


Σε ποιους απευθύνεται : 

το ενnμερωτικό αυτό φυλλάδιο απευ
θύνεται κυρίως σε : 

~ Γεωργούς πλr'iρουc; n μερικnς 
απασχόλnσnc;. 

~ Εργοδότες και εργαζόμενους στον 
γεωργικό τομέα . 

~ ιδιοκτnτες φυτωρίων και αγροκτn 
μάτων. 

~ Υπεύθυνους ασφάλειας σε γεωργι
κές μονάδες . 

Σκοπός 

Ο σκοπός είναι να διασφαλιστεί n 
ασφάλεια και υγεία κάθε προσώπου 
κατά τn χρnσn γεωργικών μnχανnμάτων 
στnν εργασία του . 

Εισαγωγή 

Τα γεωργικά μnχανnματα αποτελούν 
πλέον αναπόσπαστο μέρος τnc; 
εργασίας του σύγχρονου αγρότn . Είναι 
κατασκευασμένα από ανθεκτικά υλικά 
και είναι σχεδιασμένα να λειτουργούν 
κάτω από aντίξοες συνθr'iκεc;, χωρίς 
υπερβολικές απαιτnσεις όσον αφορά 
θέματα συντnρnσπc;. Με τn χρnσn 
μnχανnμάτων οι αγρότες μπορούν να 
διεκπεραιώσουν μέσα σε λίγες ώρες 
εργασίες που παλαιότερα γίνονταν 
χειρωνακτικά και που διαρκούσαν 
εβδομάδες ολόκλnρεc;. 

Στnν Κύπρο, σύμφωνα με στατιστικά 
στοιχεία του Τμnματος Επιθεώρnσnς 
Εργασίας, κάθε χρόνο σnμειώνονται 
σοβαρά ακόμn και θανατnφόρα εργατικά 
ατυχnματα στον γεωργικό τομέα και σε 
πολλά από αυτά εμπλέκονται και 
μnχανnματα. το οικονομικό κόστος τnc; 
απουσίας τού τραυματία από τnν 
εργασία και οι συνέπειες τnc; προκα
λούμενnς σε αυτόν αναπnρίαc; είναι 
πολύ μεγάλα. τόσο για τον ίδιο τον 
αγρότn όσο και για τnν πολιτεία, χωρίς 
να αγνοείται βέβαια n προκαλούμενn 
ψυχικn και σωμστικn οδύνn εξαrtίαc; του 
ατυχnματοc;. 

Αγορά καινούριων γεωργικών 
μηχανημάτων 

Η διάθεσn στnν αγο-

ρ. ά ~εωργικών μnχα - c ε 
νnματων, πλnν των 

γεωργικών ελκυστn-

pων. διέπεται από 
τους σχετικούς Κανονισμούς για τα Νέα 

Μnχανnματα. Με βάσn τους κανονι

σμούς αυτούς κανένα γεωργικό μnχά

νnμα δεν επιτρέπεται να διατεθεί για 

πρώτn φορά στnν κυπριακn αγορά, 

μετά τnν είσοδο τnc; Κυπριακnc; Δnμο

κρατίαc; στnν Ευρωπαϊκn Κοινότnτα. 
εκτός εάν συνοδεύεται τουλάχιστον 

από: 

• Κατάλλnλn σnμανσn CE. 

• Δr'iλωσn Συμμόρφωσnς ΕΚ. Η δr'i

λωσn αυτn είναι έντυπο 
υπογεγραμμένο από τον κατα

σκευαστn r'i εισαγωγέα και με το 
οποίο βεβαιώνεται ότι το μπχάνπμα 

πλnροί συγκεκριμένες βασικές 

απαιτnσεις ασφάλειας και υγείας. 

• Οδnγίεc; χρnσnς στnν ελλnνικn 
γλώσσα. 

