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Ενδυνάμωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας καθώς και του ευρύτερου δημόσιου
τομέα και των ιδιωτικών επιχειρήσεων, με σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας

στους τομείς των κατασκευών, των εξορυκτικών βιομηχανιών και των λιμενικών εργασιών.
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ΚΥΡΙΕΣΚΥΡΙΕΣ ΠΗΓΕΣΠΗΓΕΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕπιλογήΕπιλογή χρήσηςχρήσης εξοπλισμούεξοπλισμού λανθασμένουλανθασμένου τύπουτύπου..
ΈλλειψηΈλλειψη ελέγχωνελέγχων απόαπό εξειδικευμένοεξειδικευμένο προσωπικόπροσωπικό..
ΧρήσηΧρήση τουτου εξοπλισμούεξοπλισμού απόαπό όχιόχι κατάλληλοκατάλληλο
προσωπικόπροσωπικό..
ΈλλειψηΈλλειψη ενημέρωσηςενημέρωσης καικαι εκπαίδευσηςεκπαίδευσης τωντων
εργαζομένωνεργαζομένων..
ΈλλειψηΈλλειψη τωντων κατάλληλωνκατάλληλων οργάνωνοργάνων χειρισμούχειρισμού ––
ελέγχουελέγχου..
ΈλλειψηΈλλειψη τωντων κατάλληλωνκατάλληλων διατάξεωνδιατάξεων ασφαλείαςασφαλείας..
ΚακήΚακή οργάνωσηοργάνωση χώρουχώρου καικαι εργασίαςεργασίας..
ΚακήΚακή συντήρησησυντήρηση..



ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –– ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ
ΟΟ εργοδότηςεργοδότης λαμβάνειλαμβάνει τατα κατάλληλακατάλληλα μέτραμέτρα ώστεώστε οο
εξοπλισμόςεξοπλισμός νανα είναιείναι κατάλληλοςκατάλληλος ήή κατάλληλακατάλληλα
προσαρμοσμένοςπροσαρμοσμένος γιαγια τηντην εργασίαεργασία καικαι νανα διασφαλίζειδιασφαλίζει
τηντην ΥΑΕΥΑΕ..

ΚατάΚατά τηντην επιλογήεπιλογή τουτου εξοπλισμούεξοπλισμού οο εργοδότηςεργοδότης
λαμβάνειλαμβάνει υπόψηυπόψη τιςτις συνθήκεςσυνθήκες καικαι τουςτους κινδύνουςκινδύνους πουπου
υπάρχουνυπάρχουν ήή θαθα προστεθούνπροστεθούν..

ΌτανΌταν δενδεν είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα διασφαλιστείδιασφαλιστεί πλήρωςπλήρως ηη
ΥΑΕΥΑΕ οο εργοδότηςεργοδότης λαμβάνειλαμβάνει τατα μέτραμέτρα γιαγια νανα περιορίσειπεριορίσει
τουςτους κινδύνουςκινδύνους στοστο ελάχιστοελάχιστο..

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –– ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ
ΕάνΕάν οο εξοπλισμόςεξοπλισμός παρουσιάζειπαρουσιάζει ιδιαίτεροιδιαίτερο κίνδυνοκίνδυνο
οο εργοδότηςεργοδότης υποχρεούταιυποχρεούται νανα εξασφαλίσειεξασφαλίσει ότιότι::

χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται μόνομόνο απόαπό τουςτους
εργαζομένουςεργαζομένους στουςστους οποίουςοποίους έχειέχει ανατεθείανατεθεί ηη
χρήσηχρήση τουτου
οιοι εργασίεςεργασίες επισκευήςεπισκευής, , μετατροπήςμετατροπής καικαι
προληπτικούπροληπτικού ελέγχουελέγχου γίνονταιγίνονται μόνομόνο απόαπό
εργαζομένουςεργαζομένους πουπου έχουνέχουν ειδικήειδική αρμοδιότητααρμοδιότητα
γιαγια τοτο σκοπόσκοπό αυτόαυτό..

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –– ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΙΕΛΕΓΧΟΙ

Όταν η ασφάλεια του εξοπλισμού
εξαρτάται από τις συνθήκες εγκατάστασης
(έδραση, συναρμολόγηση, συνεργασία
σύνδεση με πηγές ενέργειας) γίνεται
έλεγχος πριν τεθεί σε λειτουργία ή μετά
από κάθε αλλαγή.

