Επιπλέον, ορισμένες δοκιμές απαιτούνται βάσει των βασικών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας του παραρτήματος Ι: 

- δοκιμές επί συστημάτων προστασίας από πτώση αντικειμένων, 
συστημάτων προστασίας σε περίπτωση ανατροπής προς τα εμπρός ή προς 
τα πλάγια για κινητά μηχανήματα - βλ. §315 και §316: σχόλια επί των 
σημείων 3.4.3 και 3.4.4 του παραρτήματος Ι. 

- δοκιμές σχετικά με τη μηχανική αντοχή ανυψωτικών μηχανημάτων – βλ. 
§339 έως 341: σχόλια επί των σημείων 4.1.2.3, 4.1.2.4 και 4.1.2.5 του 
παραρτήματος Ι· 

- δοκιμές σχετικά με την καταλληλότητα ανυψωτικών μηχανημάτων και 
ανυψωτικών εξαρτημάτων για τη σκοπούμενη χρήση τους – βλ. §356: 
σχόλια επί του σημείου 4.3.1 του παραρτήματος Ι. 

Η έβδομη περίπτωση του σημείου 1 στοιχείο α) αφορά τις οδηγίες χρήσης 
μηχανημάτων – βλ. §254 έως §274: σχόλια επί του σημείου 1.7.4 και, κατά 
περίπτωση, §277: σχόλια επί του σημείου 2.1.2, §279: σχόλια επί του σημείου 
2.2.1.1, §280: σχόλια επί του σημείου 2.2.2.2, §325: σχόλια επί του σημείου 3.6.3 και 
§360 και §361: σχόλια επί του σημείου 4.4 του παραρτήματος Ι. 

Η όγδοη περίπτωση του σημείου 1 στοιχείο α) αναφέρεται στη δήλωση ενσωμάτωσης 
για ημιτελή μηχανήματα που ενσωματώνονται – βλ. §384 και §385: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Β – και τις σχετικές οδηγίες συναρμολόγησης – βλ. 
§390: σχόλια επί του παραρτήματος VI. Τα έγγραφα αυτά δεν συνοδεύουν το τελικό 
μηχάνημα αλλά πρέπει να περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο του τελικού 
μηχανήματος. 

Η ένατη περίπτωση του σημείου 1 στοιχείο α) αφορά τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
μηχανημάτων ή άλλων προϊόντων που ενσωματώνονται στο μηχάνημα. Η δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ δύναται να αφορά τα ακόλουθα προϊόντα: 

α) δομικά στοιχεία ασφαλείας ή αλυσίδες, συρματόσχοινα ή ιμάντες που 
ενσωματώνονται στο μηχάνημα· 

β) εξοπλισμό που ενσωματώνεται στο μηχάνημα βάσει συγκεκριμένης οδηγίας η 
οποία απαιτεί την παροχή δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ όπως, για παράδειγμα, 
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εξοπλισμός που δύναται να χρησιμοποιηθεί σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες ή 
εξοπλισμός πίεσης – βλ. §91: σχόλια επί του άρθρου 3· 

γ) ολοκληρωμένα μηχανήματα που ενσωματώνονται σε σύνολο μηχανημάτων – βλ. 
§38: σχόλια επί της τέταρτης περίπτωσης του άρθρου 2 στοιχείο α). 

Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ για τα ανωτέρω προϊόντα δεν χρειάζεται να συνοδεύει 
το μηχάνημα στο οποίο αυτά ενσωματώνονται αλλά πρέπει να περιλαμβάνεται στον 
τεχνικό φάκελο για το μηχάνημα αυτό. 

Η δέκατη περίπτωση του σημείου 1 στοιχείο α) ορίζει ότι αντίγραφο της δήλωσης 
συμμόρφωσης ΕΚ του μηχανήματος πρέπει να περιλαμβάνεται στον τεχνικό φάκελο 
του μηχανήματος αυτού – βλ. §382 και §383: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 
τμήμα Α. 

Το σημείο 1 στοιχείο β) του παραρτήματος VII τμήμα Α ορίζει ότι ο τεχνικός φάκελος 
μηχανήματος παραγόμενου εν σειρά πρέπει να τεκμηριώνει τα μέτρα που θα 
ληφθούν για να διασφαλιστεί ότι το παραγόμενο μηχάνημα εξακολουθεί να είναι 
σύμμορφο προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Τα μέτρα αυτά δύναται 
να περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: 

- παρακολούθηση προμηθειών υλικών, δομικών στοιχείων και υποσυστημάτων· 

- επιθεωρήσεις και δοκιμές που θα εκτελεστούν σε διάφορα στάδια της 
παραγωγής και στα τελικά προϊόντα· 

- μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης των προδιαγραφών του 
κατασκευαστή από τους υπεργολάβους. 

Τα μέτρα αυτά δύναται να εφαρμοστούν μέσω της εφαρμογής ενός συστήματος 
διαχείρισης της ποιότητας όπως, για παράδειγμα, ενός συστήματος σύμφωνα με το 
πρότυπο EN ISO 9001.208 

Η τελευταία παράγραφος του σημείου 1 του παραρτήματος VII τμήμα Α ορίζει ότι ο 
κατασκευαστής πρέπει να εκτελέσει την απαραίτητη έρευνα και τις δοκιμές επί των 
δομικών στοιχείων και των εξαρτημάτων. Οι απαραίτητες μέθοδοι επαλήθευσης, 
συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων επιθεωρήσεων, δοκιμών τύπου, 
δειγματοληπτικών δοκιμών ή δοκιμών μονάδας, προσδιορίζονται συνήθως στα 
σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα. 

Όλα τα αναφερόμενα στο σημείο 1 του παραρτήματος VII τμήμα Α πρότυπα πρέπει 
να ελέγχονται τακτικά και να επικαιροποιούνται όταν πραγματοποιούνται αλλαγές 
στον σχεδιασμό ή την κατασκευή του οικείου μηχανήματος. 

                                                 
208 EN ISO 9001:2008 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις (ISO 9001:2008). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII ΤΜΗΜΑ A (συνέχεια) 
... 

2.  Ο τεχνικός φάκελος του σημείου 1 πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων 
αρχών των κρατών μελών για δέκα τουλάχιστον έτη από την ημερομηνία κατασκευής 
του μηχανήματος ή, στην περίπτωση παραγωγής μηχανημάτων εν σειρά, από την 
ημερομηνία παραγωγής της τελευταίας μονάδας. 

Ο τεχνικός φάκελος δεν πρέπει υποχρεωτικά να ευρίσκεται επί του εδάφους της 
Κοινότητας· επιπλέον, μπορεί να μην υφίσταται μονίμως υπό μορφή εγγράφων. 
Πρέπει, ωστόσο, να είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί και να καταστεί διαθέσιμος, εντός 
χρονικού διαστήματος ανάλογου προς την πολυπλοκότητά του, από το πρόσωπο που 
καθορίζεται στη δήλωση συμμόρφωσης "ΕΚ". 

Ο τεχνικός φάκελος δεν πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει λεπτομερή σχέδια ή 
άλλες ειδικές πληροφορίες σχετικά με τα υποσυγκροτήματα που χρησιμοποιούνται για 
την κατασκευή των μηχανημάτων, εκτός εάν η γνώση τους είναι απαραίτητη για τον 
έλεγχο της συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. 

3.  Η μη υποβολή του τεχνικού φακέλου μετά από δεόντως αιτιολογημένη συναφή αίτηση 
των αρμοδίων εθνικών αρχών, μπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο αμφισβήτησης του 
τεκμηρίου συμμόρφωσης των εν λόγω μηχανημάτων προς τις βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας. 

... 

§393 Κοινοποίηση του τεχνικού φακέλου 

Τα σημεία 2 και 3 του παραρτήματος VII τμήμα Α ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες πρέπει να διατίθεται ο τεχνικός φάκελος στις αρχές εποπτείας της αγοράς των 
κρατών μελών – βλ. §98: σχόλια επί του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4. Τα σχετικά 
στοιχεία του τεχνικού φακέλου πρέπει να καθίστανται διαθέσιμα κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος των αρμόδιων αρχών είτε του κράτους μέλους στο οποίο 
εδρεύει ο κατασκευαστής είτε οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 2 αναφέρει ότι ο τεχνικός φάκελος δεν απαιτείται 
να βρίσκεται στην επικράτεια της ΕΕ. Συνεπώς, ο τεχνικός φάκελος ενός 
μηχανήματος που έχει κατασκευαστεί εκτός της ΕΕ δύναται να φυλάσσεται στις 
εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 2 αναφέρει επίσης ότι ο τεχνικός φάκελος δεν 
απαιτείται να είναι μόνιμα διαθέσιμος υπό μορφή εγγράφων. Ως εκ τούτου, ο όρος 
«τεχνικός φάκελος» αναφέρεται σε ένα σύνολο πληροφοριών που δύναται να 
αποθηκεύονται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή σε έναν ή διάφορους τόπους. 
Επίσης, δεν υπάρχει ανάγκη αναπαραγωγής εγγράφων που αφορούν από κοινού 
διαφόρους τύπους μηχανημάτων. Ωστόσο, οι πληροφορίες πρέπει να είναι 
οργανωμένες, ταξινομημένες και αποθηκευμένες έτσι ώστε ο κατασκευαστής να 
μπορεί, χωρίς καθυστέρηση, να κοινοποιεί τα σχετικά στοιχεία του τεχνικού φακέλου 
κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος των αρχών εποπτείας της αγοράς 
οποιουδήποτε εκ των κρατών μελών προς το μέρος που ορίζεται στη δήλωση 
συμμόρφωσης ΕΚ για το σκοπό αυτό – βλ. §383: σχόλια επί του παραρτήματος ΙΙ 
μέρος 1 τμήμα Α. 
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Αιτήματα κοινοποίησης του τεχνικού φακέλου δύναται να υποβάλλονται για σκοπούς 
εποπτείας της αγοράς και θα πρέπει να αναφέρουν τη φύση της αμφιβολίας σχετικά 
με τη συμμόρφωση του οικείου μηχανήματος και να περιορίζονται στα στοιχεία που 
είναι απαραίτητα για τη διερεύνηση – βλ. §98 και §99: σχόλια επί του άρθρου 4 
παράγραφοι 3 και 4. 

Ο τεχνικός φάκελος δύναται να περιέχει εμπορικά ευαίσθητες ή εμπιστευτικές 
πληροφορίες. Οι αρχές εποπτείας της αγοράς δεσμεύονται να σέβονται την 
εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών – βλ. §143: σχόλια επί του άρθρου 18. 
Δεν υπάρχει υποχρέωση κοινοποίησης στοιχείων του τεχνικού φακέλου σε 
οποιοδήποτε πρόσωπο πέραν των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών. Για 
παράδειγμα, ο κατασκευαστής δεν υποχρεούται να κοινοποιήσει στοιχεία του 
τεχνικού φακέλου στους πελάτες του. 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 2 του παραρτήματος VII τμήμα Α περιορίζει το 
επίπεδο ανάλυσης που απαιτείται στον τεχνικό φάκελο σχετικά με τα 
υποσυγκροτήματα – βλ. §392: σχόλια επί του σημείου 1 του παραρτήματος VII 
τμήμα Α. 

Το σημείο 3 του παραρτήματος VII τμήμα Α ορίζει ότι η μη προσκόμιση του τεχνικού 
φακέλου κατόπιν δεόντως αιτιολογημένου αιτήματος δύναται να αποτελεί επαρκή 
λόγο αμφισβήτησης της συμμόρφωσης του εν λόγω μηχανήματος. Η μη προσκόμιση 
του τεχνικού φακέλου δεν αποτελεί απόδειξη της μη συμμόρφωσης του μηχανήματος 
αλλά, αν ο κατασκευαστής δεν κοινοποιήσει τα σχετικά στοιχεία του τεχνικού 
φακέλου, οι αρχές εποπτείας της αγοράς δικαιούνται να αποφασίσουν τις ενέργειες 
στις οποίες θα προβούν βάσει των άλλων αποδεικτικών στοιχείων που έχουν στη 
διάθεσή τους. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII (συνέχεια) 
... 

B. Τεχνική τεκμηρίωση ημιτελούς μηχανήματος 

Στο παρόν μέρος περιγράφεται η διαδικασία κατάρτισης τεχνικής τεκμηρίωσης. Η 
τεκμηρίωση πρέπει να καταδεικνύει ποιες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 
εφαρμόζονται και πληρούνται. Πρέπει να καλύπτει το σχεδιασμό, την κατασκευή και 
τη λειτουργία του ημιτελούς μηχανήματος στο βαθμό που αυτό χρειάζεται για τη 
διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες απαιτήσεις για την υγεία και την 
ασφάλεια.. Η τεκμηρίωση συντάσσεται σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες 
γλώσσες της Κοινότητας. 

Περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

α)  φάκελο κατασκευής, ο οποίος αποτελείται από τα εξής: 

 το συνολικό σχέδιο του ημιτελούς μηχανήματος και σχέδια των κυκλωμάτων 
ελέγχου, 

 πλήρη λεπτομερή σχέδια, συνοδευόμενα από υπολογισμούς, αποτελέσματα 
δοκιμών κ.λπ., που απαιτούνται για τον έλεγχο της συμμόρφωσης του ημιτελούς 
μηχανήματος προς τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, 

 την τεκμηρίωση για την αξιολόγηση του κινδύνου, όπου περιγράφεται η 
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ακολουθηθείσα διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει: 

i)  κατάλογο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας, που εφαρμόζονται 
και πληρούνται· 

ii)  την περιγραφή των μέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη ή 
τη μείωση εντοπισθέντων κινδύνων και, ενδεχομένως, την αναφορά σε 
εναπομένοντες κινδύνους· 

(iii)  τα πρότυπα και τις άλλες τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν, με 
αναφορά στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτουν αυτά 
τα πρότυπα, 

iv)  κάθε τεχνική έκθεση η οποία περιλαμβάνει τα αποτελέσματα των δοκιμασιών 
που διενεργήθηκαν είτε από τον κατασκευαστή είτε από εργαστήριο της 
επιλογής του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του· 

v)  αντίτυπο των οδηγιών συναρμολόγησης του ημιτελούς μηχανήματος· 

β)  στην περίπτωση παραγωγής εν σειρά, τα εσωτερικά μέτρα που εφαρμόζονται 
για να διασφαλίζουν τη διατήρηση της συμμόρφωσης του ημιτελούς 
μηχανήματος προς τις διατάξεις της οδηγίας. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να πραγματοποιεί τις απαραίτητες έρευνες και δοκιμασίες 
στα τμήματα και στα εξαρτήματα ή στο ημιτελές μηχάνημα προκειμένου να 
προσδιορίσει αν αυτό, ως εκ του σχεδιασμού και της κατασκευής του, μπορεί να 
συναρμολογηθεί και να τεθεί σε λειτουργία με ασφάλεια. Οι σχετικές εκθέσεις και τα 
αποτελέσματα περιλαμβάνονται στον τεχνικό φάκελο. 

Η σχετική τεχνική τεκμηρίωση πρέπει να φυλάσσεται για 10 τουλάχιστον έτη από την 
ημερομηνία κατασκευής του ημιτελούς μηχανήματος ή, στην περίπτωση παραγωγής 
μηχανημάτων εν σειρά, από την ημερομηνία παραγωγής της τελευταίας μονάδας και, 
εφόσον ζητείται, να παρουσιάζεται στις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Δεν 
πρέπει υποχρεωτικά να ευρίσκεται επί του εδάφους της Κοινότητας· επιπλέον, μπορεί 
να μην υπάρχει μονίμως υπό μορφή εγγράφων. Πρέπει, ωστόσο, να είναι δυνατόν να 
συγκεντρώνεται και να καθίσταται διαθέσιμη στην οικεία αρχή από το πρόσωπο που 
καθορίζεται στη δήλωση ενσωμάτωσης. 

Η μη υποβολή της τεχνικής τεκμηρίωσης μετά από δεόντως αιτιολογημένη συναφή 
αίτηση των αρμοδίων εθνικών αρχών, μπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο 
αμφισβήτησης της συμμόρφωσης του ημιτελούς μηχανήματος προς τις εφαρμοζόμενες 
και βεβαιούμενες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. 

§394 Σχετική τεχνική τεκμηρίωση ημιτελούς μηχανήματος 

Η υποχρέωση κατάρτισης της σχετικής τεχνικής τεκμηρίωσης που περιγράφεται στο 
παράρτημα VII τμήμα Β ισχύει για τον κατασκευαστή ημιτελών μηχανημάτων που 
αναφέρονται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) - βλ. §131: σχόλια επί του 
άρθρου 13 παράγραφος 1. 

Σκοπός της σχετικής τεχνικής τεκμηρίωσης είναι να επιτρέπει στους κατασκευαστές 
να καταδεικνύουν τη συμμόρφωση του ημιτελούς μηχανήματος προς τις βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που εφαρμόζονται και εκπληρώνονται, όπως 
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αναφέρεται στη δήλωση ενσωμάτωσης – βλ. §95: σχόλια επί του άρθρου 4 
παράγραφος 2 και §98: σχόλια επί του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4. Επίσης, βοηθά 
τις αρχές εποπτείας της αγοράς να ελέγχουν τη συμμόρφωση του ημιτελούς 
μηχανήματος προς τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, ιδίως για 
ζητήματα που δεν δύναται να ελεγχθούν με οπτική επιθεώρηση. Το αντικείμενο της 
σχετικής τεχνικής τεκμηρίωσης περιορίζεται συνεπώς στις βασικές απαιτήσεις υγείας 
και ασφάλειας που έχουν εφαρμοστεί και εκπληρωθεί από τον κατασκευαστή του 
ημιτελούς μηχανήματος και στις οδηγίες συναρμολόγησής του – βλ. §385: σχόλια επί 
του παραρτήματος ΙΙ τμήμα Β παράγραφος 4. 

Σε αντίθετη περίπτωση, τα σχόλια επί των διατάξεων σχετικά με τα τον τεχνικό 
φάκελο μηχανημάτων που ορίζονται στο παράρτημα VII τμήμα Α ισχύουν για τις 
ισοδύναμες διατάξεις σχετικά με τα τη σχετική τεχνική τεκμηρίωση για ημιτελή 
μηχανήματα που αναφέρονται στο παράρτημα VII τμήμα Β – βλ. §391 έως §393: 
σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII 

Αξιολόγηση της συμμόρφωσης μηχανήματος με εσωτερικό έλεγχο της κατασκευής 

1.  Στο παρόν παράρτημα, περιγράφεται η διαδικασία μέσω της οποίας ο κατασκευαστής 
ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των 
σημείων 2 και 3, διασφαλίζει και δηλώνει ότι τα σχετικά μηχανήματα πληρούν τις 
οικείες απαιτήσεις της οδηγίας. 

2.  Για κάθε αντιπροσωπευτικό τύπο της υπό εξέταση σειράς μηχανημάτων, ο 
κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του καταρτίζει τον τεχνικό 
φάκελο που προβλέπει το παράρτημα VIΙ μέρος Α. 

3.  Ο κατασκευαστής πρέπει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε η διαδικασία 
κατασκευής να εξασφαλίζει τη συμμόρφωση των κατασκευαζόμενων μηχανημάτων 
προς τον τεχνικό φάκελο που μνημονεύεται στο παράρτημα VIΙ μέρος Α και προς τις 
απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας. 

§395 Αξιολόγηση της συμμόρφωσης μηχανήματος με εσωτερικό έλεγχο της 
κατασκευής 

Στο παράρτημα VIII περιγράφεται η διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης που 
πρέπει να εφαρμόζεται για όλες τις κατηγορίες μηχανημάτων που δεν αναφέρονται 
στο παράρτημα IV – βλ. §128: σχόλια επί του άρθρου 12 παράγραφος 2. Η 
διαδικασία αυτή είναι επίσης μια από τις τρεις διαδικασίες εκτίμησης της 
συμμόρφωσης που δύναται να επιλεγούν για μηχανήματα που ανήκουν στις 
κατηγορίες που αναφέρονται στο παράρτημα IV, όταν ο κατασκευαστής έχει 
εφαρμόσει εναρμονισμένα πρότυπα τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία καλύπτουν το σύνολο 
των συναφών βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας – βλ. §129: σχόλια επί του 
άρθρου 12 παράγραφος 3. 

Στο σημείο 2 του παραρτήματος VIII υπενθυμίζεται η υποχρέωση του κατασκευαστή 
ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του να καταρτίσει τεχνικό φάκελο σύμφωνα 
με το παράρτημα VII τμήμα Α μέρος 1 για κάθε τύπο μηχανημάτων – βλ. §103: 
σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 1 στοιχείο β). Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να 
αναφέρει τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για το μηχάνημα 
και να περιγράφει τον τρόπο εκπλήρωσής τους. Ο όρος «αντιπροσωπευτικός τύπος» 
είναι ισοδύναμος των όρων «τύπος» ή «μοντέλο» - βλ. §392: σχόλια επί του 
παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τεχνικός φάκελος απαιτείται και για μηχανήματα 
κατασκευασμένα εν σειρά και για μηχανήματα κατασκευασμένα ως μεμονωμένες 
μονάδες. Αν πραγματοποιηθούν αλλαγές στον σχεδιασμό μηχανημάτων 
κατασκευασμένων εν σειρά, για παράδειγμα στην περίπτωση που ενσωματώνονται 
υλικά ή κατασκευαστικά στοιχεία από διαφορετικούς προμηθευτές ή που 
πραγματοποιούνται βελτιώσεις στον σχεδιασμό, η συμμόρφωση των 
τροποποιημένων πτυχών του σχεδιασμού πρέπει να εκτιμηθεί εκ νέου και ο τεχνικός 
φάκελος πρέπει να ενημερωθεί αναλόγως. 
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Στο σημείο 3 του παραρτήματος VIII αναφέρεται ότι ο κατασκευαστής πρέπει να λάβει 
τα μέτρα που είναι απαραίτητα για να διασφαλίσει ότι η κατασκευαστική διαδικασία 
διασφαλίζει τη συμμόρφωση του κατασκευαζόμενου μηχανήματος προς τον τεχνικό 
φάκελο και τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας - βλ. §392: σχόλια 
επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1 στοιχείο β). Αυτοί είναι οι «εσωτερικοί 
έλεγχοι της κατασκευής» που αναφέρονται στον τίτλο του παραρτήματος VIII. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 

Εξέταση τύπου ΕΚ 

Η εξέταση τύπου ΕΚ είναι η διαδικασία με την οποία κοινοποιημένος φορέας διαπιστώνει 
και πιστοποιεί ότι αντιπροσωπευτικό μοντέλο μηχανημάτων αναφερόμενο στο παράρτημα 
ΙV (στο εξής ονομαζόμενο "τύπος") πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. 

1.  Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει, για κάθε τύπο, να 
καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που μνημονεύεται στο παράρτημα VIΙ μέρος Α. 

 ... 

§396 Εξέταση τύπου ΕΚ 

Στο παράρτημα ΙΧ αναφέρεται μια από τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης 
που δύναται να εφαρμοστεί για μηχανήματα που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες 
του παραρτήματος IV – βλ. §129 και §130: σχόλια επί του άρθρου 12 παράγραφοι 3 
και 4 και §388: σχόλια επί του παραρτήματος ΙV. 

Όταν επιλεγεί η διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ, κάθε μοντέλο ή τύπος μηχανήματος 
που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες του παραρτήματος IV πρέπει να εξεταστεί από 
κοινοποιημένο φορέα. Ο κοινοποιημένος φορέας ελέγχει την τεκμηρίωση και εκτελεί 
τις απαραίτητες επιθεωρήσεις και δοκιμές επί δείγματος ή δειγμάτων του 
μηχανήματος για να διασφαλίσει ότι το μοντέλο ή ο τύπος σχεδιάζεται και 
κατασκευάζεται σύμφωνα με τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. 

Οι όροι «μοντέλο» ή «τύπος» ορίζουν ένα ή περισσότερα μηχανήματα 
αντιπροσωπευτικά ενός δεδομένου σχεδιασμού, τεχνικών χαρακτηριστικών και 
εφαρμογής. Ένας τύπος μηχανήματος δύναται να παράγεται εν σειρά ή ως 
μεμονωμένη μονάδα. 