Γεωργικά μnχανnματα που εισr'iχθnσαν 

στnν Κύπρο παλαιότερα πρέπει να 

αναβαθμιστούν ώστε να πλnρούν τις 
βασικές απαιτnσεις ασφάλειας και 

υγείας . 

Κυριότερα γεωργικά 
μηχανήματα και ειδιιcές 

προφυλάξεις 

Τρακτέρ - γεωργικός ελκυστήρας 
Ο γεωργικός ελκυστnρας είναι το πιο 
διαδεδομένο γεωργικό μnχάνnμα. το 
μnχάνnμα αυτό εμπλέκεται σε αρκετά 
ατυχnματα τα οποία αφορούν είτε τους 
ίδιους τους χειριστές είτε τρίτους. Η 
συνnθέστερn αιτία των σοβαρών ατυ
χnμάτων με γεωργικούς ελκυστnρες 

είναι n ανατροπn τους. τα περισσότερα 



από αυτά τα ατυ
χΠματα θα μπο

ρούσαν να απο
φευχθούν εάν ακο

λουθούνται οι κα
νόνες ασφαλείας 
που αναφέρονται 
παρακάτω . 

Οδηγίες ασφαλούς χειρισμού 
Προδιαγραφές 

1. ο γεωργικός ελκυστΠρας πρέπει να 
ακινητοποιείται σωστά ώστε να 
εμποδίζεται n ακούσια μετακίνnσΠ 
του ιπ.χ. να κυλιlσει σε κατΠφορο 
επειδΠ το χειρόφρενο είναι λυμένο!. 
Π από το να το οδnγΠσει κάποιος 
ανΠλικος Π άπειρος χειριστΠς. Όταν 

σταθμεύετε. πάντα να τραβάτε το 
χειρόφρενο και να βάζετε χαμnλΠ 
ταχύτητα . Σε κατηφόρες να βάζετε 

ταχύτητα όπισθεν και τροχοπέδες 
στους τροχούς. 

2. Ποτέ μnν πηδάτε από κινούμενο 
όχnμα . ποτέ μnν εγκαταλείπετε τn 
θέσn του χειριστΠ με αναμμένη τn 
μnχανΠ και τα κλειδιά στο όχnμα . 

3. ο χειριστΠς πρέπει να γνωρίζει 
καλά τον γεωργικό ελκυστΠρα , τα 
παρελκόμενά του και πώς αυτά 
λειτουργούν . Εάν δεν γνωρίζει 
καλά το χειρισμό τους και τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν από τn 
χρΠσn τους, δεν πρέπει να τα 
χρησιμοποιεί προτού ενημερωθεί 
κατάλληλα. 

4. ο οδnγός πρέπει να γνωρίζει καλά 
τον χώρο στον οποίο θα κινηθεί και 
να οδηγεί προσεκτικά. Ιδιαίτερης 
προσοχΠς χρΠζουν οι απότομες 
κλΠσεις και στροφές διότι σε αυτές 
τις περιπτώσεις n φυγόκεντρος 
δύναμη σε συνδυασμό με αυξn
μένn κλίσn μπορούν εύκολα να 
ανατρέψουν τον γεωργικό ελκυ
στΠρα. ΣυστΠνεται όπως n κίνnσn 
του γεωργικού ελκυστΠρα γίνεται 
με κατεύθυνση πάνω-κάτω και όχι 

πλάγια. Στnν πάνω κίνnσn το τρακτέρ 
πρέπει να κινείται ελεύθερα και 
στnν κίνnσn προς τα κάτω να 
γίνεται n καλλιέργεια. Απαγο
ρεύεται n εργασία στις άκρες ανα
βαθμίδων ικρατόνιαJ Π ιδιαίτερα 
επικλινών τεμαχίων γnς . 