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –– ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΛΕΧΓΟΙΕΛΕΧΓΟΙ

ΟιΟι έλεγχοιέλεγχοι αυτοίαυτοί μπορούνμπορούν νανα γίνονταιγίνονται μόνομόνο απόαπό
αναγνωρισμένουςαναγνωρισμένους φορείςφορείς σύμφωνασύμφωνα μεμε τητη νομοθεσίανομοθεσία..

ΠρέπειΠρέπει νανα εκδίδεταιεκδίδεται βεβαίωσηβεβαίωση ότιότι ηη συναρμολόγησησυναρμολόγηση
καικαι ηη εγκατάστασηεγκατάσταση έγινεέγινε σύμφωνασύμφωνα μεμε τιςτις οδηγίεςοδηγίες τουτου
κατασκευαστήκατασκευαστή καικαι οο εξοπλισμόςεξοπλισμός μπορείμπορεί νανα
λειτουργήσειλειτουργήσει μεμε ασφάλειαασφάλεια..

ΤαΤα αποτελέσματααποτελέσματα τωντων ελέγχωνελέγχων καταχωρούνταικαταχωρούνται μεμε
λεπτομέρειεςλεπτομέρειες σταστα αρχείααρχεία συντήρησηςσυντήρησης ήή καικαι στοστο ειδικόειδικό
βιβλίοβιβλίο συντήρησηςσυντήρησης, , όπουόπου προβλέπεταιπροβλέπεται..

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΥΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –– ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΛΕΓΧΟΙΕΛΕΓΧΟΙ

ΣεΣε εξοπλισμόεξοπλισμό πουπου υπόκειταιυπόκειται σεσε επιδράσειςεπιδράσεις πουπου προξενούνπροξενούν
φθορέςφθορές ικανέςικανές νανα δημιουργήσουνδημιουργήσουν επικίνδυνεςεπικίνδυνες καταστάσειςκαταστάσεις οο
εργοδότηςεργοδότης πρέπειπρέπει νανα διενεργείδιενεργεί::

περιοδικούςπεριοδικούς ελέγχουςελέγχους καικαι δοκιμέςδοκιμές

έκτακτουςέκτακτους ελέγχουςελέγχους μετάμετά απόαπό μακράμακρά στάσηστάση, , βλάβηβλάβη
μετατροπήμετατροπή, , ατύχημαατύχημα κκ..λπλπ. . 

ΟιΟι έλεγχοιέλεγχοι αυτοίαυτοί γίνονταιγίνονται απόαπό αναγνωρισμένουςαναγνωρισμένους φορείςφορείς πουπου
εκδίδουνεκδίδουν αντίστοιχεςαντίστοιχες βεβαιώσειςβεβαιώσεις καικαι καταχωρούνταικαταχωρούνται σταστα
αρχείααρχεία ήή καικαι σταστα ειδικάειδικά βιβλίαβιβλία συντήρησηςσυντήρησης..

ΌτανΌταν οο εξοπλισμόςεξοπλισμός βγαίνειβγαίνει εκτόςεκτός επιχείρησηςεπιχείρησης συνοδεύεταισυνοδεύεται
απόαπό απόδειξηαπόδειξη τουτου τελευταίουτελευταίου ελέγχουελέγχου..

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –– ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ο εργοδότης υποχρεούται σε γραπτές οδηγίες σχετικά με:
τις συνθήκες χρήσης του εξοπλισμού εργασίας
τα συμπεράσματα που συνάγονται από την πείρα στη
χρήση του εξοπλισμού
τις προβλεπτέες έκτακτες καταστάσεις

Οι οδηγίες πρέπει να είναι κατανοητές για τους
εργαζομένους.
Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να υπάρχουν καταχωρημένες
οι κατάλληλες πληροφορίες για τις προδιαγραφές, τις
συνθήκες λειτουργίες και τις αναγκαίες προσαρμογές.

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –– ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Ο εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι:

Οι εργαζόμενοι στους οποίους ανατίθεται η χρήση
του εξοπλισμού έχουν εκπαιδευτεί επαρκώς, ιδιαίτερα
για τους κινδύνους από τη χρήση τους.

οι εργαζόμενοι που ασχολούνται με εργασίες
επισκευής, μετατροπής, προληπτικού ελέγχου και
συντήρησης του εξοπλισμού εργασίας εκπαιδεύονται
επαρκώς για τις συγκεκριμένες εργασίες.