Ένας τύπος μηχανήματος δύναται να έχει παραλλαγές. Ωστόσο, για να θεωρείται ότι 
ανήκουν στον ίδιο τύπο, οι παραλλαγές πρέπει να έχουν τον ίδιο βασικό σχεδιασμό, 
να εμφανίζουν παρόμοιους εγγενείς κινδύνους και να διαθέτουν παρόμοια μέτρα 
προστασίας. Ο κοινοποιημένος φορέας έχει την ευθύνη να κρίνει, σε κάθε 
συγκεκριμένη περίπτωση, αν οι παραλλαγές δύναται να θεωρηθούν ότι ανήκουν στον 
ίδιο τύπο ή αν πρέπει να αντιμετωπιστούν ως διακριτοί τύποι. Οι παραλλαγές ενός 
δεδομένου τύπου μηχανήματος πρέπει να περιγράφονται στον τεχνικό φάκελο, ενώ η 
συμμόρφωση των παραλλαγών πρέπει να αξιολογείται. Το πιστοποιητικό εξέτασης 
τύπου ΕΚ πρέπει να προσδιορίζει κάθε παραλλαγή του τύπου μηχανήματος που 
καλύπτει – βλ. §399: σχόλια επί του σημείου 4 του παραρτήματος Ι. 

Στην παράγραφο 1 του παραρτήματος ΙΧ υπενθυμίζεται η υποχρέωση του 
κατασκευαστή να καταρτίσει τεχνικό φάκελο σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα Α 
για κάθε τύπο μηχανήματος – βλ. §103: σχόλια επί του άρθρου 5 παράγραφος 1 
στοιχείο β). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX (συνέχεια) 
... 

2.  Για κάθε τύπο, η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή 
τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του σε κοινοποιημένο φορέα της επιλογής του. 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 

 το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχομένως, του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, 

 γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο 
φορέα, 

 τον τεχνικό φάκελο. 

Εξάλλου, ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιημένου φορέα δείγμα του τύπου. Ο 
κοινοποιημένος φορέας μπορεί να ζητήσει και άλλα δείγματα εφόσον το απαιτεί το 
πρόγραμμα δοκιμών. 
... 

§397 Η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ 

Στο σημείο 2 του παραρτήματος ΙΧ ορίζεται το περιεχόμενο της αίτησης εξέτασης 
τύπου ΕΚ. Η εν λόγω αίτηση δύναται να υποβληθεί σε οποιοδήποτε κοινοποιημένο 
φορέα στην ΕΕ που κοινοποιείται για τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ και για την 
κατηγορία του οικείου μηχανήματος. 

Η αίτηση καταρτίζεται σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ αποδεκτή από τον 
κοινοποιημένο φορέα – βλ. §399: σχόλια επί του σημείου 8 του παραρτήματος ΙΧ. 

Η αίτηση δύναται να υποβληθεί από τον ίδιο τον κατασκευαστή ή να ανατεθεί σε 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο – βλ. §84 και §85: σχόλια επί του άρθρου 2 στοιχείο 
ι). Η πρώτη περίπτωση του σημείου 2 αναφέρει ότι η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει 
το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχομένως, του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του – βλ. §250: σχόλια επί του σημείου 1.7.3 του 
παραρτήματος Ι.  

Η δεύτερη περίπτωση του σημείου 2 υποδηλώνει ότι η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ 
δύναται να υποβληθεί μόνο σε έναν κοινοποιημένο φορέα. Σκοπός της παρούσας 
διάταξης δεν είναι να εμποδίσει τον κατασκευαστή να λάβει διάφορες προσφορές 
προτού να επιλέξει κοινοποιημένο φορέα για εξέταση τύπου ΕΚ, αλλά απλά να τον 
εμποδίσει να πηγαίνει από τον ένα κοινοποιημένο φορέα που έχει απορρίψει τον 
σχεδιασμό του στον άλλο, έως ότου κάποιος εξ αυτών εγκρίνει τον οικείο τύπο. 

Αφού ο κατασκευαστής επιλέξει κοινοποιημένο φορέα για την εκτέλεση της εξέτασης 
τύπου ΕΚ για έναν δεδομένο τύπο μηχανήματος, πρέπει να δηλώσει ότι δεν έχει 
υποβάλει αίτηση σε οποιονδήποτε άλλο κοινοποιημένο φορέα για τον ίδιο τύπο 
μηχανήματος, ήτοι για μηχάνημα με τον ίδιο σχεδιασμό, τεχνικά χαρακτηριστικά και 
εφαρμογή. Ωστόσο, ο κατασκευαστής μπορεί να επιλέξει ελεύθερα άλλον 
κοινοποιημένο φορέα για την εξέταση τύπου ΕΚ διαφορετικού τύπου μηχανήματος. 

Η τρίτη περίπτωση του σημείου 2 ορίζει ότι η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ πρέπει να 
περιλαμβάνει τον τεχνικό φάκελο για τον οικείο τύπο μηχανήματος – βλ. §392: σχόλια 
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επί του παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 1. Ο τεχνικός φάκελος καλύπτει το σύνολο 
του μηχανήματος και όχι μόνο τις πτυχές του μηχανήματος που εμφανίζουν τους 
κινδύνους για τους οποίους η κατηγορία του μηχανήματος αναφέρεται στο 
παράρτημα IV. 

Για τους σκοπούς της διαδικασίας εξέτασης τύπου ΕΚ, ο τεχνικός φάκελος πρέπει, ως 
εκ τούτου, να καθίσταται διαθέσιμος στον κοινοποιημένο φορέα σε προγενέστερο 
στάδιο από ότι προβλέπεται γενικά στο άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β), όπου 
απαιτείται ο τεχνικός φάκελος να είναι διαθέσιμος πριν από τη διάθεση του 
μηχανήματος στην αγορά ή την έναρξη χρήσης του – βλ. §103: σχόλια επί του 
άρθρου 5 παράγραφος 1. Ο τεχνικός φάκελος δύναται να καταστεί διαθέσιμος σε 
μορφή που θα συμφωνηθεί μεταξύ του αιτούντα και του κοινοποιημένου φορέα. 

Στην τελευταία παράγραφο του σημείου 2 αναφέρεται ότι ο αιτών πρέπει να θέσει ένα 
ή περισσότερα δείγματα του τύπου στη διάθεση του κοινοποιημένου φορέα για 
σκοπούς επιθεώρησης, μέτρησης και δοκιμής. Ο αριθμός των απαιτούμενων 
δειγμάτων πρέπει να είναι εύλογος και να δικαιολογείται από τη φύση των ελέγχων 
και των δοκιμών που θα εκτελεστούν. Στην περίπτωση που απαιτούνται 
καταστροφικές δοκιμές, δύναται να απαιτούνται περισσότερα του ενός δείγματα. Στην 
περίπτωση μεγάλων μηχανημάτων, συνήθως αρκεί ένα δείγμα. Κατόπιν συμφωνίας, 
τα απαραίτητα δείγματα δύναται να αποστέλλονται στον κοινοποιημένο φορέα ή να 
τίθενται στη διάθεση του κοινοποιημένου φορέα σε τόπο που συμφωνείται μεταξύ του 
κοινοποιημένου φορέα και του κατασκευαστή – βλ. §398: σχόλια επί του σημείου 3,4 
του παραρτήματος ΙΧ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX (συνέχεια) 
... 

3.  Ο κοινοποιημένος φορέας: 

3.1.  εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, ελέγχει αν ο τύπος κατασκευάσθηκε σύμφωνα με 
αυτόν και επισημαίνει τα στοιχεία που έχουν σχεδιασθεί σύμφωνα με τις 
εφαρμοστέες διατάξεις των προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 7 
παράγραφος 2, καθώς και τα στοιχεία των οποίων ο σχεδιασμός δεν στηρίζεται 
στις σχετικές διατάξεις αυτών των προτύπων· 

3.2. πραγματοποιεί ή αναθέτει την πραγματοποίηση των κατάλληλων επιθεωρήσεων, 
μετρήσεων και δοκιμών που είναι απαραίτητες προκειμένου να διαπιστωθεί κατά 
πόσον οι προκριθείσες λύσεις πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, εφόσον δεν έχουν εφαρμοσθεί τα πρότυπα που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2· 

3.3. σε περίπτωση που έχουν χρησιμοποιηθεί τα εναρμονισμένα πρότυπα που 
προβλέπονται στο άρθρο 7 παράγραφος 2, πραγματοποιεί ή αναθέτει την 
πραγματοποίηση των κατάλληλων επιθεωρήσεων, μετρήσεων και δοκιμών 
προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα εν λόγω πρότυπα εφαρμόσθηκαν πραγματικά· 

3.4. συμφωνεί με τον αιτούντα για το μέρος στο οποίο θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος, 
ότι ο τύπος κατασκευάσθηκε σύμφωνα με τον εξετασθέντα τεχνικό φάκελο, 
καθώς και οι αναγκαίες επιθεωρήσεις, μετρήσεις και δοκιμές. 

... 

§398 Το περιεχόμενο της εξέτασης τύπου ΕΚ 

Στο σημείο 3 του παραρτήματος ΙΧ ορίζονται οι στόχοι και το περιεχόμενο της 
εξέτασης τύπου ΕΚ. 

Στο σημείο 3.1 αναφέρεται ότι ο κοινοποιημένος φορέας πρέπει: 

 να εξετάσει τον τεχνικό φάκελο· 

 να ελέγξει αν ο τύπος κατασκευάστηκε σύμφωνα με τον τεχνικό φάκελο· 

 να προσδιορίσει ποια τμήματα ή πτυχές του μηχανήματος: 

a) έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις συναφείς διατάξεις εναρμονισμένων 
προτύπων· 

β) έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με άλλες τεχνικές προδιαγραφές. 

Με τον τρόπο αυτό, ο κοινοποιημένος φορέας μπορεί να επιβεβαιώσει ότι ο 
κατασκευαστής έχει εκτελέσει κατάλληλη εκτίμηση των κινδύνων, ότι οι συναφείς με 
το μηχάνημα βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας έχουν προσδιοριστεί σωστά 
και ότι έχουν εφαρμοστεί κατάλληλα μέτρα προστασίας. Η εξέταση του τεχνικού 
φακέλου επιτρέπει επίσης στον κοινοποιημένο φορέα να προσδιορίσει τις κατάλληλες 
επιθεωρήσεις, μετρήσεις και δοκιμές που πρέπει να εκτελεστούν στα δείγματα 
μηχανήματος που τίθενται στη διάθεσή του. 

Στα σημεία 3.2 και 3.3 διακρίνεται η προσέγγιση που πρέπει να υιοθετείται για τα 
μηχανήματα που σχεδιάζονται σύμφωνα με εναρμονισμένα πρότυπα και για τα 
μηχανήματα που δεν σχεδιάζονται σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. Οι προσεγγίσεις 
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που αναφέρονται στα σημεία 3.2 και 3.3 δύναται να συνδυάζονται σε περιπτώσεις 
που τα εφαρμοζόμενα εναρμονισμένα πρότυπα δεν καλύπτουν το σύνολο των 
βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που ισχύουν για το μηχάνημα, στην 
περίπτωση που δεν έχουν εφαρμοστεί πλήρως τα εναρμονισμένα πρότυπα ή που 
αυτά έχουν εφαρμοστεί μόνο για ορισμένα τμήματα ή πτυχές του μηχανήματος. 

Σύμφωνα με το σημείο 3.2, στην περίπτωση μηχανημάτων (ή τμημάτων ή πτυχών 
μηχανημάτων) για τα οποία δεν έχουν εφαρμοστεί εναρμονισμένα πρότυπα, ο 
κοινοποιημένος φορέας πρέπει να προσδιορίσει τις κατάλληλες επιθεωρήσεις, 
μετρήσεις και δοκιμές για να διαπιστώσει τη συμμόρφωση του μηχανήματος προς τις 
ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Ακόμη και στις περιπτώσεις 
αυτές, τα εναρμονισμένα πρότυπα δύναται να αποτελούν σημαντική ένδειξη της 
προόδου της επιστήμης που πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την επαλήθευση της 
συμμόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας – βλ. §161 και 
§162: σχόλια επί της 3ης γενικής αρχής του παραρτήματος Ι. Οι μέθοδοι 
επαλήθευσης που ορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα δύναται να 
χρησιμοποιούνται ή να προσαρμόζονται συχνά για μηχανήματα που δεν έχουν 
σχεδιαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται να 
χρησιμοποιηθούν μέθοδοι επαλήθευσης που ορίζονται σε άλλες κατάλληλες τεχνικές 
προδιαγραφές. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, ο κοινοποιημένος φορέας πρέπει να 
βασιστεί στις γνώσεις και την πείρα του προσωπικού που εκτελεί τις επιθεωρήσεις 
ώστε να χρησιμοποιήσει κατάλληλη μέθοδο επαλήθευσης που διασφαλίζει επίπεδο 
μείωσης κινδύνων τουλάχιστον ισοδύναμο προς το επίπεδο που ορίζεται στα 
εναρμονισμένα πρότυπα - βλ. §408: σχόλια επί του σημείου 4 του παραρτήματος ΧΙ. 
Οδηγίες δύναται επίσης να υπάρχουν διαθέσιμες στις Συστάσεις Χρήσης που 
εκδίδονται από το συντονισμό κοινοποιημένων φορέων για μηχανήματα (ΚΦ-Μ) – βλ. 
§137: σχόλια επί του άρθρου 14 παράγραφος 7. 

Σύμφωνα με το σημείο 3.3, στην περίπτωση μηχανημάτων (ή μερών μηχανημάτων) 
για τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί εναρμονισμένα πρότυπα, ο κοινοποιημένος 
φορέας πρέπει να εκτελέσει τις απαραίτητες επιθεωρήσεις, μετρήσεις και δοκιμές 
ώστε να επαληθεύσει αν οι απαιτήσεις σχεδιασμού και κατασκευής των προτύπων 
έχουν εφαρμοστεί σωστά. 

Κατά κανόνα, οι επιθεωρήσεις, οι μετρήσεις και οι δοκιμές που απαιτούνται για να 
διαπιστωθεί η συμμόρφωση του μηχανήματος πρέπει να εκτελούνται από τον ίδιο τον 
κοινοποιημένο φορέα – βλ. §408: σχόλια επί του σημείου 3 του παραρτήματος ΧΙ. 
Ωστόσο, ο κοινοποιημένος φορέας δύναται να αναθέσει μέσω υπεργολαβίας 
ορισμένους εξαιρετικούς ελέγχους όπως, για παράδειγμα, το μη καταστροφικό έλεγχο 
της συγκόλλησης. Προς αποφυγή περιττής επανάληψης των δοκιμών, ο 
κοινοποιημένος φορέας δύναται να λαμβάνει επίσης υπόψη του εκθέσεις ελέγχων ή 
δοκιμών που έχουν εκτελεστεί από άλλους αρμόδιους φορείς ή από τον ίδιο τον 
κατασκευαστή. Μολαταύτα, σε περίπτωση που ο κοινοποιημένος φορέας αποδεχθεί 
εκθέσεις από άλλες πηγές, παραμένει πλήρως υπεύθυνος για την απόφαση που 
λαμβάνει περί της συμμόρφωσης του μηχανήματος βάσει της εξέτασης τύπου ΕΚ. 

Σύμφωνα με το σημείο 3.4, ο κοινοποιημένος φορέας και ο αιτών πρέπει να 
συμφωνήσουν τον τόπο στον οποίο πρόκειται να λάβει χώρα η εξέταση του 
μηχανήματος. Στα πρακτικά κριτήρια για τη λήψη απόφασης σχετικά με τον 
κατάλληλο τόπο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, το μέγεθος του μηχανήματος και η 
φύση των επιθεωρήσεων, μετρήσεων και δοκιμών που πρόκειται να εκτελεστούν. Σε 
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ορισμένες περιπτώσεις, ιδίως για μεγάλα μηχανήματα, δύναται να είναι προτιμότερο 
να εξεταστεί το μηχάνημα στο σύνολό του στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, ενώ 
ορισμένα κατασκευαστικά στοιχεία ή υποσύνολα μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις 
του κοινοποιημένου φορέα για εξέταση. Στην περίπτωση εξέτασης τύπου ΕΚ 
μηχανήματος που συναρμολογείται στις εγκαταστάσεις του χρήστη ή μηχανήματος 
ειδικού τύπου, απαιτείται συχνά η εκτέλεση των επιθεωρήσεων, των μετρήσεων και 
των δοκιμών στον τόπο εγκατάστασης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX (συνέχεια) 
... 

4.  Εφόσον ο τύπος πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιημένος 
φορέας χορηγεί στον αιτούντα πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ. Το πιστοποιητικό 
περιλαμβάνει το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, τα απαραίτητα δεδομένα για τον προσδιορισμό 
του εγκεκριμένου τύπου, τα συμπεράσματα της εξέτασης και τις προϋποθέσεις ισχύος 
του πιστοποιητικού. 

Ο κατασκευαστής και ο κοινοποιημένος φορέας διατηρούν αντίγραφο του 
πιστοποιητικού αυτού, του τεχνικού φακέλου, καθώς και όλων των σχετικών 
εγγράφων για διάστημα 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού. 

5.  Εφόσον ο τύπος δεν πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιημένος 
φορέας αρνείται τη χορήγηση πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ στον αιτούντα 
αιτιολογώντας λεπτομερώς την άρνησή του. Ενημερώνει σχετικά τον αιτούντα, τους 
άλλους κοινοποιημένους οργανισμούς, καθώς και το κράτος μέλος κοινοποίησης. 
Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής. 

6.  Ο αιτών πληροφορεί τον κοινοποιημένο φορέα που φυλάσσει τον τεχνικό φάκελο, ο 
οποίος αφορά το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, σχετικά με οποιαδήποτε 
τροποποίηση του εγκεκριμένου τύπου. Ο κοινοποιημένος φορέας, αφού εξετάσει τις 
εν λόγω τροποποιήσεις, πρέπει είτε να επιβεβαιώσει την ισχύ του υπάρχοντος 
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, είτε να καταρτίσει νέο, εφόσον οι τροποποιήσεις 
αυτές μπορούν να θέσουν εκ νέου υπό αμφισβήτηση τη συμμόρφωση προς τις βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ή προς τις προβλεπόμενες συνθήκες χρήσης του 
τύπου. 

7.  Η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι λοιποί κοινοποιημένοι φορείς μπορούν, κατόπιν 
αιτήσεως, να λαμβάνουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΚ. Κατόπιν 
αιτιολογημένης αιτήσεως, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
αντίγραφο του τεχνικού φακέλου καθώς και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν από τον κοινοποιημένο φορέα. 

8.  Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αφορούν τις διαδικασίες εξέτασης τύπου ΕΚ 
συντάσσονται στην επίσημη κοινοτική γλώσσα του κράτους μέλους όπου είναι 
εγκατεστημένος ο κοινοποιημένος φορέας ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινοτική επίσημη 
γλώσσα αποδεκτή από αυτόν. 

... 
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§399 Το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ 

Σύμφωνα με το σημείο 4 του παραρτήματος ΙΧ, όταν το αποτέλεσμα της εξέτασης 
τύπου ΕΚ είναι θετικό, ο κοινοποιημένος φορέας εκδίδει πιστοποιητικό εξέτασης 
τύπου ΕΚ. Το πιστοποιητικό πρέπει να προσδιορίζει με σαφήνεια τον τύπο 
μηχανήματος που καλύπτει. Τα απαραίτητα στοιχεία για τον προσδιορισμό του 
εγκεκριμένου τύπου περιλαμβάνουν την περιγραφή του μηχανήματος και τα στοιχεία 
της σειράς ή του τύπου, όπως αυτά επισημαίνονται στο μηχάνημα - βλ. §250: σχόλια 
επί του σημείου 1.7.3 του παραρτήματος Ι. Αν το πιστοποιητικό καλύπτει έναν τύπο 
με παραλλαγές, το πιστοποιητικό πρέπει να προσδιορίζει τις παραλλαγές αυτές, 
αναφέροντας τα διακριτά χαρακτηριστικά τους. 

Είναι δυνατή η έκδοση πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ σε έναν κατασκευαστή για 
τύπο μηχανήματος που πρόκειται να διατεθεί στην αγορά με περισσότερους του ενός 
κωδικούς ή εμπορικά σήματα. Στην περίπτωση αυτή, οι οικείοι διαφορετικοί κωδικοί 
και εμπορικά σήματα προσδιορίζονται στο πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ με 
ένδειξη του ότι αφορούν τον ίδιο τύπο μηχανήματος. Αν αποφασιστεί η διάθεση στην 
αγορά του μηχανήματος με διαφορετικό κωδικό ή εμπορικό σήμα μετά την έκδοση 
του αρχικού πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, ο κοινοποιημένος φορέας πρέπει να 
ενημερωθεί και το πιστοποιητικό πρέπει να αναθεωρηθεί αντιστοίχως. 

Ο κατασκευαστής και ο κοινοποιημένος φορέας πρέπει να φυλάσσουν αντίγραφο του 
πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, του τεχνικού φακέλου του μηχανήματος και των 
σχετικών εγγράφων για 15 χρόνια από την έκδοση του πιστοποιητικού. Με τον τρόπο 
αυτό, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη ή οι άλλοι κοινοποιημένοι φορείς είναι σε θέση να 
ανατρέχουν στα έγγραφα σύμφωνα με το σημείο 7. Αυτή η περίοδος των 15 ετών 
ξεκινά εκ νέου κάθε φορά που ανανεώνεται το πιστοποιητικό – βλ. §400: σχόλια επί 
του σημείου 9.3 του παραρτήματος ΙΧ. Η περίοδος των 15 ετών διασφαλίζει ότι τα 
οικεία έγγραφα είναι διαθέσιμα για 10 χρόνια από την κατασκευή της τελευταίας 
μονάδας μιας σειράς και κατά την περίοδο αυτή ο κατασκευαστής πρέπει να καθιστά 
τον τεχνικό φάκελο διαθέσιμο στις αρμόδιες αρχές – βλ. §393: σχόλια επί του 
παραρτήματος VII τμήμα Α μέρος 2. Δεδομένου ότι ο κοινοποιημένος φορέας 
συνήθως δεν γνωρίζει πότε έχει κατασκευαστεί η τελευταία μονάδα του 
καλυπτόμενου από το πιστοποιητικό τύπου και το πιστοποιητικό ισχύει για περίοδο 
πέντε ετών, η περίοδος φύλαξης του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ είναι πέντε 
χρόνια μεγαλύτερη, αλλά υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης του 
πιστοποιητικού. 

Σύμφωνα με το σημείο 5 του παραρτήματος ΙΧ, αν το αποτέλεσμα της εξέτασης 
τύπου ΕΚ είναι αρνητικό, ο κοινοποιημένος φορέας ενημερώνει τον αιτούντα για την 
άρνηση έκδοσης πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, αιτιολογώντας δεόντως την 
απάντησή του και αναφέροντας τη διαδικασία προσφυγής κατά της απόφασης - βλ. 
§135: σχόλια επί του άρθρου 14 παράγραφος 6. Οι άλλοι κοινοποιημένοι φορείς και 
το κράτος μέλος που κοινοποίησε τον οικείο κοινοποιημένο φορέα πρέπει να 
ενημερώνονται για κάθε άρνηση έκδοσης πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ. 

Σύμφωνα με το σημείο 6 του παραρτήματος ΙΧ, ο αιτών πρέπει να ενημερώσει τον 
κοινοποιημένο φορέα για οποιοδήποτε τροποποίηση που προτίθεται να 
πραγματοποιήσει στον εγκεκριμένο τύπο. Ο κοινοποιημένος φορέας θα πρέπει εν 
συνεχεία να αποφασίσει αν η τροποποίηση επηρεάζει την ισχύ του πιστοποιητικού 
εξέτασης τύπου ΕΚ ή όχι. 
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Εάν οι τροποποιήσεις είναι δευτερεύουσας σημασίας, ο κοινοποιημένος φορέας 
δύναται να εκδώσει νέα έκδοση ή επέκταση του αρχικού πιστοποιητικού. Αν οι 
αλλαγές πιθανόν να επηρεάσουν τη συμμόρφωση του μηχανήματος προς τις 
συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, δύναται να απαιτούνται 
περαιτέρω επαληθεύσεις πριν από την έκδοση της νέας έκδοσης ή της επέκτασης του 
πιστοποιητικού. Ο τεχνικός φάκελος που φυλάσσεται από τον κατασκευαστή και τον 
κοινοποιημένο φορέα πρέπει να ενημερώνεται αντιστοίχως. 

Εάν η τροποποίηση περιλαμβάνει τόσο σημαντικές αλλαγές που να απαιτείται νέα 
εκτίμηση της συμμόρφωσης του μηχανήματος προς τις συναφείς βασικές απαιτήσεις 
υγείας και ασφάλειας, ο κοινοποιημένος φορέας οφείλει να ενημερώσει τον αιτούντα 
ότι το αρχικό πιστοποιητικό δεν είναι πλέον έγκυρο για τον τροποποιημένο τύπο. Αν ο 
κατασκευαστής προτίθεται να προχωρήσει στις τροποποιήσεις, πρέπει να καταθέσει 
αίτηση νέας εξέτασης τύπου ΕΚ. Εν γένει, η εξέταση αυτή δύναται να περιορίζεται 
στις πτυχές του μηχανήματος που επηρεάζονται από τις τροποποιήσεις. 