5. Πρέπει πάντοτε να υπάρχει εγκα
τεστημένη προστατευτικΠ ράβδος 
ανατροπΠς ιγvωστΠ ως "ROPS"J Π 
καμπίνα και ζώνn ασφάλειας. τα 
περισσότερα θανατηφόρα ατυχΠ
ματα συμβαίνουν λόγω ανατροπΠς 
γεωργικών ελκυστΠρων που δεν 
διέθεταν κάποιον προστατευτικό 
μηχανισμό Π καμπίνα οδηγού. Οι 
γεωργικοί ελκυστΠρες, λόγω τnς 
κατασκευΠς τους, έχουν ψnλά το 
κέντρο βάρους , συνιlθως ανάμεσα 
στα πόδια του χειριστΠ. Αυτό , σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι οι 
δύο άξονες φέρουν τροχούς δια
φορετικΠς διαμέτρου . δίνει στο 
όχnμα περιορισμένη ευστάθεια. ο 
χρΠστnς πρέπει να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικός, ιδίως όταν μεταφέρει 
κάποιο ρυμουλκόμενο. 

6. Πάντα να διατηρείτε τον άξονα 
μετάδοσης κίνnσnς !"Power take
off"J καλυμμένο. Περιστρέφεται με 

τn δύναμη 500 
ανδρών και με 
μεγάλη ταχύτητα . 

Εάν πιαστούν τα 
ρούχα κάποιου προ-

σώπου στον άξονα μετάδοσης 
κίνnσnς, που δουλεύει στις μισές 
στροφές !270 στροφές το λεπτό! 
και υποθέτοντας ότι αυτό το 
πρόσωπο αντιδρά όπως ένας 
συνΠθnς άνθρωπος μέσα σε ένα 
δευτερόλεπτο περίπου . τότε τn 
στιγμΠ που θα δοκιμάσει να 
αντιδράσει. τα ρούχα του θα έχουν 
Πδn τυλιχτεί πάνω από ένα μέτρο 
γύρω από τον άξονα μετάδοσης 
κίνnσnς, ο οποίος περιστρέφεται 
με ταχύτητα 4,5 στροφών το 

δευτερόλεπτο! 



7. ποτέ μ π βιάζεστε για την εκτέλεση 

των εργασιών που πρέπει να 

κάνετε με τον γεωργικό ελκυ

στnρα. Εκτελέστε τις εργασίες σος 
αργά και σωστά. 

8. Κρατnστε τα παιδιά μακριά από 
τους γεωργικούς ελκυστnρες και 

τα παρελκόμενά τους. Οι γεωργικοί 

ελκυστnρες δεν είναι παιχνίδια. 

9. Ποτέ μην τοποθετείτε καύσιμα 
όταν n μnχανn είναι ζεστn . Μnν 

τοποθετείτε νερό στο ψυγείο 
<ραδιατέρ> όταν n μnχανn είναι 
ζεστn , γιατί μπορεί να εκτιναχθεί 

προς τα έξω . 

10. Κάθε γεωργικός ελκυστnρας πρέ
πει να είναι καλά συντηρημένος . 

Ιδιαίτερα πρέπει να διαθέτει καλά 
συντηρημένα τα φρένα, το σύ

στημα διεύθυνσης και τα ελαστικά . 

11. Βεβαιωθείτε ότι τα συνδεδεμένα 
παρελκόμενα είναι τοποθετημένα 
σωστά , ότι είναι τα κατάλληλα για 
τn χρnσn με τον συγκεκριμένο 

γεωργικό ελκυστnρα <π .χ . τα σκα
πτικά μnχανnματα - τσάπες - πρέπει 
να μην έχουν κατά κανόνα πλάτος 

μεγαλύτερο από το πλάτος του 
ελκυστnρα>. ότι τίθενται σε λειτουρ
γία και συντηρούνται σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστn . 

12. ο γεωργικός ελκυστnρας δεν 

πρέπει να έλκει φορτίο βαρύτερο 
οπό εκείνα που του επιτρέπει ο 
κοτασκευοστnς λαμβάνοντος υπό
ψη το έδαφος όπου κινείται ισο
θρό, μαλακό κτλ.> και τnν κατά
στασn του (παλαιό- καινούριο> . 