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΓΕΝΙΚΕΣΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ –– ΚΑΝΟΝΕΣΚΑΝΟΝΕΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΝαΝα λαμβάνουνλαμβάνουν όλεςόλες τιςτις απαραίτητεςαπαραίτητες πληροφορίεςπληροφορίες καικαι
πληροφοριακόπληροφοριακό υλικόυλικό ((οδηγίεςοδηγίες, , εγχειρίδιαεγχειρίδια κκ..λπλπ.) .) καικαι νανα
ελέγχεταιελέγχεται αναν τατα καταλαβαίνουνκαταλαβαίνουν..

ΆπειροιΆπειροι εργαζόμενοιεργαζόμενοι μπορείμπορεί νανα χρειαστούνχρειαστούν οδηγίεςοδηγίες γιαγια
τητη χρήσηχρήση εργαλείωνεργαλείων χειρόςχειρός..

ΜόνοΜόνο υπεύθυνοιυπεύθυνοι καικαι ικανοίικανοί εργαζόμενοιεργαζόμενοι νανα χειρίζονταιχειρίζονται
μηχανολογικόμηχανολογικό εξοπλισμόεξοπλισμό..

ΣεΣε καμίακαμία περίπτωσηπερίπτωση νανα μηνμην εκλαμβάνεταιεκλαμβάνεται ότιότι οο
εργαζόμενοςεργαζόμενος μπορείμπορεί νανα χειριστείχειριστεί μεμε ασφάλειαασφάλεια τοντον
εξοπλισμόεξοπλισμό..



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ––
ΟΡΓΑΝΑΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ

ΠρέπειΠρέπει νανα είναιείναι
σαφώςσαφώς ορατάορατά
καικαι
αναγνωρίσιμααναγνωρίσιμα
καικαι νανα φέρουνφέρουν
τηντην κατάλληληκατάλληλη
σήμανσησήμανση..

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ––
ΟΡΓΑΝΑΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ

ΠρέπειΠρέπει, , εκτόςεκτός εάνεάν είναιείναι αναγκαίοαναγκαίο, , 
νανα είναιείναι τοποθετημένατοποθετημένα έξωέξω απόαπό
επικίνδυνεςεπικίνδυνες ζώνεςζώνες ώστεώστε::

οο χειρισμόςχειρισμός τουςτους νανα μημη
δημιουργείδημιουργεί κινδύνουςκινδύνους

νανα μηνμην υπάρχειυπάρχει κίνδυνοςκίνδυνος
ακούσιωνακούσιων χειρισμώνχειρισμών

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ––
ΟΡΓΑΝΑΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ

Ο χειριστής πρέπει από τη
θέση του να βεβαιώνεται ότι
δεν υπάρχουν άτομα στις
επικίνδυνες ζώνες. Εάν
αυτό είναι αδύνατο, πρέπει
να υπάρχει οπτικό ή
ηχητικό σήμα πριν την
έναρξη λειτουργίας του
εξοπλισμού και να δίνεται ο
χρόνος και τα μέσα
απομάκρυνσης στον
εργαζόμενο.

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ––
ΟΡΓΑΝΑΟΡΓΑΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ

Τα συστήματα χειρισμού πρέπει να
είναι ασφαλή και να έχουν
προβλεφθεί βλάβες, πιέσεις ή
περιορισμοί που μπορεί να
προκύψουν και να δημιουργήσουν
κινδύνους.

Η θέση σε λειτουργία ή επανέναρξη
πρέπει να μπορεί να γίνει μόνο με
εκούσιο χειρισμό (εκτός κανονικών
κύκλων ή εάν δεν υπάρχει κανένας
κίνδυνος).

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Εξοπλισμός εργασίας που
δημιουργεί κινδύνους
πτώσης ή εκτόξευσης
αντικειμένων πρέπει να
φέρει διατάξεις ασφαλείας

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
ΕξοπλισμόςΕξοπλισμός πουπου δημιουργείδημιουργεί κινδύνουςκινδύνους απόαπό
αναθυμιάσειςαναθυμιάσεις ήή εκπομπέςεκπομπές πρέπειπρέπει νανα διαθέτειδιαθέτει
κατάλληλεςκατάλληλες διατάξειςδιατάξεις κατακράτησηςκατακράτησης ήή//καικαι
απαγωγήςαπαγωγής κοντάκοντά στηνστην πηγήπηγή τωντων σχετικώνσχετικών
κινδύνωνκινδύνων..