Σύμφωνα με το σημείο 7 του παραρτήματος ΙΧ, η Επιτροπή, τα κράτη μέλη και οι 
άλλοι κοινοποιημένοι φορείς δύναται, κατόπιν αίτησης, να λάβουν από έναν 
κοινοποιημένο φορέα αντίγραφο των πιστοποιητικών που έχει εκδώσει. Κατόπιν 
αιτιολογημένου αιτήματος, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν 
αντίγραφο του τεχνικού φακέλου καθώς και των αποτελεσμάτων των εξετάσεων που 
πραγματοποιήθηκαν από τον κοινοποιημένο φορέα. Οι κοινοποιημένοι φορείς πρέπει 
να ανταποκρίνονται στα εν λόγω αιτήματα, είτε αυτά υποβάλλονται από τις αρχές του 
κράτους μέλους κοινοποίησης είτε από τις αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους 
μέλους. Αιτήσεις λήψης των εγγράφων αυτών δύναται να πραγματοποιούνται για 
σκοπούς εποπτείας της αγοράς. Οι εν λόγω αιτήσεις θα πρέπει να αναφέρουν τη 
φύση της αμφιβολίας σχετικά με τη συμμόρφωση του οικείου μηχανήματος και να 
περιορίζονται στα στοιχεία που απαιτούνται για τη διερεύνηση – βλ. §98 και §99: 
σχόλια επί του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4. 

Τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ δεν απαιτείται να συνοδεύουν το μηχάνημα 
κατά τη διάθεσή του στην αγορά, αλλά η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να 
αναφέρει τα στοιχεία του κοινοποιημένου φορέα που εκτέλεσε την εξέταση τύπου ΕΚ 
και τον αριθμό του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ – βλ. §383: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΙΙ μέρος 1 τμήμα Α. 

Το σημείο 8 του παραρτήματος ΙΧ αφορά τη γλώσσα των φακέλων και της 
αλληλογραφίας που αφορούν τη διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ, πέραν του τεχνικού 
φακέλου – βλ. §391: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α. Η επιλογή επίσημης 
γλώσσας της ΕΕ για το σκοπό αυτό είναι ζήτημα που αποφασίζεται από κοινού από 
τον αιτούντα και τον οικείο κοινοποιημένο φορέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX (συνέχεια) 
... 

9.  Ισχύς του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ 

9.1.  Ο κοινοποιημένος φορέας φέρει συνεχώς την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το 
πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ παραμένει σε ισχύ. Ενημερώνει τον 
κατασκευαστή σχετικά με τυχόν μείζονες τροποποιήσεις, οι οποίες ενδέχεται να 
έχουν συνέπειες για την εγκυρότητα του πιστοποιητικού. Ο κοινοποιημένος 
φορέας αποσύρει πιστοποιητικά τα οποία δεν ισχύουν πλέον. 

9.2. Ο κατασκευαστής των οικείων μηχανημάτων φέρει συνεχώς την ευθύνη να 
διασφαλίζει ότι τα μηχανήματα αυτά ανταποκρίνονται στην αντίστοιχη πρόοδο 
της επιστήμης. 

9.3.  Ο κατασκευαστής ζητεί από τον κοινοποιημένο φορέα να επανεξετάζει την 
εγκυρότητα του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ ανά πενταετία. 

Εάν ο κοινοποιημένος φορέας, αφού λάβει υπόψη την πρόοδο της επιστήμης, 
καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το πιστοποιητικό παραμένει έγκυρο, το ανανεώνει 
για πέντε ακόμη έτη. 

Ο κατασκευαστής και ο κοινοποιημένος φορέας διατηρούν αντίγραφο του 
πιστοποιητικού αυτού, του τεχνικού φακέλου, καθώς και όλων των σχετικών 
εγγράφων για διάστημα 15 ετών από την ημερομηνία έκδοσης του 
πιστοποιητικού. 

9.4 Εάν δεν ανανεωθεί η ισχύς του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, ο 
κατασκευαστής σταματά τη διάθεση των οικείων μηχανημάτων στην αγορά. 

§400 Ισχύς και επανεξέταση του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ 

Στο σημείο 9 του παραρτήματος ΙΧ γίνεται αναφορά στην ισχύ των πιστοποιητικών 
εξέτασης τύπου ΕΚ και τον περιοδικό τους έλεγχο. 

Στο σημείο 9.1 αναφέρεται ότι ο κοινοποιημένος φορέας είναι υπεύθυνος να 
διασφαλίζει ότι τα πιστοποιητικά εξέτασης τύπου ΕΚ που έχουν εκδοθεί παραμένουν 
σε ισχύ. Η ευθύνη αυτή ασκείται εντός των ορίων των πληροφοριών που έχει στη 
διάθεσή του ο κοινοποιημένος φορέας. Ο κοινοποιημένος φορέας πρέπει να 
ενημερώνει τον κάτοχο του πιστοποιητικού σχετικά με μείζονες αλλαγές στις νομικές 
απαιτήσεις ή την πρόοδο της επιστήμης τις οποίες έχει λάβει γνώση και οι οποίες 
ενδέχεται να επηρεάζουν την ισχύ του πιστοποιητικού. 

Για παράδειγμα, δεδομένου ότι οι κοινοποιημένοι φορείς πρέπει να παρακολουθούν 
την κατάσταση των προτύπων που αφορούν τους τομείς δραστηριοποίησής τους – 
βλ. §408: σχόλια επί του σημείου 8 του παραρτήματος XI – ενημερώνουν τους 
κατόχους των πιστοποιητικών σχετικά με κάθε νέο ή αναθεωρημένο πρότυπο που 
αντανακλά σημαντικές αλλαγές στην πρόοδο της επιστήμης για το οικείο μηχάνημα – 
βλ. §162: σχόλια επί της 3ης γενικής αρχής του παραρτήματος Ι.  

Οι κοινοποιημένοι φορείς ενημερώνουν επίσης τους κατόχους των πιστοποιητικών 
σχετικά με αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης κατηγοριών 
δυνητικώς επικίνδυνων μηχανημάτων – βλ. §118: σχόλια επί του άρθρου 9 – όσον 
αφορά επίσημες αντιρρήσεις έναντι εναρμονισμένων προτύπων – βλ. §121: σχόλια 
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επί του άρθρου 10 – ή όσον αφορά τη διαδικασία διασφάλισης – βλ. §123: σχόλια επί 
του άρθρου 11 – όταν οι αποφάσεις αυτές έχουν επιπτώσεις στη συμμόρφωση του 
οικείου μηχανήματος. 

Για την ανάκληση πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΚ – βλ. §135: σχόλια επί του 
άρθρου 14 παράγραφος 6. 

Το σημείο 9.2 είναι συμπληρωματικό του σημείου 6 – βλ. §397: σχόλια επί του 
παραρτήματος ΙΧ - και του σημείου 9.1. Υπενθυμίζει την υποχρέωση του 
κατασκευαστή να λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη της επιστήμης 
που δύναται να έχει ως συνέπεια μηχάνημα υποκείμενο σε πιστοποιητικό εξέτασης 
τύπου ΕΚ να μην μπορεί να θεωρηθεί ότι εκπληρώνει πλέον ορισμένες βασικές 
απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. Αυτό δύναται να συμβεί, για παράδειγμα, όταν νέα ή 
πιο αποτελεσματικά μέτρα προστασίας καθίστανται διαθέσιμα ή όταν δημοσιεύονται 
νέα ή αναθεωρημένα εναρμονισμένα πρότυπα – βλ. §161 και §162: σχόλια επί της 
3ης γενικής αρχής του παραρτήματος Ι. 

Στο σημείο 9.3 ορίζεται η υποχρέωση του κατόχου πιστοποιητικού εξέτασης τύπου 
ΕΚ να ζητά περιοδικό έλεγχο της ισχύος του πιστοποιητικού ανά πέντε χρόνια. Αυτό 
υποδηλώνει ότι το πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί από τον κοινοποιημένο φορέα θα 
πρέπει να αναφέρει την ημερομηνία λήξης της ισχύος του. Ο κατασκευαστής είναι 
υπεύθυνος να ζητήσει εγκαίρως τον έλεγχο. Ωστόσο, σκόπιμο είναι οι κοινοποιημένοι 
φορείς να αποστέλλουν υπενθύμιση στους κατόχους των πιστοποιητικών τους. 

Κατά τον έλεγχο ενός πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, ο κοινοποιημένος φορέας 
οφείλει να εξετάσει τον τεχνικό φάκελο του μηχανήματος υπό το πρίσμα κάθε 
σημαντικής προόδου της επιστήμης κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών. 
Στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο για την αξιολόγησή του, ο κοινοποιημένος 
φορέας θα πραγματοποιήσει επαληθεύσεις επί δείγματος του μηχανήματος. Βάσει 
του ελέγχου, ο κοινοποιημένος φορέας θα λάβει απόφαση για το αν θα ανανεωθεί το 
πιστοποιητικό για πέντε περαιτέρω χρόνια ή όχι. 

Το ανανεωμένο πιστοποιητικό, ο ενημερωμένος τεχνικός φάκελος και κάθε άλλο 
συναφές έγγραφο υπόκεινται στις ίδιες απαιτήσεις φύλαξης με αυτές που ισχύουν για 
το αρχικό πιστοποιητικό – βλ. §399: σχόλια επί του σημείου 4 του παραρτήματος ΙΧ. 

Στο σημείο 9.4 αναφέρεται ότι αν δεν ανανεωθεί το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου 
ΕΚ, ο κατασκευαστής παύει τη διάθεση στην αγορά του οικείου τύπου μηχανήματος, 
εφόσον δεν μπορεί να θεωρηθεί πλέον ότι συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της 
οδηγίας για τα μηχανήματα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

Πλήρης διασφάλιση ποιότητας 

Στο παρόν παράρτημα, περιγράφεται η εκτίμηση της συμμόρφωσης μηχανημάτων που 
περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV και κατασκευάζονται σύμφωνα με σύστημα πλήρους 
διασφάλισης της ποιότητας, και περιγράφεται η διαδικασία με την οποία κοινοποιημένος 
φορέας αξιολογεί και εγκρίνει το σύστημα ποιότητας και παρακολουθεί την εφαρμογή του. 

1. Ο κατασκευαστής εφαρμόζει εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας για το σχεδιασμό, την 
κατασκευή, την τελική επιθεώρηση και τις δοκιμές, όπως καθορίζεται στο σημείο 2, 
και το οποίο υπόκειται στην εποπτεία που προβλέπεται στο σημείο 3. 

... 

§401 Πλήρης διασφάλιση ποιότητας 

Στο παράρτημα Χ αναφέρεται μια από τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης 
που δύναται να εφαρμόζεται για μηχανήματα που ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες 
του παραρτήματος IV – βλ. §129 και §130: σχόλια επί του άρθρου 12 παράγραφοι 3 
και 4 και §388: σχόλια επί του παραρτήματος ΙV. Όταν εφαρμόζεται η διαδικασία 
πλήρους διασφάλισης της ποιότητας, ο κατασκευαστής δεν υποχρεούται να υποβάλει 
κάθε τύπο μηχανήματος σε εξέταση από κοινοποιημένο φορέα. Αντιθέτως, ένας 
κοινοποιημένος φορέας αξιολογεί και παρακολουθεί την εφαρμογή του συστήματος 
πλήρους διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή. Το σύστημα πρέπει να 
οργανώνεται και να λειτουργεί έτσι ώστε να διασφαλίζει ότι τα οικεία μηχανήματα του 
παραρτήματος IV σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τις συναφείς 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας και υποβάλλονται στους απαραίτητους 
ελέγχους και δοκιμές ώστε να διασφαλίζεται συνεχώς η διατήρηση της συμμόρφωσης 
του μηχανήματος. 

Στο σημείο 1 ορίζεται γενικά η υποχρέωση του κατασκευαστή ή του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, ο οποίος επιλέγει να χρησιμοποιήσει τη 
διαδικασία του παραρτήματος Χ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X (συνέχεια) 
... 

2.  Σύστημα ποιότητας 

2.1.  Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του, υποβάλλει σε 
κοινοποιημένο φορέα της επιλογής του αίτηση αξιολόγησης του συστήματός του 
ποιότητας. 

Η αίτηση περιλαμβάνει: 

 το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχομένως, του 
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του, 

 τους τόπους σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και 
αποθήκευσης των μηχανημάτων, 

 τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο παράρτημα VIΙ μέρος Α, για έναν 
τύπο κάθε κατηγορίας μηχανημάτων του παραρτήματος ΙV, που σκοπεύει να 
κατασκευάσει, 

 την τεκμηρίωση που αφορά το σύστημα ποιότητας, 

 γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιημένο 
οργανισμό. 

§402 Η αίτηση αξιολόγησης συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας 

Στο σημείο 2.1 του παραρτήματος Χ ορίζεται το περιεχόμενο της αίτησης που πρέπει 
να υποβάλει ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του για την 
αξιολόγηση ενός συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας. Η εν λόγω αίτηση 
δύναται να υποβληθεί σε οποιονδήποτε κοινοποιημένο φορέα στην ΕΕ που 
κοινοποιείται για τη διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας και για την 
κατηγορία ή τις κατηγορίες μηχανημάτων που καλύπτονται από το σύστημα πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή.  

Παρόλο που το παράρτημα Χ δεν περιλαμβάνει απαίτηση όσον αφορά τη γλώσσα 
που πρέπει να χρησιμοποιείται στην αλληλογραφία μεταξύ του κατασκευαστή και του 
κοινοποιημένου φορέα, δύναται να υποτεθεί ότι, όπως και στην περίπτωση της 
διαδικασίας εξέτασης τύπου ΕΚ, η εν λόγω αλληλογραφία δύναται να καταρτίζεται σε 
οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα της ΕΕ αποδεκτή από τον κοινοποιημένο φορέα – βλ. 
§399: σχόλια επί του σημείου 8 του παραρτήματος ΙΧ. 

Η δεύτερη περίπτωση του σημείου 2.1 ορίζει ότι η αίτηση πρέπει να αναφέρει τους 
τόπους σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμών και αποθήκευσης του 
μηχανήματος. Σκοπός των πληροφοριών αυτών είναι να επιτρέπουν στον 
κοινοποιημένο φορέα να εκτελεί τους επιτόπιους ελέγχους που αναφέρονται στα 
σημεία 2.3 και 3.2. 

Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής αναθέσει μέσω υπεργολαβίας ή σε εξωτερικό 
συνεργάτη το σύνολο ή σημαντικό μέρος του σχεδιασμού, της κατασκευής, της 
επιθεώρησης, των δοκιμών ή της αποθήκευσης του μηχανήματος, η αίτηση πρέπει να 
προσδιορίζει την ταυτότητα των οικείων υπεργολάβων και τους τόπους όπου 
εκτελούνται οι εργασίες υπεργολαβίας. Ο κατασκευαστής του μηχανήματος είναι 
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υπεύθυνος να λάβει από τους υπεργολάβους του τις πληροφορίες και την 
τεκμηρίωση που απαιτούνται για την εκτίμηση των πτυχών του συστήματος πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας που αφορούν τις ανατεθείσες εργασίες. Αυτό δεν αφορά την 
αγορά ολοκληρωμένων δομικών στοιχείων, δομικών στοιχείων ασφαλείας ή ημιτελών 
μηχανημάτων, αλλά το σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας πρέπει να 
περιλαμβάνει τα μέτρα που είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της καταλληλότητας 
των προμηθειών αυτών με στόχο τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του τελικού 
μηχανήματος. 

Η τρίτη περίπτωση του σημείου 2.1 ορίζει ότι ο κατασκευαστής πρέπει να 
περιλαμβάνει στην αίτηση αξιολόγησης του συστήματος πλήρους διασφάλισης 
ποιότητας τεχνικό φάκελο για ένα μοντέλο κάθε κατηγορίας μηχανημάτων που 
καλύπτεται από το σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας. Ο όρος «κατηγορία» 
αναφέρεται στον τίτλο του παραρτήματος IV: «Κατηγορίες μηχανημάτων για τις οποίες 
πρέπει να εφαρμόζεται μία από τις διαδικασίες του άρθρου 12 παράγραφοι 3 και 4». 
Καθένα από τα 23 σημεία του παραρτήματος IV θεωρείται, ως εκ τούτου, κατηγορία 
μηχανήματος. Στο πλαίσιο αυτό, οι υποκατηγορίες των σημείων 1, 4 και 12 του 
παραρτήματος IV δεν θεωρούνται διακριτές κατηγορίες. 

Ο κατασκευαστής πρέπει να παράσχει έναν τεχνικό φάκελο ανά κατηγορία 
μηχανήματος που πρόκειται να κατασκευαστεί. Συνεπώς, για παράδειγμα, αν το 
σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας καλύπτει τον κατασκευαστή ανυψωτικών 
γεφυρών για οχήματα (σημείο 16 του παραρτήματος IV) και μηχανημάτων για την 
ανύψωση προσώπων (σημείο 17 του παραρτήματος IV), ο κατασκευαστής πρέπει να 
παρέχει έναν τεχνικό φάκελο για ένα μοντέλο ανυψωτικής γέφυρας για οχήματα και 
έναν τεχνικό φάκελο για ένα μοντέλο μηχανήματος ανύψωσης προσώπων.  

Εφόσον ο σκοπός της απαίτησης αυτής είναι να επιτρέπει στον κοινοποιημένο φορέα 
να ελέγχει τους οικείους τεχνικούς φακέλους ώστε να διασφαλίζει τη συμμόρφωσή 
τους προς τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, ο τεχνικός φάκελος 
πρέπει να είναι αντιπροσωπευτικός της σειράς προϊόντων του κατασκευαστή και να 
παρουσιάζει όλους τους κύριους εγγενείς κινδύνους που σχετίζονται με την κατηγορία 
του οικείου μηχανήματος. Συνεπώς, ο κοινοποιημένος φορέας διασφαλίζει ότι ο 
παρεχόμενος τεχνικός φάκελος αφορά μοντέλο που αντιπροσωπεύει το πλέον 
πολύπλοκο μηχάνημα σε κάθε κατηγορία που καλύπτεται από το σύστημα πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας. 

Ο τεχνικός φάκελος καθίσταται διαθέσιμος στον κοινοποιημένο φορέα πριν από την 
εκτέλεση της επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή, εφόσον ο έλεγχος 
του τεχνικού φακέλου αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τον έλεγχο του συστήματος 
πλήρους διασφάλισης ποιότητας.  

Κατά κανόνα, ο πλήρης τεχνικός φάκελος πρέπει να κοινοποιείται στον 
κοινοποιημένο φορέα. Στην περίπτωση πολύ περίπλοκων μηχανημάτων, δύναται να 
μην είναι πρακτικά δυνατή η κοινοποίηση του πλήρους τεχνικού φακέλου πριν από 
την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Στις εν λόγω περιπτώσεις, 
το περιεχόμενο της τεκμηρίωσης που θα πρέπει να αποσταλεί πριν από τον έλεγχο 
δύναται να περιορίζεται, κατόπιν συμφωνίας με τον κοινοποιημένο φορέα. Ωστόσο, 
κατά τη διάρκεια του ελέγχου, όλα τα στοιχεία του τεχνικού φακέλου πρέπει να είναι 
διαθέσιμα. 
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Η τέταρτη περίπτωση του σημείου 2.1 αναφέρεται στην τεκμηρίωση του συστήματος 
ποιότητας που απαιτείται βάσει του σημείου 2.2. 

Η τελευταία περίπτωση του σημείου 2.1 υποδηλώνει ότι η αίτηση αξιολόγησης 
συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας δύναται να υποβληθεί μόνο σε έναν 
κοινοποιημένο φορέα. Η απαίτηση αυτή δεν έχει σκοπό να εμποδίσει τον 
κατασκευαστή να λάβει διάφορες προσφορές προτού να επιλέξει κοινοποιημένο 
φορέα για την αξιολόγηση του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας, αλλά 
απλά να τον εμποδίσει να πηγαίνει από τον ένα κοινοποιημένο φορέα στον άλλο, έως 
ότου κάποιος εγκρίνει το σύστημά του. 

Μόλις ο κατασκευαστής επιλέξει κοινοποιημένο φορέα για την εκτέλεση της 
αξιολόγησης του συστήματος πλήρους διασφάλισης της ποιότητας, πρέπει να 
δηλώσει ότι δεν έχει καταθέσει αίτηση όσον αφορά το ίδιο σύστημα πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας σε άλλο κοινοποιημένο φορέα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X (συνέχεια) 
... 

2.2.  Το σύστημα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη συμμόρφωση των μηχανημάτων 
προς τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και 
διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να περιλαμβάνονται σε 
τεκμηρίωση, η οποία τηρείται κατά συστηματικό και ορθολογικό τρόπο υπό τη 
μορφή μέτρων, διαδικασιών και γραπτών οδηγιών. Η τεκμηρίωση αυτή σχετικά 
με το σύστημα ποιότητας επιτρέπει την ομοιόμορφη ερμηνεία των μέτρων που 
αφορούν τις διαδικασίες και την ποιότητα, όπως προγράμματα, σχέδια, 
εγχειρίδια και φάκελοι ποιότητας. 

Ειδικότερα, πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή περιγραφή: 

 των στόχων ποιότητας, του οργανογράμματος καθώς και των ευθυνών και 
αρμοδιοτήτων των στελεχών στον τομέα σχεδιασμού και ποιότητας των 
μηχανημάτων, 

 των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασμού, συμπεριλαμβανομένων των 
προτύπων που θα εφαρμοσθούν και, εφόσον τα πρότυπα που περιλαμβάνονται 
στο άρθρο 7 παράγραφος 2, δεν εφαρμόζονται πλήρως, των μέσων που θα 
χρησιμοποιηθούν προκειμένου να τηρηθούν οι βασικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, 

 των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασμού, των μεθόδων 
κατασκευής και των συστηματικών δράσεων που θα χρησιμοποιηθούν κατά 
το σχεδιασμό των μηχανημάτων τα οποία εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παρούσας οδηγίας, 

 των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ελέγχου της ποιότητας και 
διασφάλισης της ποιότητας καθώς και των μεθόδων κατασκευής και 
συστηματικών δράσεων που θα χρησιμοποιηθούν, 

 των ελέγχων και των δοκιμών που θα πραγματοποιηθούν πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την κατασκευή, με ένδειξη της συχνότητας με την οποία θα 
εκτελούνται, 

 των φακέλων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα δεδομένα 
δοκιμών, τα δεδομένα βαθμονόμησης και οι εκθέσεις για τα προσόντα του 
αρμόδιου προσωπικού, 

 των μέσων που επιτρέπουν την παρακολούθηση της υλοποίησης του 
σχεδιασμού και της ποιότητας των μηχανημάτων, καθώς και την 
αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος ποιότητας. 
... 

§403 Οι στόχοι και το περιεχόμενο του συστήματος πλήρους διασφάλισης 
ποιότητας 

Το σημείο 2.2 του παραρτήματος Χ αναφέρει τους στόχους και συνοψίζει το 
περιεχόμενο του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας. Οι βασικοί στόχοι του 
συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας είναι να διασφαλίζει ότι το οικείο 
μηχάνημα σχεδιάζεται και κατασκευάζεται σύμφωνα με τις συναφείς βασικές 
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απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της οδηγίας για τα μηχανήματα και ότι ελέγχεται και 
διατηρείται η συμμόρφωση του παραγόμενου μηχανήματος. 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 2.2 αναφέρει ότι το σύστημα πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας πρέπει να τεκμηριώνεται πλήρως. Οι επτά περιπτώσεις της 
δεύτερης παραγράφου του σημείου 2.2 συνοψίζουν τα κύρια στοιχεία της 
τεκμηρίωσης του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας. 

Η πρώτη περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του σημείου 2.2 αφορά τους στόχους 
και τα οργανωτικά ζητήματα του συστήματος. Η οργανωτική δομή και ο ορισμός των 
ευθυνών των στελεχών πρέπει να διασφαλίζουν την αποτελεσματική εκπλήρωση των 
στόχων του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας. Στην περίπτωση που το 
σύνολο ή σημαντικό μέρος του σχεδιασμού, της κατασκευής, της επιθεώρησης, των 
δοκιμών ή της αποθήκευσης του μηχανήματος εκτελείται από υπεργολάβους ή 
ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες, η περιγραφή των οργανωτικών ζητημάτων του 
συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας πρέπει να καλύπτει τις σχέσεις μεταξύ 
του κατασκευαστή και των υπεργολάβων του. 

Η δεύτερη περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του σημείου 2.2 αναφέρεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού που χρησιμοποιούνται. Στην περίπτωση που 
εφαρμόζονται εναρμονισμένα πρότυπα, τα στοιχεία τους πρέπει να τεκμηριώνονται 
με αναφορά στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτουν. Στην 
περίπτωση που δεν εφαρμόζονται καθόλου ή δεν εφαρμόζονται πλήρως 
εναρμονισμένα πρότυπα, οι εναλλακτικές τεχνικές προδιαγραφές που 
χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας 
που ισχύουν για το μηχάνημα πρέπει να τεκμηριώνονται. 