13. Μnν κινnστε με τnν όπισθεν σε 
χώρο που δεν ελέγχετε οπτικά . 

14. Το κάθισμα του οδηγού πρέπει : 

Να είναι κατασκευασμένο ώστε 
να απορροφά τους κραδα 
σμούς. Υπάρχουν και καθίσματα 

που ρυθμίζονται ανάλογο με το 
βάρος του χειριστn. 

Να έχει εργονομικn κατοσκευn 
όπως στnριγμο πλάτης, ρυθμι

ζόμενο ύψος, άνεση . 

15. Να μην αφαιρούνται το εμπρόσθιο 
βάρη του τρακτέρ διότι μειώνεται η 

σταθερότητά του. 

16. Μη χρησιμοποιείτε φρένο σε κατη
φόρες και ιδιαίτερο σε ολισθηρά 
εδάφη . 

Μικρά χειροκίνητα σκαπτικά 
μηχανήματα <μικρά τρακτέρ) 

Η χρnση των μικρών 

χειροκίνητων σκα 
πτικών μηχανημά

των <μικροί γεωργι
κοί ελκυστnρες> 
είναι αρκετά διαδε
δομένη στην Κύπρο L---'--=-----' 

λόγω τnς ύπαρξης πολλών μικρών 
τεμαχίων γnς, όπου δεν προσφέρεται η 
χρnσn μεγάλων γεωργικών ελκυστn
ρων, καθώς επίσης και λόγω των 
μεθόδων καλλιέργειας ιn .χ . τρόπος 
καλλιέργειας αμπελιών n η καλλιέρ
γεια σε στενές ονοβοθμίδες> . 

ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων, 
που σχετίζονται με τη χρnση των 
μικρών γεωργικών ελκυστnρων , είναι 
δυστυχώς πολύ ψηλός κατατάσσοντάς 
τους έτσι στο πλέον επικίνδυνα 
γεωργικά μηχονnμοτο. το ατυχnμοτα 
αυτά ποικίλουν ως προς τn σοβαρότητα 
οπό μικροτραυματισμούς σε ακρωτη
ριασμούς μέχρι και θανάτους . Τα 
τελευταίο χρόνιο σημειώθηκαν αρκετά 
θανατηφόρο ατυχnμοτα κατά τη χρnση 

μικρών γεωργικών ελκυστnρων. 

Οδnγίες ασΦαΙΊούς χειρισμού nρος 
γεωργούς 

1. Αγοράζετε πάντοτε μικρούς 
γεωργικούς ελκυστnρες που συνά
δουν με τις ευρωπαϊκές προδια
γραφές , δηλοδn φέρουν σnμονση 
"CE", και συνοδεύονται με Δnλωση 



Συμμόρφωσnς ΕΚ του κατασκευα
στή καθώς και με οδnγίες χρήσnς 
στα ελλnνικά. 

2. Μελετάτε πάντα τις οδnγίες 
ασφαλούς χρήσnς του κατα
σκευαστή προτού θέσετε σε 
λειτουργία τον μικρό γεωργικό 
ελκυστήρα σας . 

3. Διατnρείτε τον μικρό γεωργικό 
ελκυστήρα σας σε καλή μnχανική 
κατάστασn. 

4. Προτού θέσετε σε λειτουργία τον 
μικρό και παλαιό σας γεωργικό 
ελκυστήρα, ελέγξετε κατά πόσο 
έχει εγκατεστnμένα και σε λει
τουργήσιμn κατάστασn τα συστή
ματα ασφαλείας. Εάν όχι , τοπο
θετήστε τα προτού είναι αργά . 

5. Μnν aφαιρείτε τους προφυλακτή
ρες των περιστρεφόμενων σκα
πτικών εργαλείων και μnν τοπο
θετείτε περισσότερα ή μεγαλύτερα 
σκαπτικά εργαλεία από τα προβλε
πόμενα . 