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Να λαμβάνονται
προστατευτικά μέτρα για
την πιθανότητα διάρρηξης
ή θραύσης του
εξοπλισμού.

Να φέρει προφυλακτήρες
ή διατάξεις
παρεμπόδισης
πρόσβασης, εάν υπάρχει
κίνδυνος με την επαφή.

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
ΟιΟι προφυλακτήρεςπροφυλακτήρες καικαι τατα συστήματασυστήματα
προστασίαςπροστασίας πρέπειπρέπει νανα είναιείναι ανθεκτικήςανθεκτικής
κατασκευήςκατασκευής..

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Να μην προκαλούν πρόσθετους κινδύνους.
Να παρακωλύουν στο ελάχιστο τις εργασίες.

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
ΝαΝα μηνμην μπορούνμπορούν νανα παρακαμφθούνπαρακαμφθούν εύκολαεύκολα..

ΝαΝα είναιείναι σεσε επαρκήεπαρκή απόστασηαπόσταση απόαπό τητη ζώνηζώνη
κινδύνουκινδύνου..

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Να επιτρέπουν τις
απαιτούμενες
παρεμβάσεις και τη
συντήρηση με
πρόσβαση μόνο
στον τομέα όπου θα
εκτελεστεί η εργασία, 
χωρίς να χρειάζεται
αποσυναρμολόγηση
του προφυλακτήρα .

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Κατάλληλος φωτισμός όπου γίνονται
εργασίες.

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Προστασία εξαρτημάτων υψηλής ή
χαμηλής θερμοκρασίας.

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Ο εξοπλισμός να
χρησιμοποιείται
μόνο για εργασίες
και υπό συνθήκες
για τις οποίες είναι
κατάλληλος.

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Τα συστήματα
συναγερμού να
είναι εύληπτα
και κατανοητά.

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Η συντήρηση να γίνεται όταν ο εξοπλισμός είναι
εκτός λειτουργίας ή να λαμβάνονται ειδικά μέτρα
προστασίας.

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Να προτιμούνται σταθεροί προφυλακτήρες που
απαιτούν εργαλεία για να απομακρυνθούν.



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Επιλογή
κατάλληλων
υλικών για
προφυλακτήρες
(π.χ. το πλαστικό
είναι διαφανές
αλλά εύθραυστο) 
και δομών
(διάμετρος οπών
πλέγματος).



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Εάν οι εργαζόμενοι χρειάζονται τακτική πρόσβαση, να
χρησιμοποιείται διάταξη που δεν επιτρέπει τη λειτουργία
με τον προφυλακτήρα ανοικτό ή φωτοκύτταρο.



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Οι προφυλακτήρες να επιτρέπουν τη λειτουργία-
συντήρηση.



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
ΠαραδείγματαΠαραδείγματα ευρείαςευρείας χρήσεωςχρήσεως::

μπουτόνμπουτόν ήή συρματόσχοινοσυρματόσχοινο γενικήςγενικής διακοπήςδιακοπής

δίχειροδίχειρο σύστημασύστημα χειρισμούχειρισμού

έλεγχοςέλεγχος επικίνδυνηςεπικίνδυνης περιοχήςπεριοχής μεμε φωτοκύτταροφωτοκύτταρο



ΔΙΑΤΑΞΕΙΣΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Παραδείγματα ευρείας χρήσεως:
προστατευτικά καλύμματα με σύστημα
μανδάλωσης
αισθητήρες βάρους – αντίστασης
αρπάγες, τσιμπίδες, «γάντια» βαφείων
απομονωμένοι χώροι ελέγχου -
κάμερες (με PLC)



ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΧΩΡΟΤΑΞΙΑ -- ΕΥΤΑΞΙΑΕΥΤΑΞΙΑ

Πρέπει να
διατίθεται
επαρκής
χώρος γύρω
από τα
μηχανήματα
για την
κυκλοφορία
ανθρώπων
και υλικών και
εάν είναι
δυνατόν να
επισημαίνεται.



ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΧΩΡΟΤΑΞΙΑ -- ΕΥΤΑΞΙΑΕΥΤΑΞΙΑ

ΤαΤα άχρησταάχρηστα υλικάυλικά νανα
συσσωρεύονταισυσσωρεύονται σεσε
ειδικάειδικά δοχείαδοχεία καικαι
χώρουςχώρους..

ΝαΝα διατίθενταιδιατίθενται πάγκοιπάγκοι
καικαι τροχήλατατροχήλατα
ντουλαπάκιαντουλαπάκια γιαγια τατα
αναγκαίααναγκαία εργαλείαεργαλεία καικαι
εξαρτήματαεξαρτήματα..



ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΧΩΡΟΤΑΞΙΑ-- ΕΥΤΑΞΙΑΕΥΤΑΞΙΑ
Ο χειριστής να μη βρίσκεται σε διάδρομο κυκλοφορίας
και αν είναι απαραίτητο να προστατεύεται με κάγκελο.



ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΧΩΡΟΤΑΞΙΑ -- ΕΥΤΑΞΙΑΕΥΤΑΞΙΑ

ΝαΝα αποφεύγεταιαποφεύγεται ηη χρήσηχρήση πρόχειρωνπρόχειρων
κατασκευώνκατασκευών ωςως καθίσματακαθίσματα..

ΗΗ έδρασηέδραση τωντων μηχανώνμηχανών νανα ελαχιστοποιείελαχιστοποιεί τοτο
στατικόστατικό ((αντοχήαντοχή) ) καικαι δυναμικόδυναμικό φορτίοφορτίο
((δονήσειςδονήσεις).).

ΟιΟι προβλεπόμενεςπροβλεπόμενες διαδικασίεςδιαδικασίες γιαγια τητη
λειτουργίαλειτουργία καικαι τητη συντήρησησυντήρηση πρέπειπρέπει νανα
τηρούνταιτηρούνται πάντοτεπάντοτε μεμε αυστηρότητααυστηρότητα..



ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΧΩΡΟΤΑΞΙΑ –– ΕΥΤΑΞΙΑΕΥΤΑΞΙΑ
Εφόσον παράγονται αέρια κατά τη χρήση του εξοπλισμού
πρέπει να υπάρχουν συστήματα απαγωγής τους.



ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΧΩΡΟΤΑΞΙΑ -- ΕΥΤΑΞΙΑΕΥΤΑΞΙΑ
Η ηλεκτρική τροφοδοσία πρέπει να αποκλείει την
επαναλειτουργία του μηχανήματος μετά από διακοπή
παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.



ΛΙΣΤΑΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
Πρέπει να ζητείται από τον προμηθευτή:

κίνδυνοι κατά τη χρήση του εξοπλισμού
εάν υπάρχουν επικίνδυνα μέρη και αν πρέπει να
τοποθετηθούν επιπλέον διατάξεις προστασίας (π.χ. 
περίφραξη, κλπ.)
εάν χρειάζονται διατάξεις στάσης κινδύνου και πως
απομονώνονται
πως λειτουργούν τα συστήματα ελέγχου
εάν θα εκπέμπεται σκόνη και αέρια, σε ποιες
ποσότητες και εάν μπορεί να προσαρμοστεί σύστημα
απαγωγής
εάν η μηχανή σχεδιάστηκε ώστε να ελαχιστοποιεί τις
δονήσεις και το θόρυβο



ΛΙΣΤΑΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
εάνεάν υπάρχουνυπάρχουν εξαρτήματαεξαρτήματα μεμε πολύπολύ υψηλήυψηλή//χαμηλήχαμηλή
θερμοκρασίαθερμοκρασία καικαι πωςπως μπορούνμπορούν νανα απομονωθούναπομονωθούν

εάνεάν υπάρχουνυπάρχουν laserlaser ήή άλλεςάλλες ακτινοβολίεςακτινοβολίες καικαι εάνεάν
μπορείμπορεί νανα εξουδετερωθείεξουδετερωθεί ηη έκθεσηέκθεση. . ΕάνΕάν όχιόχι ποιαποια
προστατευτικάπροστατευτικά μέτραμέτρα μπορούνμπορούν νανα ληφθούνληφθούν

ποιαποια μέτραμέτρα πρόληψηςπρόληψης τηςτης ηλεκτροπληξίαςηλεκτροπληξίας έχουνέχουν
ληφθείληφθεί καικαι ειδικάειδικά γιαγια τητη συντήρησησυντήρηση