Η τρίτη περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του σημείου 2.2 αναφέρεται σε 
επιθεωρήσεις, τεχνικές επαλήθευσης, διεργασίες και συστηματικές ενέργειες που 
εκτελούνται για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση του σχεδιασμού του μηχανήματος. Οι 
ευθύνες και οι αρμοδιότητες των υπευθύνων για τις ενέργειες αυτές πρέπει να 
προσδιορίζονται, ενώ οι ενέργειές τους πρέπει να είναι ανιχνεύσιμες. Η επιθεώρηση 
και ο έλεγχος του σχεδιασμού εκτελούνται υπό ελεγχόμενους όρους (με σαφείς 
οδηγίες, καταλόγους ελέγχου κ.λπ.). Αποτελεί ορθή πρακτική η εκτέλεση του ελέγχου 
και της επαλήθευσης του σχεδιασμού από πρόσωπα που δεν εμπλέκονται άμεσα 
στην ίδια τη διαδικασία σχεδιασμού. 

Η τέταρτη περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του σημείου 2.2 αναφέρεται στις 
τεχνικές, τις διεργασίες και τις συστηματικές ενέργειες ελέγχου ποιότητας και 
διασφάλισης ποιότητας που πρέπει να εκτελούνται για να διασφαλίζεται ότι μέσω της 
παραγωγικής διαδικασίας παράγονται μηχανήματα που συμμορφώνονται με τις 
προδιαγραφές σχεδιασμού. Τα μέτρα αυτά πρέπει να περιλαμβάνουν μέσα ώστε να 
διασφαλίζεται ότι τα βασικά δομικά στοιχεία, τα δομικά στοιχεία ασφαλείας ή τα 
ημιτελή μηχανήματα που παρέχονται ολοκληρωμένα από προμηθευτές ελέγχονται 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η καταλληλότητά τους για την εξασφάλιση της 
συμμόρφωσης του τελικού μηχανήματος. 

Η πέμπτη περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του σημείου 2.2 αναφέρεται σε 
επιθεωρήσεις και δοκιμές που πρέπει να εκτελούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
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την κατασκευή. Δύναται να περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις και δοκιμές που πρέπει να 
εκτελούνται επί μετάλλων, δομικών στοιχείων ή υποσυνόλων πριν ή κατά τη διάρκεια 
της παραγωγής, καθώς και επιθεωρήσεις και δοκιμές που πρέπει να εκτελούνται στο 
τέλος της παραγωγικής διαδικασίας επί ολοκληρωμένων μηχανημάτων ώστε να 
διασφαλίζεται η συμμόρφωση της παραγωγής με τις προδιαγραφές σχεδιασμού. Η 
φύση των επιθεωρήσεων και των δοκιμών, η συχνότητά τους και τα κριτήρια 
αποδοχής πρέπει να τεκμηριώνονται. Πρέπει να προσδιορίζονται οι ενέργειες που 
πρέπει να λαμβάνονται σε περίπτωση αρνητικών αποτελεσμάτων. 

Στην περίπτωση που ο κατασκευαστής αναθέτει μέσω υπεργολαβίας (ή σε εξωτερικό 
συνεργάτη) το σύνολο ή σημαντικό μέρος του σχεδιασμού ή/και της κατασκευής του 
οικείου μηχανήματος, οι στόχοι και οι υποχρεώσεις που ορίζονται στην τρίτη, την 
τέταρτη και την πέμπτη περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του σημείου 2.2 
πρέπει να καλύπτουν τις ανατεθείσες δραστηριότητες σχεδιασμού ή/και κατασκευής 
και τις εγκαταστάσεις όπου πρόκειται αυτές να εκτελεστούν. 

Η έκτη περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του σημείου 2.2 αναφέρεται στους 
φακέλους ποιότητας. Το τεκμηριωμένο αποτέλεσμα του συστήματος πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας πρέπει να ταξινομείται και να αποθηκεύεται έτσι ώστε οι 
πληροφορίες να είναι διαθέσιμες και για τις ανάγκες διαχείρισης του συστήματος και 
για σκοπούς ελέγχου. 

Η τελευταία περίπτωση της δεύτερης παραγράφου του σημείου 2.2 ορίζει ότι ο 
κατασκευαστής πρέπει να προσδιορίζει τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την 
παρακολούθηση του αποτελέσματος του συστήματος πλήρους διασφάλισης 
ποιότητας ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του σύμφωνα με την 
τεκμηρίωση που ορίζεται στις έξι προηγούμενες περιπτώσεις του σημείου 2.2. Τα 
μέσα αυτά πρέπει να διασφαλίζουν τον εντοπισμό τυχόν ανωμαλιών, τη λήψη 
κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών και, όπου απαιτείται, την επικαιροποίηση ή 
βελτίωση του περιεχομένου του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X (συνέχεια) 
... 

2.3.  Ο κοινοποιημένος φορέας αξιολογεί το σύστημα ποιότητας, προκειμένου να 
καθορίσει κατά πόσον αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται 
στο σημείο 2.2. 

Τα στοιχεία του συστήματος ποιότητας που είναι σύμφωνα με το σχετικό 
εναρμονισμένο πρότυπο θεωρούνται επίσης σύμφωνα με τις αντίστοιχες 
απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 2.2. 

Η ομάδα των ελεγκτών περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα μέλος με εμπειρία στην 
αξιολόγηση της τεχνολογίας των μηχανών. Η διαδικασία αξιολόγησης 
περιλαμβάνει επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. Κατά την 
αξιολόγηση η ομάδα των ελεγκτών προβαίνει σε επανεξέταση των τεχνικών 
φακέλων που μνημονεύονται στο σημείο 2.1 δεύτερο εδάφιο τρίτη περίπτωση για 
να εξασφαλισθεί ότι συμφωνούν προς τις σχετικές απαιτήσεις υγείας και 
ασφάλειας. 

Η απόφαση κοινοποιείται στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο 
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αντιπρόσωπό του. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα συμπεράσματα του ελέγχου 
και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία 
προσφυγής. 
... 

§404 Αξιολόγηση του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας 

Στο σημείο 2.3 του παραρτήματος Χ συνοψίζονται τα καθήκοντα του κοινοποιημένου 
φορέα όσον αφορά την αξιολόγηση του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 2.3 αναφέρεται στο «σχετικό εναρμονισμένο 
πρότυπο». Το σχετικό εναρμονισμένο πρότυπο για ένα σύστημα πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας είναι το πρότυπο EN ISO 9001.209 Η εφαρμογή του προτύπου 
αυτού προσδίδει συνεπώς τεκμήριο συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις του 
παραρτήματος Χ, εφόσον το σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας διασφαλίζει 
τη συμμόρφωση των οικείων προϊόντων προς όλες τις ειδικές απαιτήσεις της οδηγίας 
για τα μηχανήματα (αναφερόμενες στο πρότυπο ως «θεσμοθετημένες και 
κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για το προϊόν»). Ωστόσο, η εφαρμογή του 
προτύπου ΕΝ ISO 9001 και η πιστοποίηση έναντι του προτύπου αυτού από φορέα 
πιστοποίησης δεν είναι υποχρεωτικές. 

Ο κοινοποιημένος φορέας που εκτελεί την αξιολόγηση ενός συστήματος πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα Χ δεν δύναται να βασίζεται 
πλήρως σε μια υφιστάμενη πιστοποίηση του συστήματος σύμφωνα με το πρότυπο 
EN ISO 9001, αλλά πρέπει να αποφασίσει το βαθμό στον οποίο απαιτείται περαιτέρω 
αξιολόγηση. 

Η τρίτη και η τέταρτη παράγραφος του σημείου 2.3 αναφέρονται στον έλεγχο του 
συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας. Η ομάδα ελέγχου πρέπει να 
περιλαμβάνει τουλάχιστον έναν ελεγκτή ειδικό στην αξιολόγηση της τεχνολογίας των 
οικείων κατηγοριών μηχανημάτων μέσω του συστήματος πλήρους διασφάλισης 
ποιότητας. Ο αριθμός των απαιτούμενων ελεγκτών εξαρτάται από το αντικείμενο και 
την πολυπλοκότητα του σχεδιασμού και της παραγωγικής διαδικασίας που 
καλύπτονται από το σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας. Για παράδειγμα, αν 
το σύστημα καλύπτει διάφορες κατηγορίες μηχανημάτων με διαφορετική τεχνολογία ή 
μηχανήματα που ενσωματώνουν πολύπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου, 
δύναται να απαιτούνται περισσότεροι του ενός εξειδικευμένοι τεχνικοί. 

Η τρίτη παράγραφος του σημείου 2.3 αναφέρει ότι ο έλεγχος πρέπει να περιλαμβάνει 
επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του κατασκευαστή. Στην περίπτωση που ο 
σχεδιασμός, η κατασκευή, η επιθεώρηση και οι δοκιμές του μηχανήματος εκτελούνται 
σε περισσότερες της μιας τοποθεσίες, πρέπει να διενεργούνται οι απαραίτητες 
επιθεωρήσεις από τον κοινοποιημένο φορέα ή υπό την ευθύνη του σε όλες τις οικείες 

                                                 
209 EN ISO 9001:2008 Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας - Απαιτήσεις (ISO 9001: 2008). Τα 
στοιχεία του προτύπου αυτού είναι δημοσιευμένα στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στο πλαίσιο της 
απόφασης για τις ενότητες εκτίμησης της συμμόρφωσης – βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής στο πλαίσιο 
της εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της απόφασης 768/2008/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 761/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (Δημοσίευση 
τίτλων και στοιχείων εναρμονισμένων προτύπων) - ΕΕ C136 της 16.6.2009, σ. 8. 
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τοποθεσίες ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωση του προϊόντος προς τις συναφείς 
βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων των τοποθεσιών 
θυγατρικών του κατασκευαστή ή σημαντικών υπεργολάβων – βλ. §395: σχόλια επί 
του σημείου 2.1 του παραρτήματος Χ. Από την άποψη αυτή, οι κατασκευαστές που 
εδρεύουν εντός και εκτός της ΕΕ πρέπει να απολαμβάνουν ίδια μεταχείριση. 

Η διάρκεια του ελέγχου προσδιορίζεται από τον κοινοποιημένο φορέα λαμβάνοντας 
υπόψη παράγοντες όπως, για παράδειγμα, ο αριθμός των εγκαταστάσεων 
παραγωγής, η πολυπλοκότητα της παραγωγικής διαδικασίας, το πόσο μεγάλο μέρος 
της δουλειάς ανατίθεται σε τρίτους, ο αριθμός, η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των 
τύπων παραγόμενων μηχανημάτων και ο όγκος παραγωγής. Οδηγίες του Διεθνούς 
Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF) δύναται να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον 
προσδιορισμό της ελάχιστης διάρκειας του ελέγχου.210 

Η τρίτη πρόταση της τρίτης παραγράφου του σημείου 2.3 αναφέρεται επίσης στην 
επανεξέταση των τεχνικών φακέλων που υποβάλλονται με την αίτηση αξιολόγησης 
του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με την τρίτη περίπτωση 
του σημείου 2.1. 

Η επανεξέταση των δειγμάτων τεχνικών φακέλων είναι ένας από τους ελέγχους που 
πρέπει να εκτελεστούν από τον κοινοποιημένο φορέα για να διασφαλιστεί η επάρκεια 
του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή. Η επανεξέταση 
των τεχνικών φακέλων που θα εκτελεστεί στο πλαίσιο της αξιολόγησης ενός 
συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας είναι παρόμοια με αυτή που απαιτείται 
για την εξέταση τύπου ΕΚ, αλλά χωρίς την αναλυτική επιθεώρηση του μηχανήματος - 
βλ. §398: σχόλια επί του σημείου 3.1 του παραρτήματος ΙΧ.  

Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται εναρμονισμένα πρότυπα για τον σχεδιασμό 
του μηχανήματος, ο κοινοποιημένος φορέας ελέγχει αν έχουν επιλεγεί τα κατάλληλα 
πρότυπα, αν είναι διαθέσιμες οι πλέον πρόσφατες εκδόσεις και αν ο κατασκευαστής 
παρακολουθεί την ανάπτυξη των σχετικών προτύπων. Στην περίπτωση που 
εφαρμόζονται άλλες τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, ο κοινοποιημένος φορέας 
ελέγχει αν αυτές δικαιολογούνται βάσει της εκτίμησης των κινδύνων και αν 
εκπληρώνουν τις συναφείς βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, λαμβανομένης 
υπόψη της προόδου της επιστήμης. 

Η επανεξέταση του τεχνικού φακέλου βοηθά επίσης τον κοινοποιημένο φορέα να 
εντοπίσει άλλες πτυχές του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας που θα 
πρέπει να ελεγχθούν. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο κοινοποιημένος φορέας 
ελέγχει αν οι τεχνικοί φάκελοι για άλλα μοντέλα μηχανημάτων καταρτίζονται 
χρησιμοποιώντας την ίδια προσέγγιση με αυτή που χρησιμοποιήθηκε για το δείγμα 
τεχνικών φακέλων που υποβλήθηκαν μαζί με την αίτηση. 

Η τέταρτη παράγραφος του σημείου 2.3 αναφέρεται στην κοινοποίηση της απόφασης 
έγκρισης ενός συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας. Η απόφαση έγκρισης 
που κοινοποιείται στον αιτούντα μετά τον έλεγχο συνοδεύεται από έγγραφη έκθεση 

                                                 
210 Καθοδήγηση του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης (IAF) για την εφαρμογή του οδηγού ISO/IEC 
62:1996 – Γενικές απαιτήσεις για φορείς που πραγματοποιούν αξιολόγηση και πιστοποίηση/ 
καταχώρηση συστημάτων ποιότητας, Έκδοση 3 (IAF GD 2: 2003) - Παράρτημα 2: Χρόνος ελεγκτών: 
http://elsmar.com/pdf_files/IAF-GD2-2003_Guide_62_Issue_3_Pub.pdf 

http://elsmar.com/pdf_files/IAF-GD2-2003_Guide_62_Issue_3_Pub.pdf
http://elsmar.com/pdf_files/IAF-GD2-2003_Guide_62_Issue_3_Pub.pdf
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ελέγχου ή παραπέμπει σε μια τέτοια έκθεση. Η εγκριτική απόφαση προσδιορίζει με 
σαφήνεια το πεδίο εφαρμογής της έγκρισης, αναφέροντας τις κατηγορίες 
μηχανημάτων του παραρτήματος IV που καλύπτονται και τις διευθύνσεις των 
εγκαταστάσεων παραγωγής που έχουν επιθεωρηθεί. Αναφέρεται κάθε επιμέρους 
περιορισμός στον οποίο υπόκειται η έγκριση. Η απόφαση αναφέρει την ημερομηνία 
έκδοσής της και την ημερομηνία λήξης της. 

Εάν ο κοινοποιημένος φορέας αποφασίσει να μην εγκρίνει το σύστημα πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας, πρέπει να ενημερώσει τον αιτούντα σχετικά με την απόφασή 
του, αιτιολογώντας την δεόντως και αναφέροντας τη διαδικασία προσφυγής κατά της 
απόφασης – βλ. §135: σχόλια επί του άρθρου 14 παράγραφος 6. Στην περίπτωση 
αυτή, η έκθεση ελέγχου περιέχει επαρκείς πληροφορίες και εξηγήσεις ώστε να μπορεί 
ο κατασκευαστής να εντοπίσει τις ελλείψεις του συστήματός του και να λάβει τα 
κατάλληλα διορθωτικά μέτρα προτού να ζητήσει περαιτέρω επίσκεψη για αξιολόγηση. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X (συνέχεια) 
... 

2.4.  Ο κατασκευαστής δεσμεύεται να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το 
σύστημα ποιότητας, όπως αυτό έχει εγκριθεί, και να φροντίζει ώστε το εν λόγω 
σύστημα να παραμένει επαρκές και αποτελεσματικό. 

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ενημερώνει τον 
κοινοποιημένο φορέα, ο οποίος ενέκρινε το σύστημα ποιότητας, σχετικά με 
οποιαδήποτε σχεδιαζόμενη τροποποίηση του τελευταίου. 

Ο κοινοποιημένος φορέας αξιολογεί τις προτεινόμενες τροποποιήσεις και 
αποφασίζει κατά πόσον το τροποποιημένο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας 
εξακολουθεί να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σημείο 
2.2 ή κατά πόσον απαιτείται νέα αξιολόγηση. 

Κοινοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η κοινοποίηση περιλαμβάνει τα 
συμπεράσματα του ελέγχου και την αιτιολογημένη απόφαση αξιολόγησης. 
... 

§405 Εφαρμογή και τροποποίηση του συστήματος πλήρους διασφάλισης 
ποιότητας 

Η πρώτη παράγραφος του σημείου 2.4 του παραρτήματος Χ υπογραμμίζει την 
υποχρέωση του κατασκευαστή να εφαρμόσει το εγκεκριμένο σύστημα πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας, να παρακολουθεί την εφαρμογή του και να ενημερώνει και να 
βελτιώνει το σύστημα, όπως απαιτείται. 

Η δεύτερη παράγραφος του σημείου 2.4 αναφέρει ότι ο κατασκευαστής ή ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του πρέπει να ενημερώνει τον κοινοποιημένο 
φορέα σχετικά με κάθε σχεδιαζόμενη αλλαγή στο σύστημα πλήρους διασφάλισης 
ποιότητας. Δεδομένου ότι ο σκοπός του συστήματος είναι να διασφαλίζει ότι ο 
κατασκευαστής είναι σε θέση να σχεδιάζει και να κατασκευάζει νέα μοντέλα 
μηχανημάτων χωρίς να προσφεύγει κάθε φορά σε κοινοποιημένο φορέα, ο 
κοινοποιημένος φορέας δεν απαιτείται να ενημερώνεται για αλλαγές στον σχεδιασμό 
του μηχανήματος που καλύπτεται από το σύστημα ή για την εισαγωγή νέων 
μοντέλων, εφόσον οι αλλαγές αυτές δεν περιλαμβάνουν τροποποιήσεις του ίδιου του 
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συστήματος πλήρους διασφάλισης της ποιότητας. Οι αλλαγές για τις οποίες πρέπει 
να ενημερώνεται ο κοινοποιημένος φορέας περιλαμβάνουν, για παράδειγμα: 

 την προσθήκη νέων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων ή τοποθεσιών· 

 νέα υπεργολαβία ή εξωτερική ανάθεση παραγωγικών δραστηριοτήτων ή εκ 
νέου ανάληψη παραγωγικών δραστηριοτήτων που στο παρελθόν είχαν 
ανατεθεί μέσω υπεργολαβίας ή σε εξωτερικούς συνεργάτες· 

 επεκτάσεις του συστήματος για την κάλυψη νέων κατηγοριών μηχανημάτων 
του παραρτήματος IV· 

 επεκτάσεις του συστήματος για την κάλυψη μηχανημάτων που ανήκουν στην 
ίδια κατηγορία του παραρτήματος IV αλλά που χρησιμοποιούν διαφορετική 
τεχνολογία· 

 την εισαγωγή νέων κατασκευαστικών τεχνικών· 
 αλλαγές στις μεθόδους ελέγχου ποιότητας· 

 την αναδιοργάνωση της διαχείρισης ποιότητας. 

Σύμφωνα με την τρίτη παράγραφο του σημείου 2.4, ο κοινοποιημένος φορέας 
προσδιορίζει αν απαιτούνται έλεγχοι για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
μερών ή των πτυχών του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας που θα 
τροποποιηθούν. 

Μετά την εκτέλεση των απαραίτητων ελέγχων σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο 
του σημείου 2.4, η απόφαση του κοινοποιημένου φορέα κοινοποιείται στον αιτούντα 
υπό τους ίδιους όρους με αυτούς που ισχύουν για την αρχική απόφαση, 
αναφέροντας, κατά περίπτωση, τη διαδικασία προσφυγής κατά της απόφασης – βλ. 
§404: σχόλια επί του σημείου 2.3 του παραρτήματος Χ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X (συνέχεια) 
... 

3.  Εποπτεία υπό την ευθύνη του κοινοποιημένου φορέα 

3.1.  Σκοπός της εποπτείας είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής εκπληροί ορθά 
τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριμένο σύστημα ποιότητας. 

3.2.  Ο κατασκευαστής εξουσιοδοτεί τον κοινοποιημένο φορέα προκειμένου ο 
τελευταίος να έχει πρόσβαση, για σκοπούς επιθεώρησης, στους χώρους 
σχεδιασμού, κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιμής και αποθήκευσης, και του 
παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και συγκεκριμένα: 

- την τεκμηρίωση σχετικά με το σύστημα ποιότητας, 

- τους φακέλους ποιότητας οι οποίοι προβλέπονται στο τμήμα του συστήματος 
ποιότητας που αφορά το σχεδιασμό, όπως αποτελέσματα αναλύσεων, 
υπολογισμών, δοκιμών κ.λπ., 

- τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο τμήμα του συστήματος 
ποιότητας, το οποίο αφορά την κατασκευή, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα 
δεδομένα δοκιμών, τα δεδομένα βαθμονόμησης, οι εκθέσεις σχετικά με τα 
προσόντα του αρμοδίου προσωπικού, κ.λπ. 

3.3.  Ο κοινοποιημένος φορέας πραγματοποιεί περιοδικούς ελέγχους, προκειμένου να 
βεβαιώνεται ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρμόζει το σύστημα ποιότητας· 
υποβάλλει έκθεση ελέγχου στον κατασκευαστή. Η συχνότητα των περιοδικών 
ελέγχων είναι τέτοια ώστε να διεξάγεται πλήρης αξιολόγηση κάθε τρία χρόνια. 

3.4.  Εξάλλου, ο κοινοποιημένος φορέας μπορεί να πραγματοποιεί αιφνιδιαστικές 
επισκέψεις στο χώρο του κατασκευαστή Η αναγκαιότητα των εκτάκτων αυτών 
επισκέψεων και η συχνότητά τους καθορίζονται βάσει ενός συστήματος ελέγχου 
κατόπιν επισκέψεων, το οποίο διαχειρίζεται ο κοινοποιημένος φορέας. Στο 
σύστημα ελέγχου κατόπιν επισκέψεων λαμβάνονται κυρίως υπόψη οι ακόλουθοι 
παράγοντες: 

 τα αποτελέσματα προηγουμένων επισκέψεων εποπτείας, 

 η αναγκαιότητα διασφάλισης της παρακολούθησης τυχόν διορθωτικών 
μέτρων, 

 ενδεχομένως, οι ειδικές συνθήκες που συνδέονται με την έγκριση του 
συστήματος, 

 σημαντικές τροποποιήσεις στην οργάνωση της κατασκευής, στα μέτρα ή στις 
τεχνικές. 

Επ' ευκαιρία των σχετικών επισκέψεων, ο κοινοποιημένος φορέας μπορεί, 
εφόσον είναι απαραίτητο, να πραγματοποιεί ή να αναθέτει την πραγματοποίηση 
δοκιμών που αποσκοπούν στην επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του 
συστήματος ποιότητας. Υποβάλλει στον κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, 
εφόσον πραγματοποιήθηκε δοκιμή, έκθεση δοκιμής. 
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§406 Εποπτεία του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας 

Το σημείο 3 του παραρτήματος Χ αφορά την εποπτεία της συνεχής εφαρμογής 
εγκεκριμένου συστήματος πλήρους διασφάλισης της ποιότητας υπό την ευθύνη του 
κοινοποιημένου φορέα που εξέδωσε την αρχική εγκριτική απόφαση. 

Η εποπτεία αυτή ασκείται μέσω των περιοδικών ελέγχων που αναφέρονται στο 
σημείο 3.3 και των απροειδοποίητων επισκέψεων που αναφέρονται στο σημείο 3.4. 

Για τους σκοπούς αυτών των ελέγχων και επισκέψεων, στο σημείο 3.2 αναφέρεται ότι 
ο κατασκευαστής επιτρέπει την πρόσβαση στον κοινοποιημένο φορέα σε όλες τις 
σχετικές με τον σχεδιασμό και την κατασκευή τοποθεσίες και στην σχετική 
τεκμηρίωση. 