6. Μnν ακυρώνετε τn λαβίδα ασφα
λείας, ούτε άλλα εγκατεστnμένα 
συστήματα ασφάλειας. 

7. Προτού βάλετε τnν όπισθεν. 
σιγουρευτείτε ότι υπάρχει ικανο
ποιnτικός χώρος πίσω σας νια να 
κινnθείτε. 

8. Μnν οδnγείτε τον μικρό γεωργικό 
ελκυστήρα σας σε ανώμαλα. 
ολισθnρά ή λασπώδn εδάΦn . 

9. Μnν εκθέτετε τον εαυτό σας για 
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα 
στnν nλιακή ακτινοβολία . Έχετε 
πάντοτε καλυμμένο το κεφάλι, 
κάνετε συχνά, μικρά διαλείμματα 
και έχετε μαζί σας κρύο νερό . 

10. Για τn μεταφορά γεωργικών ελκυ
στήρων με φορτnγό , ακολουθείτε 
τnν ορθή μέθοδο στn φόρτω
σn/εκφόρτωσn του στο όχnμά σας 

· ιπ.χ. χρήσn στερεών πλατιών δα
πέδων! . znτάτε πάντα βοήθεια 
όταν κρίνεται απαραίτnτn. 

Αλυσοπρίοvα 

,.... _ __, Το αλυσοπρίονο χρnσι

μοποιείται σε μεγάλn κλί
μακα από τους γεωργούς 
κατά τnν εργασία του 
κλαδέματος και σε άλλες 
εργασίες κοπής ξύλων και 
καθαρισμού. Μπορεί να 
είναι nλεκτρικό ή μnχα
νικό ιμε κινnτήρα εσωτε
ρικής καύσnςJ, στn γεωρ
γία όμως χρnσιμοποιείται 
συνήθως το μnχανικό. 

το αλυσοπρίονο θεωρείται από τα πιο 
επικίνδυνα φορnτά εργαλεία και 
ευθύνεται για πάρα πολλούς τραυ
ματισμούς!ακρωτnριασμούς. Εμπίπτει 
και αυτό στn Νομοθεσία για τn 
σήμανσn "CE". 

Οδnγίες ασφαflούς χριiσnς προς 
γεωργούς 

1. Αγοράζετε πάντοτε αλυσοπρίονο 
που συνάδει με τις ευρωπαϊκές 
προδιαγραφές, δnλαδή έχει σή
μανσn "CE", συνοδεύεται με Δήλω
σn Συμμόρφωσnς ΕΚ του κατα 
σκευαστή και οδnγίες χρήσnς στα 

ελλnνικά. 

2. Μελετάτε πάντα τις οδnγίες 
ασφαλούς χρήσnς του κατα
σκευαστή προτού ξεκινήσετε τnν 
εργασία σας. 

3. Φοράτε πάντα τα απαραίτnτα μέσα 
ατομικής σας προστασίας που 
είναι : 

οι ωτοασπίδες, 

n μάσκα προσώπου, 
- τα γυαλιά , ή 

n προσωπίδα και το κράνος. 

4. κατά τn διάρκεια τnς εργασίας σας: 

ιaJ Βεβαιώνεστε πάντα ότι n θέσn 
εργασίας σας είναι άνετn και 
ασφαλής. Η χρήσn φορnτής 

σκάλας θα πρέπει να απο
φεύγεται. Όταν αυτό δεν είναι 
δυνατόν, τότε n χρnσn του 



μnχανήματος θα γίνεται με 
εξαιρετική προσοχή και αφού 
διασφαλιστεί π ασφαλής τοπο
θέτπσn τπς σκάλας και n χρήσπ 
μέσων αποφυγής πτώσnς. 