υπάρχουνυπάρχουν κίνδυνοικίνδυνοι απόαπό υδραυλικήυδραυλική ήή πνευματικήπνευματική
ενέργειαενέργεια

υπάρχουνυπάρχουν επαρκείςεπαρκείς διαδικασίεςδιαδικασίες εγκατάστασηςεγκατάστασης--
συντήρησηςσυντήρησης

εάνεάν θαθα υπάρχειυπάρχει ενημέρωσηενημέρωση γιαγια προβλήματαπροβλήματα πουπου
εμφανίζονταιεμφανίζονται σεσε άλλουςάλλους χρήστεςχρήστες τουτου εξοπλισμούεξοπλισμού



ΛΙΣΤΑΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΠρέπειΠρέπει νανα ελέγχεταιελέγχεται στοστο μηχάνημαμηχάνημα κατάκατά τηντην παραλαβήπαραλαβή::

σήμασήμα CECE καικαι ήή//καικαι ΔήλωσηΔήλωση ΣυμμόρφωσηςΣυμμόρφωσης
εάνεάν αναγράφεταιαναγράφεται, , γιαγια ποιεςποιες χρήσειςχρήσεις ενδείκνυταιενδείκνυται καικαι
γιαγια ποιεςποιες όχιόχι
εάνεάν υπάρχειυπάρχει εγχειρίδιοεγχειρίδιο σταστα ελληνικάελληνικά
εάνεάν τοτο εγχειρίδιοεγχειρίδιο έχειέχει οδηγίεςοδηγίες γιαγια ασφαλήασφαλή χρήσηχρήση, , 
εγκατάστασηεγκατάσταση, , συντήρησησυντήρηση, , ρύθμισηρύθμιση κκ..λπλπ..
εάνεάν υπάρχουνυπάρχουν πληροφορίεςπληροφορίες γιαγια κινδύνουςκινδύνους καικαι τατα
προληπτικάπροληπτικά μέτραμέτρα πουπου απαιτούνταιαπαιτούνται σχετικάσχετικά μεμε
κινδύνουςκινδύνους πουπου προέρχονταιπροέρχονται απόαπό ηλεκτρικάηλεκτρικά, , 
υδραυλικάυδραυλικά, , πνευματικάπνευματικά, , θερμικάθερμικά φορτίαφορτία ήή ακτινοβολίαακτινοβολία
καικαι συσσώρευσησυσσώρευση ενέργειαςενέργειας
εάν η σήμανση είναι κατανοητή και εύληπτη



ΛΙΣΤΑΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΕάνΕάν υπάρχουνυπάρχουν πληροφορίεςπληροφορίες καικαι επεξηγήσειςεπεξηγήσεις σχετικάσχετικά μεμε τατα
επίπεδαεπίπεδα θορύβουθορύβου καικαι δονήσεωνδονήσεων

ΕάνΕάν υπάρχειυπάρχει σήμανσησήμανση καικαι είναιείναι εύκολαεύκολα ορατήορατή καικαι κατανοητήκατανοητή
((σεσε κατανοητήκατανοητή γλώσσαγλώσσα ήή μεμε εύληπτοεύληπτο τρόποτρόπο))

ΓιαΓια σύνθετασύνθετα ήή προσαρμοσμέναπροσαρμοσμένα μηχανήματαμηχανήματα νανα γίνεταιγίνεται
δοκιμαστικήδοκιμαστική λειτουργίαλειτουργία ώστεώστε νανα φανούνφανούν τατα συστήματασυστήματα
ασφαλείαςασφαλείας καικαι ηη λειτουργίαλειτουργία τουςτους

ΥποκειμενικήΥποκειμενική εκτίμησηεκτίμηση τηςτης ασφάλειαςασφάλειας

ΕάνΕάν έχουνέχουν γίνειγίνει παρατηρήσειςπαρατηρήσεις σχετικάσχετικά μεμε τηντην ασφάλειαασφάλεια
στονστον προμηθευτήπρομηθευτή..