Η διάρκεια και η συχνότητα των περιοδικών ελέγχων που αναφέρονται στο σημείο 3.3 
προσδιορίζεται από τον κοινοποιημένο φορέα λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες 
όπως, για παράδειγμα, ο αριθμός των εγκαταστάσεων παραγωγής, η πολυπλοκότητα 
της παραγωγικής διαδικασίας, το πόσο μεγάλο μέρος της δουλειάς ανατίθεται σε 
τρίτους, ο αριθμός, η ποικιλία και η πολυπλοκότητα των τύπων παραγόμενων 
μηχανημάτων και ο όγκος παραγωγής. Σύμφωνα με τη σύσταση χρήσης 
CNB/M/13.021 του ΚΦ-Μ – βλ. §137: σχόλια επί του άρθρου 14 παράγραφος 7 – η 
περίοδος μεταξύ των ελέγχων δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 12 μηνών. Ο 
κοινοποιημένος φορέας λαμβάνει υπόψη του επίσης την εμπειρία που έχει 
αποκομίσει από προηγούμενους ελέγχους κατά τον προσδιορισμό της συχνότητας 
των περιοδικών ελέγχων. Αν ορισμένοι περιοδικοί έλεγχοι περιορίζονται σε μέρη του 
συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας, ο κοινοποιημένος φορέας διασφαλίζει 
την εκ νέου αξιολόγηση όλων των στοιχείων του συστήματος τουλάχιστον ανά τριετία. 

Κατόπιν περιοδικού ελέγχου, ο κοινοποιημένος φορέας κοινοποιεί στον 
κατασκευαστή έκθεση ελέγχου και τον ενημερώνει αν ανανεώνεται η έγκριση του 
συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητάς του υπό τους ίδιους όρους που ίσχυαν 
για την αρχική απόφαση, αναφέροντας, κατά περίπτωση, τη διαδικασία προσφυγής 
κατά της απόφασης – βλ. §404: σχόλια επί του σημείου 2.3 του παραρτήματος Χ. 

Στο σημείο 3.4 αναφέρονται ορισμένοι από τους λόγους που δύναται να καταστήσουν 
αναγκαία την πραγματοποίηση απροειδοποίητων επισκέψεων. Η αναγκαιότητα και η 
συχνότητα των επισκέψεων αυτών αποφασίζονται από τον κοινοποιημένο φορέα. 
Μια δεόντως αιτιολογημένη καταγγελία προς τον κοινοποιημένο φορέα από την 
Επιτροπή, ένα κράτος μέλος, έναν κατασκευαστή, άλλον κοινοποιημένο φορέα ή 
άλλο ενδιαφερόμενο μέρος αποτελεί έναν από τους παράγοντες που θα μπορούσαν 
να πυροδοτήσουν απροειδοποίητη επίσκεψη. Άλλος παράγοντας δύναται να είναι η 
ενημέρωση του κοινοποιημένου φορέα σχετικά με τροποποιήσεις στην οργάνωση, 
την παραγωγική διαδικασία, τα μέτρα ή τις τεχνικές του κατασκευαστή. Η εν λόγω 
επίσκεψη δύναται να απαιτείται επίσης αν μια αρχή εποπτείας της αγοράς εντοπίσει 
μη συμμόρφωση του μηχανήματος που καλύπτεται από το σύστημα πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας ή αν το εν λόγω μηχάνημα υπόκειται σε απόφαση της 
Επιτροπής στο πλαίσιο της διαδικασίας διασφάλισης. Σύμφωνα με σύσταση του ΚΦ-
Μ, η συμβατική συμφωνία μεταξύ του κοινοποιημένου φορέα και του κατασκευαστή 
θα πρέπει να προβλέπει την πιθανότητα πραγματοποίησης των εν λόγω επισκέψεων. 
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Ο κοινοποιημένος φορέας δύναται να εκτελεί δοκιμές (ή να αναθέτει την εκτέλεσή 
τους) επί του προϊόντος, όταν αυτές είναι απαραίτητες για την επαλήθευση της ορθής 
λειτουργίας του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας. Οι εν λόγω δοκιμές θα 
πρέπει γενικά να περιορίζονται σε περιπτώσεις όπου υπάρχει εύλογη αμφιβολία για 
την αποτελεσματικότητα του συστήματος. 

Κατόπιν μιας απροειδοποίητης επίσκεψης, έκθεση επί της επίσκεψης και, κατά 
περίπτωση, έκθεση δοκιμής κοινοποιούνται στον κατασκευαστή υπό τους ίδιους 
όρους με αυτούς που ίσχυαν για τις εκθέσεις ελέγχου. 

Εάν, κατά τη διάρκεια ενός περιοδικού ελέγχου ή μια απροειδοποίητης επίσκεψης, ο 
κοινοποιημένος φορέας εντοπίσει είτε: 

 μη συμμόρφωση του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας με τις 
απαιτήσεις του σημείου 2.2 του παραρτήματος Χ είτε 

 μη συμμόρφωση του μηχανήματος που παράγεται βάσει του συστήματος,  

ο κοινοποιημένος φορέας αναστέλλει την έγκριση του συστήματος πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας και απαιτεί από τον κατασκευαστή να επιλύσει τα ζητήματα 
μη συμμόρφωσης εντός προσδιορισμένου χρονικού διαστήματος. Αν τα ζητήματα μη 
συμμόρφωσης δεν διορθωθούν καταλλήλως ή εντός του προσδιορισμένου χρονικού 
διαστήματος, ο κοινοποιημένος φορέας πρέπει να ανακαλέσει την έγκριση του 
συστήματος ποιότητας – βλ. §135: σχόλια επί του άρθρου 14 παράγραφος 6. 

Η διάθεση στην αγορά μηχανημάτων του παραρτήματος IV που υπόκεινται στη 
διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας πρέπει να παύσει, αν ανακληθεί ή 
ανασταλεί η έγκριση του συστήματος πλήρους διασφάλισης ποιότητας του 
κατασκευαστή από τον κοινοποιημένο φορέα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X (συνέχεια) 
... 

4.  Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του φυλάσσει στη διάθεση των 
εθνικών αρχών επί δέκα έτη, υπολογιζόμενα από την τελευταία ημερομηνία 
κατασκευής: 

 την τεκμηρίωση που προβλέπεται στο σημείο 2.1, 

 τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιημένου φορέα που αναφέρονται στο 
σημείο 2.4 τρίτο και τέταρτο εδάφιο, καθώς και στα σημεία 3.3 και 3.4. 

§407 Φύλαξη της τεκμηρίωσης, των αποφάσεων και των εκθέσεων όσον 
αφορά το σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας 

Στο σημείο 4 του παραρτήματος Χ αναφέρεται ότι ο κατασκευαστής που διαθέτει ένα 
εγκεκριμένο σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας ή ο εξουσιοδοτημένος 
αντιπρόσωπός του πρέπει να φυλάσσει την τεκμηρίωση, τις αποφάσεις και τις 
εκθέσεις όσον αφορά το σύστημα ώστε να μπορούν να τεθούν στη διάθεση των 
εθνικών αρχών για περίοδο 10 ετών από την τελευταία ημερομηνία κατασκευής. Είναι 
η ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώθηκε η κατασκευή της τελευταίας μονάδας 
μηχανημάτων του παραρτήματος IV που καλύπτονται από το σύστημα πλήρους 
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διασφάλισης ποιότητας. Τα έγγραφα αυτά δύναται να απαιτούνται για σκοπούς 
εποπτείας της αγοράς – βλ. §99: σχόλια επί του άρθρου 4 παράγραφοι 3 και 4. 

Η υποχρέωση αυτή είναι συμπληρωματική της γενικής υποχρέωσης του 
κατασκευαστή όσον αφορά τη φύλαξη του τεχνικού φακέλου για κάθε τύπο 
παραγόμενου μηχανήματος – βλ. §393: σχόλια επί του παραρτήματος VII τμήμα Α 
μέρος 2. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ 

Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα κράτη μέλη  
για την κοινοποίηση των φορέων 

1.  Ο φορέας, ο διευθυντής του και το προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση 
των διαδικασιών επαλήθευσης δεν μπορούν να είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, 
ο προμηθευτής, ο υπεύθυνος εγκατάστασης των μηχανημάτων που ελέγχονται, ούτε ο 
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ενός από τα ανωτέρω πρόσωπα. Δεν μπορούν να 
παρεμβαίνουν ούτε άμεσα ούτε ως εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι κατά το 
σχεδιασμό, την κατασκευή, τη διάθεση στο εμπόριο ή τη συντήρηση των εν λόγω 
μηχανημάτων. Το γεγονός αυτό δεν αποκλείει τη δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών 
πληροφοριών μεταξύ του κατασκευαστή και του φορέα. 

2.  Ο φορέας και το προσωπικό που πραγματοποιεί τον έλεγχο πρέπει να εκτελούν τις 
διαδικασίες επαλήθευσης με τη μεγαλύτερη επαγγελματική ακεραιότητα και τη 
μεγαλύτερη τεχνική ικανότητα και να μην υπόκεινται σε πιέσεις και παραινέσεις, 
ιδίως οικονομικής φύσεως, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα 
αποτελέσματα του ελέγχου, και ειδικότερα πιέσεις και παραινέσεις οι οποίες 
προέρχονται από πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που ενδιαφέρονται για τα 
αποτελέσματα των επαληθεύσεων. 

3.  Ο φορέας πρέπει να διαθέτει, για κάθε κατηγορία μηχανημάτων για την οποία έχει 
κοινοποιηθεί, προσωπικό με επαρκείς και κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και πείρα 
ώστε να μπορεί να διασφαλίζει την εκτίμηση της συμμόρφωσης. Ο φορέας πρέπει 
εξάλλου να διαθέτει τα απαραίτητα μέσα για την ικανοποιητική εκπλήρωση των 
τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που αφορούν την εκτέλεση των 
επαληθεύσεων· πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση στο απαραίτητο υλικό για τις 
επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται κατ' εξαίρεση. 

4.  Το προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος πρέπει να διαθέτει: 

 επαρκή τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση, 

 επαρκή γνώση των προδιαγραφών που αφορούν τους ελέγχους τους οποίους 
πραγματοποιεί και επαρκή εμπειρία των ελέγχων αυτών, 

 την απαιτούμενη ικανότητα για τη σύνταξη των πιστοποιητικών, πρακτικών και 
εκθέσεων που συνοδεύουν τους πραγματοποιούμενους ελέγχους. 

5.  Το προσωπικό που αναλαμβάνει τον έλεγχο πρέπει να παρέχει εχέγγυα αμεροληψίας. 
Η αμοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να είναι συνάρτηση του αριθμού των ελέγχων 
που πραγματοποιεί, ούτε των αποτελεσμάτων των ελέγχων αυτών. 

6.  Ο φορέας πρέπει να συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εφόσον η ευθύνη αυτή δεν 
καλύπτεται από το κράτος μέλος βάσει του εθνικού δικαίου ή εφόσον οι έλεγχοι δεν 
διενεργούνται άμεσα από το κράτος μέλος. 

7.  Το προσωπικό του φορέα δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο σχετικά με όλες 
τις πληροφορίες που αποκτά κατά την άσκηση των καθηκόντων του (εκτός έναντι των 
αρμοδίων διοικητικών αρχών του κράτους μέλους στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές 
του), στα πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή των διατάξεων εσωτερικού δικαίου σχετικά 
με την εφαρμογή της. 
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8.  Οι κοινοποιημένοι φορείς συμμετέχουν σε δραστηριότητες συντονισμού Επίσης, 
λαμβάνουν μέρος άμεσα ή εκπροσωπούνται στην ευρωπαϊκή τυποποίηση, ή 
διασφαλίζουν ότι γνωρίζουν την κατάσταση των σχετικών προτύπων. 

9.  Τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν κάθε μέτρο που κρίνουν αναγκαίο προκειμένου 
να διασφαλίζουν ότι, στην περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων ενός 
κοινοποιημένου φορέα, οι φάκελοι των πελατών του μεταβιβάζονται σε άλλον φορέα ή 
υπάρχουν στο κράτος μέλος που το κοινοποίησε. 

§408 Ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης των κοινοποιημένων φορέων 

Οι κοινοποιημένοι φορείς που εκτελούν τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης με 
εξέταση τύπου ΕΚ που ορίζεται στο παράρτημα ΙΧ και τη διαδικασία πλήρους 
διασφάλισης ποιότητας που ορίζεται στο παράρτημα Χ για μηχανήματα που ανήκουν 
στις κατηγορίες του παραρτήματος IV αξιολογούνται, διορίζονται και κοινοποιούνται 
στην Επιτροπή από τα κράτη μέλη - βλ. §133: σχόλια επί του άρθρου 14 παράγραφοι 
1 έως 5. 

Στο παράρτημα ΧΙ ορίζονται τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη 
κατά την αξιολόγηση υποψήφιων κοινοποιημένων φορέων πριν από το διορισμό τους 
σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 1 και κατά την παρακολούθηση της 
δραστηριότητάς τους σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 2. Πρόκειται για 
ελάχιστα κριτήρια. Με άλλα λόγια, τα κράτη μέλη δικαιούνται να έχουν περαιτέρω 
απαιτήσεις για τους φορείς που διορίζουν, εφόσον πληρούνται τα εννέα κριτήρια που 
ορίζονται στο παράρτημα ΧΙ. 

Η αξιολόγηση και η παρακολούθηση των κοινοποιημένων φορέων δύναται να 
εκτελούνται μέσω διαπίστευσης βάσει των σχετικών εναρμονισμένων προτύπων - βλ. 
§134: σχόλια επί του άρθρου 14 παράγραφοι 2, 3 και 5 

Στο σημείο 1 του παραρτήματος ΧΙ ορίζεται το κριτήριο της ανεξαρτησίας του φορέα, 
του διευθυντή του και του προσωπικού του. Οι κοινοποιημένοι φορείς για μηχανήματα 
είναι ανεξάρτητοι φορείς εκτίμησης της συμμόρφωσης που πρέπει να είναι 
οργανωτικά και οικονομικά ανεξάρτητοι των μερών που συμμετέχουν στον 
σχεδιασμό, την κατασκευή, την προμήθεια, την εμπορική προώθηση, την 
εγκατάσταση ή τη συντήρηση των μηχανημάτων. 

Τα σημεία 2 και 5 αφορούν την επαγγελματική ακεραιότητα, τις τεχνικές ικανότητες 
και την αμεροληψία του φορέα και του προσωπικού του. 

Σύμφωνα με τα σημεία 3 και 4, ο φορέας πρέπει να διαθέτει προσωπικό με τις 
απαραίτητες γνώσεις, την απαιτούμενη εκπαίδευση και πείρα για την εκτέλεση των 
τεχνικών και διοικητικών πτυχών της εκτίμησης της συμμόρφωσης. Η αξιολόγηση των 
πτυχών αυτών πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κατηγορία ή τις κατηγορίες 
μηχανημάτων του παραρτήματος IV και τη διαδικασία ή τις διαδικασίες για τις οποίες 
ο φορέας επιθυμεί να κοινοποιηθεί. 

Σύμφωνα με το σημείο 3, ο φορέας πρέπει επίσης να διαθέτει τα μέσα που είναι 
απαραίτητα για την εκτέλεση των τεχνικών και διοικητικών καθηκόντων που αφορούν 
τη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης για την οποία επιθυμεί να κοινοποιηθεί και 
να έχει πρόσβαση στον απαραίτητο εξοπλισμό για την εκτέλεση των επαληθεύσεων 
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που πραγματοποιούνται κατ' εξαίρεση. Συνεπώς, κατά κανόνα, ο ίδιος ο 
κοινοποιημένος φορέας πρέπει να διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις και τον 
εξοπλισμό για να διενεργεί τις επιθεωρήσεις, τις μετρήσεις και τις δοκιμές που 
απαιτούνται βάσει της οικείας διαδικασίας εκτίμησης της συμμόρφωσης. Ωστόσο, 
δύναται να προβλέπεται εξωτερική ανάθεση των κατ’ εξαίρεση επαληθεύσεων – βλ. 
§398: σχόλια επί του σημείου 3.1 του παραρτήματος ΙΧ. 

Σύμφωνα με το σημείο 6, ο φορέας πρέπει να διαθέτει ασφάλιση ευθύνης, εκτός αν 
την ευθύνη του αναλαμβάνει το κράτος. 

Στο σημείο 7 αναφέρεται ότι το προσωπικό του κοινοποιημένου φορέα πρέπει να 
δεσμεύεται από επαγγελματικό απόρρητο όσον αφορά τις εμπιστευτικές πληροφορίες 
που λαμβάνει κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων εκτίμησης της συμμόρφωσης. 
Αυτό δεν επηρεάζει τις υποχρεώσεις του κοινοποιημένου φορέα για την παροχή 
πληροφοριών στην κοινοποιούσα αρχή, εφόσον οι αρχές των κρατών μελών 
δεσμεύονται και οι ίδιες να τηρούν την εμπιστευτικότητα των εν λόγω πληροφοριών – 
βλ. §143: σχόλια επί του άρθρου 18. 

Στο σημείο 8 αναφέρεται ότι οι κοινοποιημένοι φορείς πρέπει να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες συντονισμού. Το κριτήριο αυτό πληρούται αν ο κοινοποιημένος 
φορέας συμμετέχει άμεσα στο έργο του ευρωπαϊκού συντονισμού κοινοποιημένων 
φορέων για μηχανήματα, ΚΦ-Μ, ή λαμβάνει μέρος σε μια δομή συντονισμού σε 
εθνικό επίπεδο η οποία εκπροσωπείται στον ΚΦ-Μ – βλ. §137: σχόλια επί του 
άρθρου 14 παράγραφος 7. 

Επίσης, στο σημείο 8 αναφέρεται ότι οι κοινοποιημένοι φορείς πρέπει να λαμβάνουν 
μέρος άμεσα ή να εκπροσωπούνται στην ευρωπαϊκή τυποποίηση ή να διασφαλίζουν 
ότι γνωρίζουν την κατάσταση των σχετικών προτύπων. Η συμμετοχή των 
κοινοποιημένων φορέων στην ανάπτυξη προτύπων για τις κατηγορίες μηχανημάτων 
για τις οποίες κοινοποιούνται είναι σημαντική ώστε να διασφαλίζεται ότι τα πρότυπα 
λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία από την επιθεώρηση και τις δοκιμές του οικείου 
μηχανήματος. Είναι επίσης σημαντικό οι κοινοποιημένοι φορείς να διαθέτουν 
επαρκείς γνώσεις των δημοσιευμένων εναρμονισμένων προτύπων αλλά και να 
παρακολουθούν την ανάπτυξη νέων ή αναθεωρημένων προτύπων. Για το σκοπό 
αυτό, δύναται να συμμετέχουν άμεσα στην τυποποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή, 
τουλάχιστον, να είναι μέλη των εθνικών ομάδων τυποποίησης που παρακολουθούν 
την ανάπτυξη των συναφών με τη δραστηριότητά τους προτύπων – βλ. §112: σχόλια 
επί του άρθρου 7 παράγραφος 2. 

Στόχος του σημείου 9 είναι να διασφαλίζει ότι, σε περίπτωση παύσης των 
δραστηριοτήτων ενός κοινοποιημένου φορέα, είτε διότι ο φορέας παύει να υφίσταται 
είτε διότι ανακαλείται η κοινοποίησή του, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες 
ρυθμίσεις ώστε να διασφαλίζεται ότι οι σχετικοί φάκελοι εξακολουθούν να είναι 
διαθέσιμοι στις αρχές εποπτείας της αγοράς, αν είναι απαραίτητο – βλ. §399: σχόλια 
επί του παραρτήματος ΙΧ σημείο 7 και §407: σχόλια επί του παραρτήματος Χ σημείο 
4. Αυτό δύναται να επιτευχθεί είτε μέσω της μεταφοράς των φακέλων σε άλλο 
κοινοποιημένο φορέα, σε συμφωνία με τον οικείο κατασκευαστή, είτε καθιστώντας 
τους φακέλους διαθέσιμους στην αρχή κοινοποίησης. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 

 Αντικείμενο  Οδηγία 2006/42/ΕΚ Οδηγός
 
CEN (Ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης) Άρθρο 7 παράγραφος 2 §112 
Cenelec (Ευρωπαϊκός οργανισμός τυποποίησης) Άρθρο 7 παράγραφος 2 §112 
EUROPA (δικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής) 

 
Άρθρο 21 

 
§146 

NANDO (κατάλογος κοινοποιημένων φορέων) Άρθρο 14 §133 

A 
Αιτιολόγηση αποφάσεων Άρθρο 20 §145 
Αιτιολογικές σκέψεις Αιτιολογικές σκέψεις §3 έως §31 
Αιχμηρές ακμές ή οξείες γωνίες Παράρτημα I – Σημείο 1.3.4 §209 
Ακραίες θερμοκρασίες Παράρτημα I – Σημείο 1.5.5 §226 
Ακρίβεια ακινητοποίησης (μηχανήματα που 
εξυπηρετούν σταθερά 
  πλατύσκαλα) 

 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.8.2 

 
§346 

Ακτινοβολία λέιζερ Παράρτημα I – Σημείο 01.05.12 §234 
Ακτινοβολίες 
 - εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα 
 - διαφημιστικά έντυπα 

Παράρτημα I – Σημείο 01.05.10 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο κβ) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.3 

§232 
§274 
§275 

Αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες (ορισμός) 
 
 - ανυψωτικά μηχανήματα 
 - ανυψωτικά εξαρτήματα και δομικά στοιχεία 
 - πληροφορίες και επισημάνσεις 
 - ανύψωση προσώπων 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και 
άρθρο 2 στοιχείο ε) 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.4 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.5 
Παράρτημα I – Σημείο 4.3.1 
Παράρτημα I – Σημείο 6.1.1 

 
§44 
§340 
§341 
§357 
§369 

Αλυσοπρίονα (φορητά) Παράρτημα IV – Σημείο 8 §388 
Ανάκληση κοινοποίησης κοινοποιημένου φορέα Άρθρο 14 παράγραφος 8 §138 
Ανάκληση πιστοποιητικών ή αποφάσεων που έχουν 
εκδοθεί από 
  κοινοποιημένους φορείς 
 - πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ 
 - έγκριση συστήματος πλήρους διασφάλισης 
  ποιότητας 

 
Άρθρο 14 παράγραφος 6 
Παράρτημα ΙΧ σημείο 9 
 
 
Παράρτημα Χ σημείο 3 

 
§135 
§400 
 
 
§406 

Ανατροπή προς τα πλάγια και προς τα εμπρός 
 - συστήματα προστασίας σε περίπτωση 

ανατροπής (ROPS) 

Παράρτημα I – Σημείο 3.4.3 
Παράρτημα IV – Σημείο 22 
Παράρτημα V – Σημείο 14 

§315 
§388 
§389 

Ανατροπή προς τα πλάγια και προς τα εμπρός (ROPS 
και TOPS) 

Παράρτημα I – Σημείο 3.4.3 §315 

Ανελκυστήρες εργοταξίου Αιτιολογική σκέψη 5 §8 
Ανελκυστήρες φρεάτων ορυχείων (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο θ) §61 
Ανεξέλεγκτες κινήσεις 
 - κινητά μηχανήματα 

Παράρτημα I – Σημείο 1.3.9 
Παράρτημα I – Σημείο 3.4.1 

§215 
§313 

Ανίχνευση προσώπων (δομικά στοιχεία ασφαλείας) Παράρτημα IV – Σημείο 19 
Παράρτημα V – Σημείο 2 

§388 
§389 

Ανταλλακτικά (οδηγίες χρήσης) Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο κ) §272 
Ανύψωση προσώπων 
 - απαιτήσεις 
 - μηχανήματα ανύψωσης προσώπων 

Αιτιολογική σκέψη 7 
Παράρτημα I – Μέρος 6 
Παράρτημα IV – Σημείο 17 

§10 
§368 έως §381 
§388 

Ανυψωτικά εξαρτήματα (ορισμός) 
 
 - ανυψωτικά εξαρτήματα και δομικά  στοιχεία 
 - σήμανση 
 - οδηγίες χρήσης 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο δ) και 
άρθρο 2 στοιχείο δ) 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.5 
Παράρτημα I – Σημείο 4.3.2 
Παράρτημα I – Σημείο 4.4.1 

 
§43 
§341 
§358 
§360 

Ανυψωτικές γέφυρες για οχήματα Παράρτημα IV – Σημείο 16 §388 
Ανυψωτικές εργασίες (ορισμός) 
 - απαιτήσεις 

Παράρτημα Ι – Σημείο 4.1.1 στοιχείο α) 
Παράρτημα I – Μέρος 4 

§328 
§327 έως §364 

Αξιολόγηση κοινοποιημένων φορέων 
 - ελάχιστα κριτήρια κοινοποίησης 

Άρθρο 14 παράγραφοι 3 και 5 
Παράρτημα ΧΙ 

§134 
§408 

Αξιοπιστία συστημάτων χειρισμού Παράρτημα I – Σημείο 1.2.1 §184 
Απορριμματοφόρα οχήματα Παράρτημα IV – Σημείο 13 §388 
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Αποσυναρμολόγηση (στάδιο διάρκειας ζωής 
μηχανήματος) 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο α) §173 