(β) Μετακινείτε συνεχώς όλα τα 

εμπόδια !κλαδέματα> από τπ 
διαδρομή του πριονιού. 

ιγ> Λόγω του ιδιαίτερα ψnλού 
κινδύνου κατά τn χρήσn του 

αλυσοπρίονου συστήνεται π 

παρουσία δεύτερου προσώπου 
στο χώρο διεξαγωγής των 

εργασιών. 

5. κατά τnν αποθήκευσn και μετα

φορά του αλυσοπρίονου n καδένα 
πρέπει να προστατεύεται κατάλλπ
λα. 

6. Να μn γίνεται χρήσπ αλυσοπρίονου 

σε κλειστούς χώρους, εκτός εάν οι 

χώροι αυτοί αερίζονται ικανοποιπ

τικά. 

7. Τα συστήματα ασφάλειας, n κα 
δένα και τα άλλα μέρπ του μnχα

νήματος πρέπει να ελέγχονται και 
να συντnρούνται συχνά . 

Γενικοί κίνδυνοι από 
μηχανήματα 

Στn γεωργία, εκτός από τα μnχανήματα 

που αναφέρθπκαν μέχρι τώρα, γίνεται 

χρήσn και άλλων μπχανnμάτων όπως 

αντλίες νερού, γεννήτριες, ψεκαστικές 

μnχανές, κτλ. Σε αυτά τα μπχανήματα 

ιδιαίτερπ προσοχή πρέπει να δίνεται 

στπ σήμανσn CE στο μπχάνπμα, και στπ 
διάθεσπ Δήλωσnς Συμμόρφωσnς ΕΚ και 

r .τ.π . 78/2Dl6-3.00J 

οδnγιών χρήσnς στα ελλnνικά από τον 

πωλπτή του μnχανήματος ή από αυτόν 

που διαθέτει το μnχάνnμα στnν αγορά . 

Όλα τα συστήματα μετάδοσnς κίνnσπς 

!ιμάντες, καδένες , φτερωτές, κτλ . > 

πρέπει να προφυλάσσονται με κατάλ
λnλους προφυλακτήρες . Οι προφυλα

κl:ήρες αυτοί πρέπει μετά από κάθε 
εργασία συντήρnσnς και καθαρισμού 

να επανατοποθετούνται στn θέσn 
τους . ο προφυλακτήρας πρέπει να 

εμποδίζει τπν πρόσβασπ σε οποιο
δήποτε περιστρεφόμενο μέρος. Εάν 

δεν μπορεί να τοποθετnθεί προφυλα
κτήρας τα μπχανήματα πρέπει να 

περιφράσσονται . Ως γενικός κανόνας, 

περιστρεφόμενα μέρπ δεν πρέπει να 
είναι προσιτά διότι μπορεί μικρά παιδιά 

να πλnσιάσουν και να βάλουν τα χέρια 

τους στα πιο απίθανα μέρn. 

Να προτιμούνται τα πιο αθόρυβα 
μnχανήματα . Πριν αγοράσετε ένα 

μnχάνnμα ελέγξτε τα επίπεδα εκπε
μπόμενου θορύβου. Για κάθε μnχάνπμα 
που δnμιουργεί θόρυβο ή κραδασμούς 

ο κατασκευαστής αναφέρει στο εγχει

ρίδιο χρήσπς τα επίπεδα κραδασμών 

και θορύβου. 

Όσον αφορά τn συντήρπσn και τον 
καθαρισμό των μπχανπμάτων πρέπει 

να ακολουθούνται πάντα οι οδnγίες 
του κατασκευαστή. 

Όλα τα πλεκτρικά εργαλεία χειρός 
πρέπει να τροφοδοτούνται από ρευ
ματοδότες που προστατεύονται από 

συσκευές διαρροής ρεύματος υψnλής 

ευαισθπσίας !RCD, 30mA> ώστε να ~ 
αποφεύγονται οι πλεκτροπλnξίες. ~ 

Εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 
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