Το σήμα CE δεν εξασφαλίζει την ασφάλεια του εξοπλισμού. 
Το CE σημαίνει ότι ο κατασκευαστής δηλώνει ότι το
μηχάνημα πληροί τις Βασικές Απαιτήσεις Ασφάλειας



ΛΙΣΤΑΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥΕΛΕΓΧΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Κατά την εκτίμηση των κινδύνων να λαμβάνονται υπόψη:

οι εργασίες κατά την εγκατάσταση, λειτουργία, 
συντήρηση
τα χαρακτηριστικά των χρηστών (γλώσσα, γνώσεις
κ.λπ.)
νέοι και άπειροι εργαζόμενοι
απρόσεκτοι εργαζόμενοι
εάν οι διατάξεις ασφαλείας είναι κατάλληλες και άνετες
για το συγκεκριμένο χώρο, την εργασία και το
προσωπικό
το είδος της παροχής ενέργειας (πνευματική, ηλεκτρική, 
υδραυλική) καθώς το κάθε είδος έχει τους δικούς του
κινδύνους και τρόπους αντιμετώπισης
εάν παρακάμπτονται οι διατάξεις ασφάλειας



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Πάντοτε να υπάρχουν κατάλληλοι προφυλακτήρες
γύρω από το περιστρεφόμενο μέρος



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Να υπάρχουν κατάλληλοι σφιγκτήρες και προστατευτικά
για να εξασφαλίζεται ότι δεν είναι δυνατόν να αποκολληθεί
και να εκσφενδονισθεί το περιστρεφόμενο μέρος



ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΟιΟι χειριστέςχειριστές::
νανα δένουνδένουν τατα μαλλιάμαλλιά τουςτους αναν είναιείναι μακριάμακριά
νανα ελέγχουνελέγχουν τουςτους προφυλακτήρεςπροφυλακτήρες καικαι νανα αναφέρουναναφέρουν
άμεσαάμεσα κάθεκάθε δυσλειτουργίαδυσλειτουργία
νανα απομακρύνουναπομακρύνουν δαχτυλίδιαδαχτυλίδια, , γάντιαγάντια, , αλυσίδεςαλυσίδες κκ..λπλπ..
νανα φορούνφορούν ολόσωμοολόσωμο καικαι στενόστενό ρουχισμόρουχισμό
νανα φορούνφορούν προστατευτικάπροστατευτικά γυαλιάγυαλιά γιαγια τατα γρέζιαγρέζια



ΓΕΝΙΚΑΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑΓΙΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

ΣυστήματαΣυστήματα μετάδοσηςμετάδοσης ενέργειαςενέργειας
((τροχοίτροχοί, , ερπύστριεςερπύστριες, , αγωγοίαγωγοί αέρααέρα, , 
υγρώνυγρών καικαι ρεύματοςρεύματος):):
νανα αποφεύγεταιαποφεύγεται ηη εμπλοκήεμπλοκή τουςτους μεμε
άλλαάλλα στοιχείαστοιχεία ότανόταν είναιείναι επικίνδυνηεπικίνδυνη
ότανόταν αυτόαυτό δενδεν είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα
λαμβάνονταιλαμβάνονται μέτραμέτρα προφύλαξηςπροφύλαξης απόαπό τατα
αποτελέσματααποτελέσματα τηςτης εμπλοκήςεμπλοκής
στερέωσηστερέωση τωντων συστημάτωνσυστημάτων μετάδοσηςμετάδοσης
ενέργειαςενέργειας ότανόταν μπορούνμπορούν νανα φθαρούνφθαρούν ήή
νανα ρυπανθούνρυπανθούν συρόμενασυρόμενα στοστο δάπεδοδάπεδο..
τοποθέτησητοποθέτηση μόνιμωνμόνιμων ρευματοδοτώνρευματοδοτών
ΧρήσηΧρήση RCD RCD σταστα εργαλείαεργαλεία χειρόςχειρός

Κ.Δ.Π. 444/2001



ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
- Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμοι του 1996 εώς
2003
-Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας
(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμοί του 2001 και 2004
-Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Απαιτήσεις
για την Προστασία των Προσώπων στην Εργασία από Κινδύνους
από Εκρήξιμες Ατμόσφαιρες) Κανονισμοί του 2002 

Ο περί Εργοστασίων Νόμος
-Οι περί Ξυλουργικών Μηχανημάτων Κανονισμοί του 1973 και 1988

Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων που πρέπει να πληρούν
Καθορισμένες Κατηγορίες Προϊόντων Νόμοι του 2002 εώς 2005
-Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Μηχανήματα) Κανονισμοί του 2003 
-Οι περί των Βασικών Απαιτήσεων (Ανελκυστήρες) Κανονισμοί του
2003 