Αποφάσεις (σύστημα πλήρους διασφάλισης ποιότητας) Παράρτημα Χ σημείο 2,3 §404 
Αριθμός σειράς (σήμανση μηχανημάτων) Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.3 §250 
Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 §173 έως §177 
Αρχές εργονομίας 
 - όργανα χειρισμού 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.6 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.2 

§181 
§193 

Αφαιρετές διατάξεις μηχανικής μετάδοσης 
  (ορισμός) 
 - απαιτήσεις 
 - διαδικασίες εκτίμησης της 
 συμμόρφωσης 
 - προφυλακτήρες 

 
Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) και 
άρθρο 2 στοιχείο στ) 
Παράρτημα I – Σημείο 3.4.7 
Παράρτημα IV – Σημεία 14 & 15 
Παράρτημα V – Σημείο 1 

 
§45 
§319 
§388 
§389 

Αχρήστευση (στάδιο διάρκειας ζωής μηχανήματος) Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο α) §173 

B 
  

Βαθμίδες (μέσα πρόσβασης σε κινητά μηχανήματα) Παράρτημα I – Σημείο 3.4.5 §317 
Βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) 

Παράρτημα I 
§103 
§157 έως §381 

Βλάβη του κυκλώματος ηλεκτρικής τροφοδοσίας Παράρτημα I – Σημείο 1.2.6 §205 

Γ  
  

Γενικές αρχές Παράρτημα Ι – Γενικές αρχές §157 έως §163 
Γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες (εξαίρεση) Αιτιολογική σκέψη 8 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) 
§11 
§53 

Γλίστρημα, σκόνταμμα και πτώση 
 - θαλαμίσκος που εξυπηρετεί σταθερά 

πλατύσκαλα 

Παράρτημα I – Σημείο 01.05.15 
 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.8.2 

§237 
 
§346 

Γλώσσα 
 - γραπτές ή προφορικές πληροφορίες 

(προειδοποιήσεις) 
 - οδηγίες χρήσης 
 - οδηγίες συναρμολόγησης ημιτελών 
  μηχανήματα 
 - τεχνικός φάκελος 
 - αλληλογραφία με κοινοποιημένο φορέα 

 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.1 
 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4 
 
Παράρτημα VI 
Παράρτημα VII τμήμα Α 
Παράρτημα ΙΧ σημείο 8 

 
§245 & §246 
 
§256 
 
§390 
§391 
§399 

Γραμμές κύλισης (οδηγοί) Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.2 §336 
Γραμμές κύλισης και οδηγοί Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.2 §336 

Δ  
  

Δασικοί και γεωργικοί ελκυστήρες (εξαίρεση) Αιτιολογική σκέψη 8 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) 

§11 
§53 

Δικλείδες (δομικά στοιχεία ασφαλείας) Παράρτημα V – Σημείο 5 §389 
Δείκτες και οθόνες (όργανα χειρισμού) Παράρτημα I – Σημείο 1.2.2 §194 
Δήλωση ενσωμάτωσης ημιτελών 
   μηχανημάτων 
 - φύλαξη 

Άρθρο 13 
Παράρτημα II μέρος 1 τμήμα Β 
Παράρτημα ΙΙ μέρος 2 

§131 
§385 
§386 

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
 - υποχρέωση 
 - οδηγίες χρήσης 
 - περιεχόμενο 
 - φύλαξη 

 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο γ) 
Παράρτημα II μέρος 1 τμήμα A 
Παράρτημα ΙΙ μέρος 2 

 
§103 
§261 
§382 & §383 
§386 

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ 
 - υποχρέωση 
 - οδηγίες χρήσης 
 - περιεχόμενο 
 - φύλαξη 

 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο γ) 
Παράρτημα II μέρος 1 τμήμα A 
Παράρτημα ΙΙ μέρος 2 

 
§103 
§261 
§382 & §383 
§386 

Δημοπρασίες (διάθεση στην αγορά) Άρθρο 2 στοιχείο η) §75 
Δημοσίευση αποφάσεων Άρθρο 18 παράγραφος 3 §143 
Διαδικασία για τα ημιτελή μηχανήματα Άρθρο 13 §131 

§132 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 446

Διαδικασία για την εκτίμηση της συμμόρφωσης  
  μηχανημάτων 

Άρθρο 12 §127 έως §129 
§132 

Διαδικασία εξέτασης τύπου ΕΚ (εκτίμηση της 
συμμόρφωσης) 
 - αίτηση 
 - περιεχόμενο 
 - πιστοποιητικό 
 - ισχύς και επανεξέταση του 
 πιστοποιητικού 

Άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο β) 
Άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο α) 
Παράρτημα ΙΧ σημείο 1 
Παράρτημα ΙΧ σημείο 2 
Παράρτημα ΙΧ σημείο 3 
Παράρτημα ΙΧ σημεία 4 έως 8 
Παράρτημα ΙΧ σημείο 9 

§129 
§130 
§396 
§397 
§398 
§399 
§400 

Διαδικασία πλήρους διασφάλισης ποιότητας  
  (εκτίμηση της συμμόρφωσης) 
 
 - αίτηση 
 - στόχοι και περιεχόμενο 
 - αξιολόγηση 
 - εφαρμογή και τροποποίηση 
 - εποπτεία 
 - φύλαξη τεκμηρίωσης 

Άρθρο 12 παράγραφος 3 στοιχείο γ) 
Άρθρο 12 παράγραφος 4 στοιχείο β) 
Παράρτημα Χ σημείο 1 
Παράρτημα Χ σημείο 2,1 
Παράρτημα Χ σημείο 2,2 
Παράρτημα Χ σημείο 2,3 
Παράρτημα Χ σημείο 2.4 
Παράρτημα Χ σημείο 3 
Παράρτημα Χ σημείο 4 

§129 
§130 
§401 
§402 
§403 
§404 
§405 
§406 
§407 

Διάθεση στην αγορά (ορισμός) 
 - μηχανημάτων 
 - ημιτελών μηχανημάτων 

Άρθρο 2 στοιχείο η) 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 
Άρθρο 5 παράγραφος 2 

§71 έως §77 
§103 
§104 

Διακοπή λειτουργίας 
 - κανονική διακοπή λειτουργίας 
 - διακοπή λειτουργίας κατά την εργασία 
 - διακοπή λειτουργίας σε περίπτωση 

ανάγκης 
 - σύνολα μηχανημάτων 
 - χρόνος ανάσχεσης της περιστροφής του 

κινητήρα (επεξεργασία ξύλου) 
 - κινητά μηχανήματα 
 - μηχανήματα για υπόγειες εργασίες 

Παράρτημα I – Σημείο 1.2.4 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.4.1 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.4.2 
 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.4.3 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.4.4 
 
Παράρτημα I – Σημείο 2.3 στοιχείο γ) 
Παράρτημα I – Σημείο 3.3.3 
Παράρτημα I – Σημείο 5,4 

§200 έως §203 
§200 
§201 
 
§202 
§203 
 
§281 
§307 
§365 

Διάλυση 
 - στάδιο διάρκειας ζωής μηχανήματος 
 - συνθήκες ευστάθειας 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο α) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιε) 

 
§173 
§269 

Διανομείς  §83 
Διαπίστευση κοινοποιημένων φορέων Άρθρο 14 παράγραφοι 2, 3 & 5 §134 
Διατάξεις ελέγχου μέσω και των δύο χειρών 
 - δομικά στοιχεία ασφαλείας 

Παράρτημα I – Σημείο 1.4.3 
Παράρτημα V – Σημείο 16 

§221 
§389 

Διεύθυνση (κινητικότητα) 
 - όργανα χειρισμού 
 - υποβοηθούμενη διεύθυνση 

 
Παράρτημα I – Σημείο 3.3.1 
Παράρτημα I – Σημείο 3.3.5 

 
§302 
§312 

Διεύθυνση του κατασκευαστή 
 - σήμανση 
 - οδηγίες χρήσης 

 
Παράρτημα I 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο α) 

 
§250 
§260 

Δομικά στοιχεία ασφαλείας (ορισμός) 
 - ενδεικτικός κατάλογος 
 - ανταλλακτικά για την αντικατάσταση 

πανομοιότυπων 
  δομικών στοιχείων (εξαίρεση) 
 - ενημέρωση του ενδεικτικού καταλόγου 
 - για την ανίχνευση προσώπων 
 - για μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά 

πλατύσκαλα 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και 
άρθρο 2 στοιχείο γ) 
Παράρτημα V 
 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο α) 
Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
Παράρτημα IV – Σημείο 19 
 
Παράρτημα V – Σημείο 17 

§42 
 
§389 
 
§48 
§116 
§388 
 
§389 

Δυναμική δοκιμή 
 - ορισμός 
 - συντελεστές 
 - καταλληλότητα για τη σκοπούμενη χρήση 

 
Παράρτημα Ι – Σημείο 4.1.1 στοιχείο στ) 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.3 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.3 

 
§333 
§339 
§351 

Ε  
  

Εγγενής κίνδυνος (ορισμός) 
 - κίνδυνοι λόγω κινητικότητας 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.1 στοιχείο α) 
Παράρτημα I – Σημείο 3.1.1 στοιχείο α) 

§164 
§292 

Εγγενώς ασφαλής σχεδιασμός Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο β) §174 
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Εγγενώς επικίνδυνα υλικά και ουσίες 
 - οδηγία για τον περιορισμό στη χρήση 

εγγενώς επικίνδυνων ουσιών (2002/95/ΕΚ) 
 - που χρησιμοποιούνται ή παράγονται από το 

μηχάνημα 
 - εκπομπές 
 - διαφημιστικά έντυπα 
 - μηχανήματα ψεκασμού 

 
 
Άρθρο 3 
 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.3 
Παράρτημα I – Σημείο 01.05.13 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.3 
Παράρτημα I – Σημείο 3.5.3 

 
 
§92 
 
§178 
§235 
§275 
§322 

Εγκατάσταση και χρήση μηχανημάτων Άρθρο 15 §139 & §140 
Εθνικοί κανονισμοί για την εγκατάσταση και τη χρήση 
  μηχανημάτων 

 
Άρθρο 15 

 
§139 & §140 

Ειδικός εξοπλισμός και εξαρτήματα Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο ε) §177 
Εικονογράμματα (πληροφορίες και προειδοποιήσεις) Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.1 §245 
Εκπαίδευση 
 - ένδειξη απαραίτητης εκπαίδευσης 
 - οδηγίες εκπαίδευσης 

Άρθρο 15 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ια) 

§140 
§174 
§266 

Εκπομπές (ακτινοβολία) Παράρτημα I – Σημείο 01.05.10 §232 
Εκπομπές (εγγενώς επικίνδυνα υλικά και ουσίες) 
 - μηχανήματα ψεκασμού 

Παράρτημα I – Σημείο 01.05.13 
Παράρτημα I – Σημείο 3.5.3 

§235 
§322 

Εκπομπές (εμπορικά έγγραφα) Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.3 §275 
Εκπομπές καυσαερίων (υπόγειες εργασίες) Παράρτημα I – Σημείο 5,6 §367 
Εκπομπή (θόρυβος) 
 - μείωση εκπομπών 
 - συγκριτικά δεδομένα εκπομπών 
 - δήλωση 
 - Οδηγία για εξοπλισμό προς χρήση σε 

εξωτερικούς χώρους (2000/14/ΕΚ) 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.5.8 
Παράρτημα I – Σημείο 1.5.8 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
κα) 
Άρθρο 3 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
κα) 

 
§229 
§230 
§273 
 
§92 
 
§273 

Εκπομπή (κραδασμοί) 
 - μείωση εκπομπών 
 - καθίσματα 
 - εγκατάσταση και συναρμολόγηση 
 - δήλωση για φορητά μηχανήματα 
 - δήλωση για κινητά μηχανήματα 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.5.9 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.8 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ι) 
Παράρτημα I – Σημείο 2.2.1.1 
Παράρτημα I – Σημείο 3.6.3.1 

 
§231 
§183 
§264 
§279 
§325 

Έκρηξη Παράρτημα I – Σημείο 1.5.7 §228 
Εκτιθέμενο πρόσωπο (ορισμός) Παράρτημα I – Σημείο 1.1.1 στοιχείο γ) §166 
Εκτίμηση της συμμόρφωσης 
 - υποχρέωση 
 - μέσα διασφάλισης ποιότητας 
 - διαδικασίες 
 - με εσωτερικούς ελέγχους της κατασκευής 
 - εξέταση τύπου ΕΚ 
 - πλήρης διασφάλιση ποιότητας 

Αιτιολογική σκέψη 19 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο δ) 
Άρθρο 5 παράγραφος 3 
Άρθρο 12 
Παράρτημα VIII 
Παράρτημα IX 
Παράρτημα Χ 

§21 
§103 
§105 
§127 έως §130 
§395 
§396 έως §400 
§401 έως §407 

Εκτίμηση της συμμόρφωσης με εσωτερικούς ελέγχους 
  της κατασκευής του μηχανήματος 

Άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3 
Παράρτημα VIII 

§128 & § 129 
§395 

Εκτίμηση των κινδύνων 
 

Αιτιολογική σκέψη 23 
Παράρτημα Ι – 1η γενική αρχή 

§24 
§158 & §159 

Εκτόξευση αντικειμένων 
 - εκτόξευση υπό επεξεργασία τεμαχίων 

(επεξεργασία ξύλου) 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.3.3 
Παράρτημα I – Σημείο 2.3 στοιχείο β) 

 
§208 
§281 

Ελάχιστα κριτήρια αξιολόγησης των κοινοποιημένων 
  φορέων 

 
Παράρτημα ΧΙ 

 
§408 

Έλεγχος καταπονήσεων (ανύψωση) 
 - ανύψωση προσώπων 
 - όργανα (δομικά στοιχεία ασφαλείας) 

Παράρτημα I – Σημείο 4.2.2 
Παράρτημα I – Σημείο 6.1.2 
Παράρτημα V – Σημείο 8 

§354 
§370 
§389 

Έλεγχος των κινήσεων (ανύψωση) Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.6 §342 
Ελευθερία κινήσεων μηχανήματος και ημιτελούς 
μηχανήματα 

 
Άρθρο 6 

 
§107 

Ελκυστήρες (εξαίρεση) Αιτιολογική σκέψη 8 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) 

§11 
§53 

Εμπιστευτικότητα Άρθρο 18 §143 
Εμπορικές εκθέσεις, εμποροπανηγύρεις και επιδείξεις Αιτιολογική σκέψη 17 

Άρθρο 6 παράγραφος 3 
§19 
§108 
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Εμποροπανηγύρεις, εμπορικές εκθέσεις και επιδείξεις Αιτιολογική σκέψη 17 
Άρθρο 6 παράγραφος 3 

§19 
§108 

Εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα (οδηγίες) Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο κβ) §274 
Εναλλάξιμος εξοπλισμός (ορισμός) 
 
 - οδηγίες χρήσης (κινητικότητα) 
 - προοριζόμενος για ανυψωτικές εργασίες 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 
άρθρο 2 στοιχείο β) 
Παράρτημα I – Σημείο 3.6.3.2 
Παράρτημα I – Μέρος 4 

 
§41 
§326 
§327 

Εναπομένοντες κίνδυνοι 
 - προειδοποιήσεις 
 - οδηγίες χρήσης 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο β) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.2 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιβ) 

§174 
§249 
§267 

Εναρμονισμένα πρότυπα 
 - ορισμός 
 - τεκμήριο συμμόρφωσης 
 - ταξινόμηση  
 - ανάπτυξη 
 - αναγνώριση 
 - δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της 

ΕΕ 
 - συμμετοχή κοινωνικών εταίρων 
 - επίσημη αντίρρηση 
 
 - ελλείψεις εναρμονισμένων προτύπων 
 - εκτίμηση συμμόρφωσης των μηχανημάτων 
  μηχανημάτων 
 - πρότυπα και η πρόοδος της επιστήμης 

Αιτιολογική σκέψη 18 
Άρθρο 2 στοιχείο ιβ) 
Άρθρο 7 παράγραφος 2 
 
 
 
Άρθρο 7 παράγραφος 3 
Άρθρο 7 παράγραφος 4 
Αιτιολογική σκέψη 11 
Άρθρο 10 
Άρθρο 11 παράγραφος 4 
 
Άρθρο 12 παράγραφος 3 
 
Παράρτημα Ι – 3η γενική αρχή 

§20 
§87 
§110 
§111 
§112 
§113 
§114 
§115 
§13 
§119 έως §121 
§124 
 
§129 
 
§162 

Έναρξη χρήσης (ορισμός) 
 - οδηγίες χρήσης 

Άρθρο 2 στοιχείο ια) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ια) 

§86 
§265 

Ένδικα μέσα Αιτιολογική σκέψη 25 
Άρθρο 20 

§26 
§145 

Ενοικίαση μηχανήματος (διάθεση στην αγορά) Άρθρο 2 στοιχείο η) §74 
Εξαιρέσεις (πεδίο εφαρμογής) Άρθρο 1 παράγραφος 2 §48 έως §70 
Εξαρτήματα Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο ε) §177 
Έξοδος έκτακτης ανάγκης (από θέσεις λειτουργίας) Παράρτημα I – Σημείο 1.1.7 §182 
Εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) 
 - Οδηγία 89/686/ΕΚ 
 - παροχή ΜΑΠ 
 - περιορισμοί λόγω της χρήσης ΜΑΠ 
 - οδηγίες για τη χρήση ΜΑΠ 
 - σημεία αγκύρωσης στον θαλαμίσκο 

 
Άρθρο 3 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο β) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο δ) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιγ) 
Παράρτημα I – Σημείο 6.3.2 

 
§90 
§174 
§176 
§267 
§374 

Εξοπλισμός για λούνα παρκ και πάρκα αναψυχής  
  (εξαίρεση) 

 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 

 
§49 

Εξοπλισμός διάγνωσης και αναζήτησης βλαβών Παράρτημα I – Σημείο 1.6.1 §239 
Εξοπλισμός εργασίας (χρήση του) Άρθρο 15 §140 
Εξοπλισμός λούνα παρκ και πάρκων αναψυχής  
  (εξαίρεση) 

 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 

 
§49 

Εξοπλισμός πληροφορικής (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – 3η 
περίπτωση 

 
§66 

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Άρθρο 2 στοιχείο ι) §84 & §85 
Εξωτερικές ακτινοβολίες Παράρτημα I – Σημείο 01.05.11 §233 
Επέμβαση χειριστή (συντήρηση) Παράρτημα I – Σημείο 1.6.4 §242 
Επιδείξεις, εμπορικές εκθέσεις και εμποροπανηγύρεις Άρθρο 6 παράγραφος 3 §108 
Επιθεώρηση μηχανημάτων κατά τη χρήση Άρθρο 15 §140 
Επικίνδυνη ζώνη (ορισμός) 
 - τοποθέτηση σημείων για τη συντήρηση 

εκτός 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.1 στοιχείο β) 
 
Παράρτημα I – Σημείο 1.6.1 

§165 
 
§239 

Επικίνδυνο περιβάλλον (θέση λειτουργίας) Παράρτημα I – Σημείο 1.1.8  §182 
Επιλογή τρόπου λειτουργίας ή χειρισμού Παράρτημα I – Σημείο 1.2.5 §204 
Επιλογή τρόπου χειρισμού ή λειτουργίας Παράρτημα I – Σημείο 1.2.5 §204 
Επίσημες γλώσσες της ΕΕ Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.1 §246 
Επίσημες γλώσσες της Κοινότητας Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.1 §246 
Επίσημες γλώσσες της Κοινότητας (ΕΕ) Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.1 §246 
Επίσημη αντίρρηση έναντι εναρμονισμένου προτύπου 
 - διαδικασία 
 - αποτέλεσμα 

Αιτιολογική σκέψη 11 
Άρθρο 10 

§13 
§119 & §120 
§121 



Οδηγός για την εφαρμογή της οδηγίας 2006/42/ΕΚ για τα μηχανήματα - 2η έκδοση - Ιούνιος 2010 

 449

Επιτροπή Αιτιολογική σκέψη 30 
Άρθρο 22 

§31 
§147 

Επιτροπή για τα μηχανήματα Αιτιολογική σκέψη 30 
Άρθρο 22 

§31 
§147 

Εποπτεία της αγοράς 
 
 - μηχανημάτων 
 - ημιτελών μηχανημάτων 
 - αρχές 
 - σύστημα 
 - συνεργασία μεταξύ αρχών 

Αιτιολογικές σκέψεις 9 & 10 
Άρθρο 4 
 
 
 
 
Άρθρο 19 παράγραφος 2 

§12 
§93 έως §102 
§94 
§95 
§96 
§97 
§144 

Εργαλεία 
 - μη εναλλάξιμος εξοπλισμός 
 - κίνδυνος θραύσης κατά τη διάρκεια της 

λειτουργίας 
 - οδηγίες για εργαλεία που πρόκειται να 
 συναρμολογηθούν 

 
Άρθρο 2 στοιχείο β) 
 
Παράρτημα I – Σημεία 1.3.2 & 1.3.3 
 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιδ) 

 
§41 
 
§207 & §208 
 
§268 

Ερπύστριες και τροχοί (κινητικότητα) Παράρτημα I – Σημείο 3.2.1 §294 
Εσωτερικοί έλεγχοι της κατασκευής 
  (εκτίμηση της συμμόρφωσης) 

Άρθρο 12 παράγραφοι 2 και 3 
Παράρτημα VIII 

§128 & § 129 
§395 

Έτος κατασκευής (σήμανση μηχανημάτων) Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.3 §250 
Ευαίσθητες στην πίεση διατάξεις προστασίας Παράρτημα I – Σημείο 1.4.3 §221 
Ευλόγως προβλέψιμη κακομεταχείριση (ορισμός) 
 - λαμβάνεται υπόψη 
 - πρόληψη 
 - προειδοποιήσεις στις οδηγίες χρήσης 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.1 στοιχείο θ) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο α) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο γ) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο η) 

§172 
§173 
§175 
§263 

Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης (ΕΟΤ) Άρθρο 7 παράγραφος 2 §112 
Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος (ΕΟΧ) Άρθρο 6 §107 
Ευστάθεια 
 - οδηγίες εγκατάστασης 
 - συνθήκες ευστάθειας 
 - φορητά μηχανήματα 
 - μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου 
 - κινητά μηχανήματα 
 - ανυψωτικά μηχανήματα 
 - κινητά συστήματα αντιστήριξης 
 - μηχανήματα ανύψωσης προσώπων 

Παράρτημα I – Σημείο 1.3.1 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο θ) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιε) 
Παράρτημα I – Σημείο 2.2.1 
Παράρτημα I – Σημείο 2.3 στοιχείο α) 
Παράρτημα I – Σημείο 3.4.1 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.1 
Παράρτημα I – Σημείο 5,1 
Παράρτημα I – Σημείο 6.1.2 

§206 
§264 
§269 
§278 
§281 
§313 
§335 
§363 
§370 

Εφαρμογή της οδηγίας για τα μηχανήματα Άρθρο 26 παράγραφος 1 §153 
Εφαρμογή των βασικών απαιτήσεων υγείας και 
ασφάλειας 

 
Παράρτημα Ι – 2η γενική αρχή 

 
§160 

Ζ  
  

Ζώνη κίνησης (μηχανήματα που εξυπηρετούν σταθερά 
πλατύσκαλα) 

 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.8.3 

 
§347 

Η 
  

Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) §63 
Ηλεκτρικοί κινητήρες (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – 6η 

περίπτωση 
 
§69 

Ηλεκτρικός εξοπλισμός υψηλής τάσης (εξαίρεση) 
 - εξοπλισμός υψηλής τάσης για μηχανήματα 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.5.1 

§70 
§222 

Ηλεκτροευαίσθητες διατάξεις προστασίας Παράρτημα I – Σημείο 1.4.3  §221 
Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία Παράρτημα I – Σημείο 01.05.10 §232 
Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα  
 - Οδηγία (2004/108/ΕΚ) 
 - ανοσία 

Άρθρο 3 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.1 
Παράρτημα I – Σημείο 01.05.11 

§92 
§184 
§233 

Ημιτελές μηχάνημα 
 - ορισμός 
 - διάθεση στην αγορά 
 - διαδικασία 
 - δήλωση ενσωμάτωσης 
 - οδηγίες συναρμολόγησης 
 - σχετική τεχνική τεκμηρίωση 

Αιτιολογική σκέψη 16 
Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ζ) και 
άρθρο 2 στοιχείο ζ) 
Άρθρο 2 στοιχείο η) 
Άρθρο 13 
Παράρτημα II μέρος 1 τμήμα Β 
Παράρτημα VI 

§18 
 
§46 
§77 
§131 
§385 
§390 
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Παράρτημα VII τμήμα B §394 
Ηχητικά και οπτικά σήματα (διατάξεις συναγερμού) 
 - οπισθοπορία (κινητικότητα) 

Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.1.2 
Παράρτημα I – Σημείο 3.3.1 

§248 
§303 

Θ 
  

Θαλαμίσκος (θάλαμος) 
 - θέση οδήγησης (κινητικότητα) 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.8 
Παράρτημα I – Σημείο 3.2.1 

§182 
§294 

Θαλαμίσκος (ορισμός) 
 - κινήσεις 
 - πρόσβαση 
 
 - επαφή 
 - πτώση φορτίου 
 - για προϊόντα μόνο 
 - ανύψωση προσώπων 
 - χειρισμός των κινήσεων 
 - επιτάχυνση και επιβράδυνση 
 - κλίση, πτώση προσώπων 
 - καταπακτές και πλευρικές θύρες 
 - προστατευτική στέγη 
 - επαφή με σταθερά ή κινητά στοιχεία 
 - ανεξέλεγκτες κινήσεις 
 - σήμανση (ανύψωση προσώπων) 

Παράρτημα Ι – Σημείο 4.1.1 στοιχείο ζ) 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.8.1 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.8.2 
Παράρτημα I – Σημείο 6.4.3 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.8.3 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.8.4 
Παράρτημα I – Σημείο 4.3.3 
Παράρτημα I – Σημείο 6.1.1 
Παράρτημα I – Σημείο 6,2 
Παράρτημα I – Σημείο 6.3.1 
Παράρτημα I – Σημείο 6.3.2 
Παράρτημα I – Σημείο 6.3.2 
Παράρτημα I – Σημείο 6.3.3 
Παράρτημα I – Σημείο 6.4.1 
Παράρτημα I – Σημείο 6.4.1 
Παράρτημα I – Σημείο 6,5 

§334 
§345 
§346 
§380 
§347 
§348 
§359 
§369 
§371 
§372 
§373 & §374 
§375 
§376 
§378 
§378 
§381 

Θερμοκρασίες (ακραίες) Παράρτημα I – Σημείο 1.5.5 §226 
Θέσεις χειρισμού 
 - ορατότητα από τις θέσεις χειρισμού 
 - τοποθέτηση των θέσεων χειρισμού 
 - πολλαπλές θέσεις χειρισμού 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.2 

 
§195 
§196 
§197 

Θέση λειτουργίας 
 - πολλαπλές θέσεις λειτουργίας 
 - πρόσβαση 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.7 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.2 
Παράρτημα I – Σημείο 1.6.2 

§182 
§198 
§240 

Θέση οδήγησης (κινητικότητα) Παράρτημα I – Σημείο 3.2.1 §294 
Θέση σε λειτουργία 
 - κινητά μηχανήματα με φερόμενο οδηγό 
 - ακούσια κίνηση κατά τη θέση σε λειτουργία 
  του κινητήρα 

Παράρτημα I – Σημείο 1.2.3 
Παράρτημα I – Σημείο 3.3.2 
 
Παράρτημα I – Σημείο 3.3.2 

§199 
§304 
 
§306 

Θεσμικοί φορείς σχετικοί με την οδηγία για τα 
μηχανήματα 

 §149 

Θόρυβος 
 - μείωση εκπομπών 
 - συγκριτικά δεδομένα εκπομπών 
 - δήλωση (οδηγίες χρήσης) 
 - οδηγία για εξοπλισμό προς χρήση σε 
 εξωτερικούς χώρους (2000/14/ΕΚ) 
 - οδηγίες εγκατάστασης και συναρμολόγησης 
 
 - διαφημιστικά έντυπα 
 - διατάξεις και συστήματα μείωσης 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.5.8 
Παράρτημα I – Σημείο 1.5.8 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
κα) 
Άρθρο 3 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
κα) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ι) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.3 
Παράρτημα V – Σημείο 13 

 
§229 
§230 
 
§273 
§92 
 
§273 
§264 
§275 
§389 

Θραύση κατά τη λειτουργία Παράρτημα I – Σημείο 1.3.2 §207 

Ι  
  

Ιμάντες (ορισμός) 
 
 - ανυψωτικά εξαρτήματα και δομικά στοιχεία 
 - πληροφορίες και επισημάνσεις 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και 
άρθρο 2 στοιχείο ε) 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.5 
Παράρτημα I – Σημείο 4.3.1 

 
§44 
§341 
§357 

Ιονίζουσες ακτινοβολίες Παράρτημα I – Σημείο 01.05.10 §232 
Ισχύς (σήμανση κινητών μηχανημάτων) Παράρτημα I – Σημείο 3.6.2 §324 

Κ 
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Καθαρισμός 
 - εσωτερικά μέρη 
 - μηχανήματα παρασκευής τροφίμων, 
  καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.6.5 
 
Παράρτημα I – Σημείο 2,1 

 
§243 
 
§277 

Κάθετες ομάδες κοινοποιημένων φορέων (ΚΟ) Άρθρο 14 παράγραφος 7 §137 
Κάθισμα 
 - κινητά μηχανήματα 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.8 
Παράρτημα I – Σημείο 3.2.2 

§183 
§295 

Κακομεταχείριση – ευλόγως προβλέψιμη (ορισμός) 
 - λαμβάνεται υπόψη 
 - πρόληψη 
 - προειδοποιήσεις, οδηγίες χρήσης 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.1 στοιχείο θ) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο α) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο γ) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο η) 

§172 
§173 
§175 
§263 

Κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Άρθρο 8 παράγραφος 1 
Άρθρο 9 παράγραφος 3 

§116 
§118 

Καταλληλότητα για τη σκοπούμενη χρήση (ανύψωση) Παράρτημα I – Σημείο 4.1.3 §350 έως §352 
Καταναλωτική χρήση 
 - οδηγίες χρήσης 

Αιτιολογική σκέψη 15 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.1 στοιχείο δ) 

§17 
§259 

Κατάργηση της οδηγίας 98/37/ΕΟΚ Άρθρο 25 §152 
Κατασκευαστής (ορισμός) 
 - κατασκευαστής μηχανήματος 
 - κατασκευαστής ημιτελούς μηχανημάτων 

Άρθρο 2 στοιχείο θ) 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 
Άρθρο 5 παράγραφος 2 

§78 έως §82 
§103 
§104 

Κεραυνοί Παράρτημα I – Σημείο 01.05.16 §238 
Κίνδυνοι λόγω ηλεκτρισμού 
 - συσσωρευτές 

Παράρτημα I – Σημείο 1.5.1 
Παράρτημα I – Σημείο 3.5.1 

§222 
§320 

Κίνδυνος (ορισμός) Παράρτημα I – Σημείο 1.1.1 στοιχείο ε) §168 
Κίνδυνος εγκλωβισμού Παράρτημα I – Σημείο 01.05.14 §236 
Κίνηση (κινητικότητα) Παράρτημα I – Σημείο 3.3.2 §304 
Κινητά στοιχεία 
 - επιλογή προστασίας 
 - στοιχεία μετάδοσης 
 - στοιχεία που συμβάλλουν στην παραγωγική 

διαδικασία 
 - οδηγίες απεμπλοκής 
 - τροχοί και ερπύστριες (κινητικότητα) 

Παράρτημα I – Σημείο 1.3.7 
Παράρτημα I – Σημείο 1.3.8 
Παράρτημα I – Σημείο 1.3.8.1 
 
Παράρτημα I – Σημείο 1.3.8.2 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιζ) 
Παράρτημα I – Σημείο 3.2.1 

§212 
§213 
§213 
 
§214 
§271 
§294 

Κινητά συστήματα αντιστήριξης (υπόγειες εργασίες) Παράρτημα I – Σημεία 5.1 & 5.2 
Παράρτημα IV – Σημείο 12.2 

§363 
§388 

Κινητές μονάδες ανοιχτής θαλάσσης (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο στ) §58 
Κινητικότητα μηχανημάτων (ορισμός) 
 - απαιτήσεις 

Παράρτημα I – Σημείο 3.1.1 στοιχείο α) 
Παράρτημα I – Μέρος 3 

§292 
§291 έως §326 

Κινητό μηχάνημα οδηγούμενο από πεζό Παράρτημα I – Σημείο 3.3.4 §311 
Κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια 
 - μηχανοκίνητοι προφυλακτήρες για 

ορισμένες πρέσες 

Παράρτημα I – Σημείο 1.4.2.2 
Παράρτημα IV – Σημείο 20 
Παράρτημα V – Σημείο 3 

§219 
§388 
§389 

Κινητοί προφυλακτήρες (με ενδασφάλεια) 
 - μηχανοκίνητοι, για πρέσες 

Παράρτημα I – Σημείο 1.4.2.2 
Παράρτημα IV – Σημείο 20 
Παράρτημα V – Σημείο 3 

§219 
§388 
§389 

κοινοποιημένους φορείς 
 - Συντονισμός κοινοποιημένων φορέων (ΚΦ-

Μ) 
 - ελάχιστα κριτήρια κοινοποίησης 

Άρθρο 14 παράγραφοι 1 έως 5 
Άρθρο 14 παράγραφος 7 
Παράρτημα ΧΙ 

 
§133 & §134 
§127 
§408 

Κοινωνικοί εταίροι (συμμετοχή στην τυποποίηση) Άρθρο 7 παράγραφος 4 §115 
Κραδασμοί 
 - μείωση εκπομπών 
 - καθίσματα 
 - εγκατάσταση και συναρμολόγηση 
 - δήλωση για φορητά μηχανήματα 
 - δήλωση για κινητά μηχανήματα 
 - οδηγίες εγκατάστασης και 

συναρμολόγησης 
 - διαφημιστικά έντυπα 
 - διατάξεις και συστήματα μείωσης 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.5.9 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.8 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ι) 
Παράρτημα I – Σημείο 2.2.1.1 
Παράρτημα I – Σημείο 3.6.3.1 
 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ι) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.3 
Παράρτημα V – Σημείο 13 

 
§231 
§183 
§264 
§279 
§325 
 
§264 
§275 
§389 

Κριτήρια αξιολόγησης των κοινοποιημένων φορέων Παράρτημα ΧΙ §408 
Κυκλικά πριόνια Παράρτημα IV – Σημείο 1 §388 
Κυρώσεις Αιτιολογική σκέψη 26 

Άρθρο 23 
§27 
§150 
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ΚΦ-Μ (Συντονισμός κοινοποιημένων φορέων) Άρθρο 14 παράγραφος 7 §137 

Λ  
  

Λογικές ενότητες για λειτουργίες ασφαλείας σε μηχανές Παράρτημα IV – Σημείο 21 
Παράρτημα V – Σημείο 4 

§388 
§399 

Μ 
  

Μάζα 
 - οδηγίες μετακίνησης 
 - σήμανση κινητών μηχανημάτων 

Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
ιστ) 
Παράρτημα I – Σημείο 3.6.2 

 
§270 
§324 

Μέγιστο φορτίο χρήσης 
 - σήμανση ανυψωτικών εξαρτημάτων 
 - σήμανση ανυψωτικών μηχανημάτων 
 - οδηγίες χρήσης για ανυψωτικά 

μηχανήματα 
 - σήμανση στον θαλαμίσκο (ανύψωση 
 προσώπων) 

 
Παράρτημα I – Σημείο 4.3.2 
Παράρτημα I – Σημείο 4.3.3 
 
Παράρτημα I – Σημείο 4.4.2 
 
Παράρτημα I – Σημείο 6,5 

 
§358 
§359 
 
§364 
 
§381 

Μείωση του κινδύνου Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο β) §174 
Μέρη του παραρτήματος Ι Παράρτημα Ι – 4η γενική αρχή §163 
Μέσα αντιμετώπισης ομάδων επικίνδυνων 
  μηχανημάτων 

Αιτιολογική σκέψη 13 
Άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
Άρθρο 9 

§15 
§116 
§118 

Μέσα πρόσβασης (κινητικότητα) Παράρτημα I – Σημείο 3.4.5 §317 
Μεταβατική περίοδος (φορητά μηχανήματα στερέωσης 
που λειτουργούν με φυσίγγια και άλλα κρουστικά 
μηχανήματα) 

 
 
Άρθρο 27 

 
 
§154 

Μετακίνηση του μηχανήματος και των τμημάτων του 
μηχανήματος 
 - επισήμανση μάζας 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.5 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.3 

 
§180 
§253 

Μετασχηματιστές – υψηλή τάση (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) §70 
Μεταφορά 
 - στάδιο διάρκειας ζωής μηχανήματος 
 - συνθήκες ευστάθειας 
 - οδηγίες για ασφαλή μεταφορά 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο α) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιε) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο 
ιστ) 

 
§173 
§269 
 
§270 

Μεταφορά στην εθνική νομοθεσία Άρθρο 26 §153 
Μεταφορικά μέσα (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) §53 έως §57 
Μετάφραση (οδηγίες χρήσης) Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.1 §257 
Μεταχειρισμένα μηχανήματα Άρθρο 2 στοιχείο η) §72 
Μέτρα προστασίας Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο β) §174 
Μη επαγγελματίες χειριστές (οδηγίες χρήσης) Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.1 στοιχείο δ) §259 
Μη σύμμορφο μηχάνημα Άρθρο 4 §100 & §101 
Μηχανές έλξης και βαγονέτα πέδησης 
  (υπόγειες εργασίες) 

 
Παράρτημα IV – Σημείο 12,1 

 
§388 

Μηχάνημα διαμόρφωσης πλαστικών Παράρτημα IV – Σημείο 10 §388 
Μηχάνημα επεξεργασίας ξύλου Παράρτημα I – Σημείο 2,3 

Παράρτημα IV – Σημεία 1 έως 8 
§281 
§388 

Μηχανήματα 
 - ευρεία έννοια 
 - ορισμός 
 - καινούργια και μεταχειρισμένα μηχανήματα 
 - για πυρηνική χρήση (εξαίρεση) 
 - για στρατιωτική ή αστυνομική χρήση 

(εξαίρεση) 
 - για ερευνητική χρήση (εξαίρεση) 
 - για τη μετακίνηση ερμηνευτών (εξαίρεση) 
 - για καταναλωτική χρήση 
 
 
 - που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα 
 - για υπόγειες εργασίες 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο α) 
Άρθρο 2 – πρώτη πρόταση 
Άρθρο 2 στοιχείο α) 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο γ) 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) 
 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο η) 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ι) 
Αιτιολογική σκέψη 15 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.1 στοιχείο δ) 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.8 
Παράρτημα I – Σημείο 6,4 
Παράρτημα I – Μέρος 5 
Παράρτημα IV – Σημείο 12 

 
§33 
§34 έως §40 
§72 
§50 
§59 
§60 
§62 
§17 
§259 
§344 έως §349 
§377 έως §380 
§362 έως §367 
§388 

Μηχανήματα ανύψωσης προσώπων Παράρτημα IV – Σημείο 17 §388 
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Μηχανήματα γραφείου (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – 4η 
περίπτωση 

§67 

Μηχανήματα διαμόρφωσης καουτσούκ Παράρτημα IV – Σημείο 11 §388 
Μηχανήματα εγκατεστημένα σε σιδηροτροχιές 
(ανύψωση) 

Παράρτημα Ι – Σημείο 4.1.2.6 στοιχείο β) §342 

Μηχανήματα κατασκευής εντορμιών (με χειροκίνητη 
προώθηση) 

Παράρτημα IV – Σημείο 6 §388 

Μηχανήματα ξεχονδρίσματος (με χειροκίνητη 
προώθηση) 

Παράρτημα IV – Σημείο 2 §388 

Μηχανήματα παρασκευής καλλυντικών Παράρτημα I – Σημείο 2,1 §277 
Μηχανήματα πλανίσματος επιφανειών Παράρτημα IV – Σημείο 3 §388 
Μηχανήματα στερέωσης που λειτουργούν με φυσίγγια 
και άλλα κρουστικά  
  μηχανήματα (φορητά) 
 - μεταβατική περίοδος 

 
Αιτιολογική σκέψη 6 
Παράρτημα IV – Σημείο 18 
Άρθρο 27 

 
§9 
§388 
§154 

Μηχανήματα του παραρτήματος IV 
 - διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης 
 - κατάλογος κατηγοριών 

Αιτιολογική σκέψη 20 
Άρθρο 12 παράγραφοι 3 και 4 
Παράρτημα IV 

§22 
§129 & §130 
§388 

Μηχανήματα τροφίμων Παράρτημα I – Σημείο 2,1 §277 
Μηχανικά υποβοηθούμενη διεύθυνση (κινητικότητα) Παράρτημα I – Σημείο 3.3.5 §312 
Μηχανική αντοχή (ανύψωση) 
 - ανύψωση προσώπων 

Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.3 
Παράρτημα I – Σημείο 6.1.1 

§337 έως §339 
§369 

Μηχανικοί κίνδυνοι Παράρτημα I – Σημείο 1,3 §206 έως §215 
Μηχανοκίνητα οχήματα (εξαίρεση) 
 - τετράκυκλα οχήματα 
 - δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα 
 
 - οχήματα που προορίζονται για αγώνες 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – 2η 
περίπτωση 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – 3η 
περίπτωση 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – 4η 
περίπτωση 

 
§54 
 
§55 
 
§56 

Μηχανοκίνητοι κινητοί προφυλακτήρες για πρέσες Παράρτημα IV – Σημείο 20 
Παράρτημα V – Σημείο 3 

§388 
§389 

Μονάδες ανοιχτής θαλάσσης (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ) §58 

Ο 
  

Οδηγία ATEX (94/9/ΕΚ) 
 - κίνδυνος έκρηξης 
 - σήμανση συμμόρφωσης 

Άρθρο 3 
Παράρτημα I – Σημείο 1.5.7 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.3 

§91 
§228 
§251 

Οδηγία για δοχεία πίεσης (2009/105/ΕΚ) Άρθρο 3 §91 
Οδηγία για εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς 
χώρους (2000/14/ΕΚ) 

 
Άρθρο 3 

 
§92 

Οδηγία για εξοπλισμό υπό πίεση (97/23/ΕΚ) Άρθρο 3 §91 
Οδηγία για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα (93/42/ΕΚ) Άρθρο 3 §90 
Οδηγία για τα μη οδικά κινητά μηχανήματα (97/68/ΕΚ) Άρθρο 3 §92 
Οδηγία για τα παιχνίδια (2009/48/ΕΚ) Άρθρο 3 §90 
Οδηγία για τα προϊόντα δομικών κατασκευών 
(89/106/ΕΟΚ) 

 
Άρθρο 3 

 
§92 

Οδηγία για τις εγκαταστάσεις με συρματόσχοινα 
(2000/9/ΕΚ) 

 
Άρθρο 3 

 
§90 

Οδηγία για τις συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ) Άρθρο 3 §91 
Οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό (2005/32/ΕΚ) Άρθρο 3 §92 
Οδηγία για τους ανελκυστήρες (95/16/ΕΚ) 
 - τροποποίηση 

Άρθρο 3 
Αιτιολογική σκέψη 27 
Άρθρο 24 

§90 
§28 
§151 

Οδηγία σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον 
τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό (1999/5/ΕΚ) 

 
Άρθρο 3 

 
§92 

Οδηγία χαμηλής τάσης (2006/96/εκ) (εξαίρεση) 
 - στόχοι ασφάλειας 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.5.1 

§63 έως §69 
§222 

Οδηγίες εγκατάστασης Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.2.4 στοιχεία θ) 
& ι) 

 
§264 

Οδηγίες συναρμολόγησης 
 - για ημιτελή μηχανήματα 
 
 - για μηχανήματα 

 
Άρθρο 13 
Παράρτημα VI 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχεία θ) 

 
§131 
§390 
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 - συνθήκες ευστάθειας & ι) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιε) 

§264 
§269 

Οδηγίες χρήσης 
 - γλώσσα 
 - κατάρτιση και μετάφραση 
 
 - προβλέψιμη κακομεταχείριση 
 - μη επαγγελματίες χειριστές 
 - μηχανήματα παρασκευής τροφίμων, 
  καλλυντικών και φαρμακευτικών προϊόντων 
 - φορητά και χειροκατευθυνόμενα 

μηχανήματα (κραδασμοί) 
 - φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα 

κρουστικά  μηχανημάτων 
 - κινητά μηχανήματα (κραδασμοί) 
 - ανυψωτικά εξαρτήματα 
 - ανυψωτικά μηχανήματα 

Άρθρο 5 στοιχείο γ) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.1 στοιχεία α) 
& β) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.1 στοιχείο γ) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.1 στοιχείο δ) 
 
Παράρτημα I – Σημείο 2.1.2 
 
Παράρτημα I – Σημείο 2.2.1.1 
 
Παράρτημα I – Σημείο 2.2.2.2 
Παράρτημα I – Σημείο 3.6.3.1 
Παράρτημα I – Σημείο 4.4.1 
Παράρτημα I – Σημείο 4.4.2 

§103 
§254 έως §274 
§256 & §257 
 
§258 
§259 
 
§277 
 
§279 
 
§280 
§325 
§360 
§361 

Οδηγοί και γραμμές κύλισης Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.2 §336 
Οδηγός κινητού μηχανήματος (ορισμός) Παράρτημα I – Σημείο 3.1.1 στοιχείο β) §293 
Οδηγούμενο φορτίο (ορισμός) 
 - συρματόσχοινα-οδηγοί 

Παράρτημα Ι – Σημείο 4.1.1 στοιχείο β) 
Παράρτημα I – Σημείο 4.2.3 

§329 
§356 

Οδικά οχήματα (εξαίρεση) 
 - τετράκυκλα οχήματα 
 - δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – 2η 
περίπτωση 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – 3η 
περίπτωση 

 
§54 
 
§55 

Οδική κυκλοφορία κινητών μηχανημάτων 
 - σήμανση, σήματα και προειδοποιήσεις 

Παράρτημα I – Σημείο 3.3.3 
Παράρτημα I – Σημείο 3.6.1 

§308 
§323 

Οθόνες (όργανα χειρισμού) Παράρτημα I – Σημείο 1.2.2 §194 
Οικιακές συσκευές για οικιακή χρήση (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – 1η 

περίπτωση 
 
§64 

Ομάδα διοικητικής συνεργασίας (ADCO) (εποπτεία 
αγοράς) 

 
Άρθρο 19 παράγραφος 2 

 
§144 

Ομάδα εργασίας για τα μηχανήματα Άρθρο 22 §148 
Ονομαστική ισχύς (σήμανση κινητών μηχανημάτων) Παράρτημα I – Σημείο 3.6.2 §324 
Όπλα (εξαίρεση) Αιτιολογική σκέψη 6 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) 
§9 
§51 

Οπτικά και ηχητικά σήματα (διατάξεις συναγερμού) 
 - οπισθοπορία (κινητικότητα) 

Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.1.2 
Παράρτημα I – Σημείο 3.3.1 

§248 
§303 

Οπτική ακτινοβολία Παράρτημα I – Σημείο 01.05.10 §232 
Οπτικοακουστικός εξοπλισμός (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – 2η 

περίπτωση 
§65 

Ορατότητα επικίνδυνων περιοχών 
 - από τις θέσεις χειρισμού 
 - από τη θέση οδήγησης (κινητικότητα) 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.2 
Παράρτημα I – Σημείο 3.2.1 

 
§195 
§294 

Όργανα παύσης λειτουργίας έκτακτης ανάγκης 
 - δομικά στοιχεία ασφαλείας 

Παράρτημα I – Σημείο 1.2.4.3 
Παράρτημα V – Σημείο 10 

§202 
§389 

Όργανα τηλεχειρισμού 
 - τηλεχειρισμός κινητών μηχανημάτων 

Παράρτημα I – Σημείο 3,3 
Παράρτημα I – Σημείο 3.3.3 

§298 
§309 

Όργανα χειρισμού 
 - αναγνώριση 
 - τοποθέτηση 
 - κίνηση 
 - θέση 
 - ακούσια λειτουργία 
 - αντοχή 
 - για την εκτέλεση διαφορετικών ενεργειών 
 - αρχές εργονομίας 
 - δείκτες και οθόνες 
 - κινητά μηχανήματα 
 - ανυψωτικές κινήσεις 
 - υπόγειες εργασίες 
 - ανύψωση προσώπων 

Παράρτημα I – Σημείο 1.2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παράρτημα I – Σημείο 3.3.1 
Παράρτημα I – Σημείο 4.2.1 
Παράρτημα I – Σημείο 5,3 
Παράρτημα I – Σημείο 6,2 

§185 έως §198 
§186 
§187 
§188 
§189 
§190 
§191 
§192 
§193 
§194 
§299 & §300 
§353 
§364 
§371 
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Όργανα χειρισμού που απαιτούν συνεχή επενέργεια 
του χειριστή 
 - κινητά μηχανήματα 
 - ανυψωτικές κινήσεις 
 - ανύψωση προσώπων 

 
 
Παράρτημα I – Σημείο 3.3.1 
Παράρτημα I – Σημείο 4.2.1 
Παράρτημα I – Σημείο 6,2 

 
 
§353 
§301 
371 

Όργανα χειρισμού στα πλατύσκαλα (ανύψωση 
προσώπων) 

 
Παράρτημα I – Σημείο 6.4.2 

 
§379 

Όργανο διακοπής λειτουργίας κατά την εργασία Παράρτημα I – Σημείο 1.2.4.2 §201 
Όργανο κανονικής διακοπής λειτουργίας Παράρτημα I – Σημείο 1.2.4.1 §200 
Οριζόντια Επιτροπή κοινοποιημένων φορέων Άρθρο 14 παράγραφος 7 §137 
Ορισμοί Αιτιολογική σκέψη 4 

Άρθρο 2 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.1 
Παράρτημα I – Σημείο 3.1.1 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.1 

§7 
§33 έως §87 
§164 έως §172 
§292 & §293 
§328 έως §324 

Οχήματα (εξαίρεση) 
 - τετράκυκλα οχήματα 
 - δίκυκλα και τρίκυκλα οχήματα 
 
 - που προορίζονται για αγώνες 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – 2η 
περίπτωση 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – 3η 
περίπτωση 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) – 4η 
περίπτωση 

 
§54 
 
§55 
 
§56 

Π 
  

Παραγωγική διαδικασία (κινητά στοιχεία) Παράρτημα I – Σημείο 1.3.8.2 §214 
Παρακολούθηση κοινοποιημένων φορέων Άρθρο 14 παράγραφος 2 §134 
Πέδηση (κινητικότητα) Παράρτημα I – Σημείο 3.3.3 §307 
Πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για τα μηχανήματα Άρθρο 1 παράγραφος 1 και άρθρο 2 §32 έως §46 
Περιγραφή του μηχανήματος (οδηγίες χρήσης) Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχεία δ) 

έως στ) 
 
§262 

Πλατύσκαλα (στάσεις) 
 - όργανα χειρισμού στα πλατύσκαλα 

(ανύψωση προσώπων) 

Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.8.5 
 
Παράρτημα I – Σημείο 6.4.2 

§349 
 
§379 

Πληροφορίες 
 
 
 - πληροφορίες και προειδοποιήσεις επί των 
  μηχανημάτων 
 - πληροφορίες και όργανα πληροφόρησης 
 - διατάξεις συναγερμού 
 - πληροφορίες απαραίτητες για την ασφαλή 

χρήση 

Άρθρο 5 στοιχείο γ) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο β) 
Παράρτημα I – Σημείο 1,7 
 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.1 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.1.1 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.1.2 
 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.3 

§103 
§174 
§244 έως §279 
 
§245 & §246 
§247 
§248 
 
§252 

Πληροφορίες για την οδηγία για τα μηχανήματα Άρθρο 21 §146 
Πνευματική ενέργεια Παράρτημα I – Σημείο 1.5.3 §224 
Ποδωστήρια (κινητικότητα) Παράρτημα I – Σημείο 3.3.1 §300 
Πολλαπλές χρήσεις (οδηγίες χρήσης, κινητά 
μηχανήματα) 

 
Παράρτημα I – Σημείο 3.6.3.2 

 
§326 

Ποντοπόρα πλοία (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο στ) §58 
Πρέσες για την κατεργασία μετάλλων εν ψυχρώ Παράρτημα IV – Σημείο 9 §388 
Πριονοκορδέλες Παράρτημα IV – Σημείο 4 §388 
Προβλεπόμενη χρήση μηχανήματος (ορισμός) 
 - οδηγίες χρήσης 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.1 στοιχείο η) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ζ) 

§171 
§263 

Προβλέψιμη κακομεταχείριση (ορισμός) 
 - λαμβάνεται υπόψη 
 - πρόληψη 
 - προειδοποιήσεις στις οδηγίες χρήσης 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.1 στοιχείο θ) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο α) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο γ) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο η) 

§172 
§173 
§175 
§263 

Προειδοποιήσεις 
 - επί του μηχανήματος 
 - διατάξεις συναγερμού 
 - προειδοποίηση για τους εναπομένοντες 

κινδύνους 
 - οπισθοπορία (κινητικότητα) 
 - προειδοποιήσεις, σήμανση και σήματα 

 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.1 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.1.2 
 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.2 
Παράρτημα I – Σημείο 3.3.1 
Παράρτημα I – Σημείο 3.6.1 

 
§245 & §246 
§248 
 
§249 
§303 
§323 

Προϊόντα εξαιρούμενα από το πεδίο εφαρμογής Άρθρο 1 παράγραφος 2 §48 έως §70 
Προϊόντα υποκείμενα στην οδηγία (πεδίο εφαρμογής) Άρθρο 1 παράγραφος 1 και άρθρο 2 §32 έως §46 
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Πρόοδος της επιστήμης Αιτιολογική σκέψη 14 
Παράρτημα Ι – 3η γενική αρχή 

§16 
§161 & §162 

Πρόσβαση  
 - σε θέσεις εργασίας και σημεία 
  για τη συντήρηση 
 - μέσα πρόσβασης (κινητικότητα) 
 - στον θαλαμίσκο (ανύψωση προσώπων) 

 
 
Παράρτημα I – Σημείο 1.6.2 
Παράρτημα I – Σημείο 3.4.5 
Παράρτημα I – Σημείο 6.4.3 

 
 
§240 
§317 
§380 

Προσδιορισμός του μηχανήματος 
 - σήμανση 
 - οδηγίες χρήσης 

 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.3 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο β) 

 
§250 
§260 

Προστατευτικές διατάξεις (ορισμός) 
 - απαιτήσεις 
 - για την ανίχνευση της παρουσίας 

προσώπων 
 
 - δομικά στοιχεία ασφαλείας 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.1 στοιχείο ζ) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.4.3 
 
Παράρτημα IV – Σημείο 19 
Παράρτημα V – Σημείο 2 
Παράρτημα V – Σημείο 7 

§170 
§221 
 
§388 
§389 
§389 

Πρότυπα τύπου Α Άρθρο 7 παράγραφος 2 §111 
Πρότυπα τύπου Β Άρθρο 7 παράγραφος 2 §111 
Πρότυπο (ορισμός του εναρμονισμένου προτύπου) 
 
 - η νέα προσέγγιση 
 - επίσημη αντίρρηση 

Άρθρο 2 στοιχείο ιβ) 
Αιτιολογική σκέψη 18 
Αιτιολογική σκέψη 11 
Άρθρο 10 

§87 
§20 
§13 
§119 έως §121 

Προφυλακτήρας (ορισμός) 
 - προφυλακτήρες και προστατευτικές 

διατάξεις 
 - προφυλακτήρες 
 - σταθεροί προφυλακτήρες 
 - κινητοί προφυλακτήρες με ενδασφάλεια 
 - διάταξη κλειδώματος προφυλακτήρα 
 - ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες 
 - προφυλακτήρες για κινητές διατάξεις  
  μηχανικής μετάδοσης 
 - δομικά στοιχεία ασφαλείας 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.1 στοιχείο στ) 
 
Παράρτημα I – Σημείο 1.4.1 
Παράρτημα I – Σημείο 1.4.2 
Παράρτημα I – Σημείο 1.4.2.1 
Παράρτημα I – Σημείο 1.4.2.2 
Παράρτημα I – Σημείο 1.4.2.2 
Παράρτημα I – Σημείο 1.4.2.3 
Παράρτημα I – Σημείο 3.4.7 
Παράρτημα IV – Σημείο 15 
Παράρτημα V – Σημείο 7 

§169 
 
§216 
§217 
§218 
§219 
§219 
§220 
§319 
§388 
§389 

Πτώση αντικειμένων 
 - κινητά μηχανήματα 
 - μηχανήματα ανύψωσης προσώπων 
 - συστήματα προστασίας από την πτώση 

αντικειμένων (FOPS) 

Παράρτημα I – Σημείο 1.3.3 
Παράρτημα I – Σημείο 3.4.4 
Παράρτημα I – Σημείο 6.3.3 
Παράρτημα IV – Σημείο 23 
Παράρτημα V – Σημείο 15 

§208 
§316 
§376 
§388 
§389 

Πτώση φορτίου (ανύψωση) 
 - από τον θαλαμίσκο 

Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.6 στοιχείο γ) 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.8.4 

§342 
§348 

Πτώση, γλίστρημα και σκόνταμμα Παράρτημα I – Σημείο 01.05.15 §237 
Πυρκαγιά 
 - πυροσβεστήρες (κινητικότητα) 
 - μηχανήματα για υπόγειες εργασίες 

Παράρτημα I – Σημείο 1.5.6 
Παράρτημα I – Σημείο 3.5.2 
Παράρτημα I – Σημείο 5,5 

§227 
§321 
§366 

Πυροβόλα όπλα (εξαίρεση) Αιτιολογική σκέψη 6 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο δ) 

§9 
§51 

Πώληση μηχανήματος (διάθεση στην αγορά) Άρθρο 2 στοιχείο η) §74 

Ρ  
  

Ρευστά χρησιμοποιούμενα 
 - ρευστά υπό υψηλή πίεση 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.3 
Παράρτημα I – Σημείο 1.3.2 

§178 
§207 

Ρήτρα διασφάλισης 
 - διαδικασία 
 - ελλείψεις εναρμονισμένων προτύπων 
 - αποτέλεσμα 

Άρθρο 11 
Άρθρο 11 παράγραφοι 3 και 5 
Άρθρο 11 παράγραφος 4 
Άρθρο 11 παράγραφος 6 

§122 
§123 
§124 
§126 

Ρυθμιζόμενοι προφυλακτήρες περιορισμού της 
πρόσβασης 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.4.2.3 

 
§220 

Ρύθμιση 
 - χειριστής 
 - οδηγίες χρήσης 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο δ) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχεία ιη) 
& ιθ)) 

 
§167 
 
§272 

Ρύθμιση τρόπου λειτουργίας ή χειρισμού (επιλογή) Παράρτημα I – Σημείο 1.2.5 §204 
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Σ  
  

Σβούρες με κάθετο άξονα για κατεργασία (με 
χειροκίνητη προώθηση) 

 
Παράρτημα IV – Σημείο 7 

 
§388 

Σειρά ή τύπος (σήμανση μηχανημάτων) Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.3 §250 
Σήμανση «CE» 
 - υποχρέωση 
 - άλλες οδηγίες 
 - τεκμήριο συμμόρφωσης 
 - σήμανση «CE» επί μη συμμορφούμενων 

προϊόντων 
 - επίθεση 
 
 - μορφή 
 - σήμανση που δεν πληροί τις 

προβλεπόμενες προδιαγραφές 

Αιτιολογικές σκέψεις 21 & 22 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο στ) 
Άρθρο 5 παράγραφος 4 
Άρθρο 7 παράγραφος 1 
 
Άρθρο 11 παράγραφος 5 
Άρθρο 16 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.3 
Παράρτημα III 
 
Άρθρο 17 

§23 
§103 
§106 
§109 
 
§125 
§141 
§250 
§387 
 
§142 

Σήμανση μηχανημάτων 
 - κινητά μηχανήματα 
 - αλυσίδες, συρματόσχοινα και ιμάντες 
 - ανυψωτικά εξαρτήματα 
 - ανυψωτικά μηχανήματα 
 - θαλαμίσκος (ανύψωση προσώπων) 

Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.3 
Παράρτημα I – Σημείο 3.6.2 
Παράρτημα I – Σημείο 4.3.1 
Παράρτημα I – Σημείο 4.3.2 
Παράρτημα I – Σημείο 4.3.3 
Παράρτημα I – Σημείο 6,5 

§250 
§324 
§357 
§358 
§359 
§381 

Σήμανση που δεν πληροί τις προβλεπόμενες 
προδιαγραφές 

 
Άρθρο 17 

 
§142 

Σήματα, σήμανση και προειδοποιήσεις (κινητικότητα) Παράρτημα I – Σημείο 3.6.1 §323 
Σημεία αναφοράς Σημεία αναφοράς §1 
Σημεία για τη συντήρηση (πρόσβαση) Παράρτημα I – Σημείο 1.6.2 §240 
Σιδηροδρομικά δίκτυα (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) §57 
Σκόνταμμα (γλίστρημα και πτώση) 
 - θαλαμίσκος μηχανήματος που εξυπηρετεί 

σταθερά πλατύσκαλα 

 
Παράρτημα I – Σημείο 01.05.15 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.8.2 

 
§237 
§346 

Σταθερά πλατύσκαλα (μηχανήματα που εξυπηρετούν...) 
 - ανύψωση προσώπων 

Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.8 
Παράρτημα I – Σημείο 6,4 

§344 έως §349 
§377 

Σταθεροί προφυλακτήρες Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.1 §218 
Σταθεροποιητές (κίνηση κινητών μηχανημάτων) Παράρτημα I – Σημείο 3.3.2 §305 
Στατική δοκιμή (ορισμός) 
 - συντελεστές 
 - καταλληλότητα για τη σκοπούμενη χρήση 

Παράρτημα Ι – Σημείο 4.1.1 στοιχείο ε) 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.3 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.3 

§332 
§338 
§351 

Στατικός ηλεκτρισμός 
 - συστήματα εκκένωσης (δομικά στοιχεία 

ασφαλείας) 

Παράρτημα I – Σημείο 1.5.2 
 
Παράρτημα V – Σημείο 11 

§223 
 
§389 

Στοιχεία μετάδοσης 
 - κινητήρας (κινητικότητα) 

Παράρτημα I – Σημείο 1.3.8.1 
Παράρτημα I – Σημείο 3.4.2 

§213 
§314 

Στρατιωτική ή αστυνομική χρήση (εξαίρεση) Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) §59 
Συμβουλευτική διαδικασία (επιτροπή για τα 
μηχανήματα) 

 
Άρθρο 8 παράγραφος 2 

 
§117 

Συναρμολόγηση (στάδιο διάρκειας ζωής μηχανήματος) Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο α) §173 
Σύνδεση 
 - σε πηγές ενέργειας 
 - σφάλματα συναρμολόγησης 
 - οδηγίες χρήσης 
 - συστήματα ρυμούλκησης 

 
Άρθρο 2 στοιχείο α) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.5.4 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο θ) 
Παράρτημα I – Σημείο 3.4.6 

 
§36 
§225 
§264 
§318 

Συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών 
 - Ομάδα διοικητικής συνεργασίας για τα 

μηχανήματα (ADCO Group) 

 
Άρθρο 19 παράγραφος 2 

 
§144 

Σύνθετα μηχανήματα 
 - μηχανήματα επεξεργασίας ξύλου 

Παράρτημα I – Σημείο 1.3.5 
Παράρτημα IV – Σημείο 5 

§210 
§388 

Συνθήκες λειτουργίας (μεταβολή) Παράρτημα I – Σημείο 1.3.6 §211 
Σύνολα μηχανημάτων (ορισμός) 
 - διάθεση στην αγορά 
 - όργανα ακινητοποίησης 

Άρθρο 2 στοιχείο α) 
Άρθρο 2 στοιχείο η) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.4.4 

§38 & §39 
§76 
§203 

Συντελεστής δοκιμής (ορισμός) 
 - στατικές δοκιμές 
 - δυναμικές δοκιμές 

Παράρτημα Ι – Σημείο 4.1.1 στοιχείο δ) 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.3 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.3 

§331 
§338 
§339 
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Συντελεστής χρήσης (ορισμός) 
 - συρματόσχοινα και αλυσίδες 
 - ανυψωτικά εξαρτήματα και δομικά στοιχεία 
 - ανύψωση προσώπων 

Παράρτημα I – Σημείο 4.1.1 στοιχείο γ) 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.4 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.5 
Παράρτημα I – Σημείο 6.1.1 

§330 
§340 
§341 
§369 

Συντήρηση 
 - επιλογή τρόπου λειτουργίας ή χειρισμού 
 - συντήρηση μηχανημάτων 
 - πρόσβαση 
 - απομόνωση των πηγών ενεργείας 
 - επέμβαση του χειριστή 
 - καθαρισμός εσωτερικών μερών 
 - οδηγίες χρήσης 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.5 
Παράρτημα I – Σημείο 1.6.1 
Παράρτημα I – Σημείο 1.6.2 
Παράρτημα I – Σημείο 1.6.3 
Παράρτημα I – Σημείο 1.6.4 
Παράρτημα I – Σημείο 1.6.5 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχεία ιη) 
& ιθ)) 

 
§204 
§239 
§240 
§241 
§242 
§243 
 
§272 

Συντονισμός κοινοποιημένων φορέων (ΚΦ-Μ) Άρθρο 14 παράγραφος 7 
Παράρτημα ΧΙ 

§137 
§408 

Συρματόσχοινα, αλυσίδες και ιμάντες για ανύψωση 
(ορισμός) 
 - ανυψωτικά μηχανήματα 
 - ανυψωτικά εξαρτήματα και δομικά στοιχεία 
 - πληροφορίες και επισημάνσεις 
 - ανύψωση προσώπων 

Άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και 
άρθρο 2 στοιχείο ε) 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.4 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.5 
Παράρτημα I – Σημείο 4.3.1 
Παράρτημα I – Σημείο 6.1.1 

 
§44 
§340 
§341 
§357 
§369 

Συσκευές μεταγωγής και ελέγχου (εξαίρεση) 
 - χαμηλής τάσης 
 - υψηλής τάσης 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – 5η 
περίπτωση 
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ιβ) 

 
§68 
§70 

Συσκευές μεταγωγής και ελέγχου χαμηλής τάσης 
  (εξαίρεση) 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ια) – 5η 
περίπτωση 

 
§68 

Συσσωρευτές Παράρτημα I – Σημείο 3.5.1 §320 
Συστάσεις χρήσης Άρθρο 14 παράγραφος 7 §137 
Σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης (κινητικότητα) Παράρτημα I – Σημείο 3.3.3 §307 
Συστήματα απαγωγής (δομικά στοιχεία ασφαλείας) Παράρτημα V – Σημείο 6 §389 
Συστήματα ρυμούλκησης 
 - σήμανση του αγκίστρου ζεύξης 

Παράρτημα I – Σημείο 3.4.6 
Παράρτημα I – Σημείο 3.6.3 

§318 
§324 

Συστήματα συγκράτησης (κινητικότητα) 
 - δομικά στοιχεία ασφαλείας 

Παράρτημα I – Σημείο 3.2.2 
Παράρτημα V – Σημείο 9 

§295 
§389 

Συστήματα χειρισμού 
 - ασφάλεια και αξιοπιστία 
 - έναρξη λειτουργίας 
 - ακινητοποίηση 
 - μη εξουσιοδοτημένη χρήση (κινητικότητα) 
 - όργανα τηλεχειρισμού (κινητικότητα) 

Παράρτημα I – Σημείο 1,2 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.1 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.3 
Παράρτημα I – Σημείο 1.2.4 
Παράρτημα I – Σημείο 3,3 
Παράρτημα I – Σημείο 3,3 

§184 έως §205 
§184 
§199 
§200 έως §203 
§297 
§298 

Σφάλματα συναρμολόγησης Παράρτημα I – Σημείο 1.5.4 §225 
Σφάλματα συναρμολόγησης Παράρτημα I – Σημείο 1.5.4 §225 
Σχετική τεχνική τεκμηρίωση για ημιτελή  
  μηχανήματα 

Άρθρο 13 
Παράρτημα VII τμήμα B 

§131 
§394 

Τ  
  

Ταξινόμηση εναρμονισμένων προτύπων Άρθρο 7 παράγραφος 2 §111 
Τεκμήριο συμμόρφωσης 
 - σήμανση «CE» 
 - εναρμονισμένα πρότυπα 

 
Άρθρο 7 παράγραφος 1 
Άρθρο 7 παράγραφος 2 

 
§109 
§110 & §111 

Τεχνικές Επιτροπές (CEN & Cenelec) Άρθρο 7 παράγραφος 2 §112 
Τεχνικός φάκελος 
 - υποχρέωση του κατασκευαστή 
 - πρόσωπο εξουσιοδοτημένο για την 

κατάρτιση 
 
 - διαδικασία κατάρτισης 
 - περιεχόμενο 
 - κοινοποίηση 

Αιτιολογική σκέψη 24 
Άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο β) 
 
Παράρτημα II μέρος 1 τμήμα A 
παράγραφος 2 
Παράρτημα VII τμήμα Α 
Παράρτημα VII τμήμα Α μέρος 1 
Παράρτημα VII τμήμα Α μέρη 2 & 3 

§25 
§103 
 
§383 
 
§391 
§392 
§393 

Τραχείες επιφάνειες Παράρτημα I – Σημείο 1.3.4 §209 
Τροποποίηση της οδηγίας για τους ανελκυστήρες Αιτιολογική σκέψη 27 

Άρθρο 24 
§28 
§151 

Τροφοδοσία ενέργειας (βλάβη) 
 - ανύψωση 

Παράρτημα I – Σημείο 1.2.6 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.6 στοιχείο γ) 

§205 
§342 
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Τροχαλίες (ανύψωση) Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.4 §340 
Τροχοί (ανύψωση) Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.4 §340 
Τροχοί και ερπύστριες (κινητικότητα) Παράρτημα I – Σημείο 3.2.1 §294 
Τύμπανα (ανύψωση) Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.4 §340 

Υ  
  

Υγεία και ασφάλεια 
 - προσώπων 
 - βασικές απαιτήσεις 
 - εργαζομένων 

Αιτιολογική σκέψη 3 
Άρθρο 4 παράγραφος 1 
Παράρτημα I 
Άρθρο 15 

§6 
§93 
§157 έως §381 
§140 

Υγειονομικές απαιτήσεις Παράρτημα I – Σημείο 2,1 §277 
Υδραυλικά κινητά συστήματα αντιστήριξης Παράρτημα IV – Σημείο 12.2 §388 
Υδραυλική ενέργεια Παράρτημα I – Σημείο 1.5.3 §224 
Υλικά 
 - χρησιμοποιούμενα υλικά και προϊόντα 
 - για επαφή με τρόφιμα 
 - αντοχή υλικών 
 - εκπομπή εγγενώς επικίνδυνων υλικών 
 - ανύψωση 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.3 
Άρθρο 3 
Παράρτημα I – Σημείο 2.1.1 στοιχείο α) 
Παράρτημα I – Σημείο 1.3.2 
Παράρτημα I – Σημείο 1.5.13 
Παράρτημα I – Σημείο 1.4.2.3 

§178 
§91 
§277 
§207 
§235 
§337 

Υπόγειες εργασίες (μηχανήματα για) Παράρτημα I – Μέρος 5 §362 έως §367 

Φ 
  

Φορητά ή/και χειροκατευθυνόμενα μηχανήματα 
 - δήλωση κραδασμών 

Παράρτημα I – Σημείο 2,2 
Παράρτημα I – Σημείο 2.2.1.1 

§278 
§279 

Φορητά μηχανήματα στερέωσης και άλλα κρουστικά 
μηχανήματα 

 
Παράρτημα I – Σημείο 2.2.2 

 
§280 

Φορητά μηχανήματα στερέωσης που λειτουργούν με 
φυσίγγια και άλλα 
  κρουστικά μηχανήματα 
 - μεταβατική περίοδος 

 
Αιτιολογική σκέψη 6 
Παράρτημα IV – Σημείο 18 
Άρθρο 27 

 
§9 
§388 
§154 

Φορτίο (ανύψωση) 
 - πτώση, κάθοδος, όργανα συγκράτησης 

 
Παράρτημα I – Σημείο 4.1.2.6 

 
§342 

Φωτισμός Παράρτημα I – Σημείο 1.1.4 §179 

Χ  
  

Χειριστής (ορισμός) 
 - εκπαίδευση 
 - ένδειξη απαραίτητης εκπαίδευσης 
 - οδηγίες εκπαίδευσης 

Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο δ) 
Άρθρο 15 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ια) 

§167 
§140 
§174 
§266 

Χειρολαβές (γλίστρημα, σκόνταμμα και πτώση) 
 - μέσα πρόσβασης σε κινητά μηχανήματα 

Παράρτημα I – Σημείο 01.05.15 
Παράρτημα I – Σημείο 3.4.5 

§237 
§317 

Χρήση μηχανημάτων. 
 - εθνικοί κανονισμοί 
 - οδηγίες χρήσης 

Αιτιολογική σκέψη 12 
Άρθρο 15 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ια) 

§14 
§139 & §140 
§265 

Χρήση οργάνων χειρισμού χωρίς άδεια Παράρτημα I – Σημείο 3,3 §297 
Χρησιμοποιούμενα προϊόντα Παράρτημα I – Σημείο 1.1.3 §178 
Χρήστης 
 - μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβει 
 - οδηγίες χρήσης 
 εργασίες συντήρησης που πρέπει να εκτελέσει 

 
Παράρτημα I – Σημείο 1.1.2 στοιχείο β) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιγ) 
Παράρτημα Ι – Σημείο 1.7.4.2 στοιχείο ιη) 

 
§174 
§267 
§272 
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