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ΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙ
Εκμηχάνιση: υποκατάσταση της χειρωνακτικής
εργασίας από τις μηχανές, η επένδυση σε μηχανικά
μέσα (ο βαθμός δηλαδή της εκμηχάνισης είναι
συνάρτηση της μορφής και του μεγέθους του έργου).

Εργοταξιακή διάταξη: περιλαμβάνει τα κύρια και
βοηθητικά τμήματα του εργοταξίου, τα μηχανήματα
και συγκροτήματα παραγωγής και επεξεργασίας
υλικών. Η εργοταξιακή διάταξη εξαρτάται από το
μέγεθος του έργου και το χρόνο παράδοσης, τις
χρηματοοικονομικές δυνατότητες της επιχείρησης
κ.ο.κ.



Κατηγορίες εργοταξιακών διατάξεων:
Εργοτάξια Χωματουργικών Έργων
Εργοτάξια Έργων Οδοποιίας
Εργοτάξια Τεχνικών Έργων
Εργοτάξια Θεμελιώσεων
Εργοτάξια Κτιριολογικών Κατασκευών
Εργοτάξια Προκατασκευής
Εργοτάξια Υπόγειων Έργων

ΟΡΙΣΜΟΙΟΡΙΣΜΟΙ



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ
Βασικές αρχές εγκατάστασης και χειρισμού

Ο χειρισμός των μηχανημάτων τεχνικών έργων πρέπει να
γίνεται μόνο από άτομα άνω των 18 ετών που έχουν λάβει
σχετική εκπαίδευση και διαθέτουν επαρκή εμπειρία και άδεια
χειριστή, εφ’ όσον αυτό απαιτείται από την κείμενη
νομοθεσία.
Τα μηχανήματα τεχνικών έργων πρέπει να είναι
εγκατεστημένα σε θέσεις οι οποίες επιτρέπουν την ασφαλή
και απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Η είσοδος-κίνηση προσώπων στους χώρους εγκατάστασης
και λειτουργίας ή κυκλοφορίας μηχανημάτων γενικά, να
αποφεύγεται με τη λήψη οργανωτικών μέτρων, ή εάν
επιβάλλεται για την κακή εκτέλεση της εργασίας να
πραγματοποιείται σε συγκεκριμένες οριοθετημένες ασφαλείς
διαδρομές.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ

Εργασίες επισκευής και συντήρησης

Πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας επισκευής, 
συντήρησης και καθαρισμού ή ρύθμισης, τα μηχανήματα
πρέπει να ακινητοποιούνται και όταν πρόκειται για
ηλεκτροκίνητα μηχανήματα να τίθενται εκτός τάσης.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο τα μηχανήματα τεθούν σε
ακινησία για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να
μεταφέρονται σε διακεκριμένο χώρο με κατάλληλη
σήμανση.



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ

15.Επουλωτικό λάκκων

14. Ασφαλτοδιανομέας (φεντεράλ)

13.Υδραυλική σφύρα
12. Γεωτρύπανο
11. Οδοστρωτήρας
10.Αυτοφορτωνόμενη μπετονιέρα
09. Αντλία σκυροδέματος
08. Γερανός
07. Ισοπεδωτής
06. Προωθητής
05. Φορτωτής-κομπρεσέρ
04. Τρακτέρ-κομπρεσέρ
03. Εκσκαφέας-φορτωτής
02. Εκσκαφέας
01. Φορτωτής



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ

30. Διαστρωτήρας σκυροδέματος

29. Χιονοδιαστρωτήρας

28. Ακτοκαθαριστής
27. Εργοταξιακό αυτοκίνητο (τάμπερ)
26. Ασφαλτοκόπτης
25. Περονοφόρο
24. Γερανός-εκσκαφέας
23. Μηχανικό κόσκινο
22. Καλαθοφόρο
21. Γομωτής
20. Εκχιονιστικό
19. Διαγραμμιστικό
18. Αποξέστης (Σκρέιπερ)
17. Σάρωθρο
16. Διαστρωτήρας ασφαλτομίγματος (finisher)



ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ

45. Καδοπλυντήριο

44. Αυτοκινούμενη γερανογέφυρα

43. Αλατοδιανομέας
42. Αποφρακτικό
41. Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος
40. Χορτοκοπτικό
39. Αεροσυμπιεστής
38. Σπαστήρας
37. Διατρητικό φορείο
36. Διατρητικό
35. Πασσαλομπήκτης
34. Αναβατόριο
33. Κλιμακοφόρο
32. Αντλία καυσίμου(ντισπένσερ)
31. Ανακυκλωτής ασφάλτου



60. Ψηφιδοδιανομέας

59. Παρασκευαστής αφρομπετού

58. Κλιματιστικό
57. Παρασκευαστής μπετό
56. Υγροδιασκορπιστής
55. Φορτωτής-ακτοκαθαριστής
54. Γερανός-αεροσυμπιεστής
53. Φορτωτής ξυλείας
52. Μπετονιέρα σηράγγων
51. Μετατοπιστικό τρένων
50. Μεταφορική ταινία
49. Αμμοβολιστικό
48. Εκτοξευτής κονιάματος
47. Εκτοξευτής σκυροδέματος
46. Μετατοπιστικό αεροσκαφών

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ



75. Σταθμός βάσης
76. Καταβρεχτήρας

74. Μετατοπιστικό αμαξιδίων επιβατών αεροσκαφών

73. Σπαστήρας Ελαστικών –πλαστικών
72. Ολισθηρόμετρο
71. Πλυντικό πίστας
70. Αναβατόριο ασθενών επ/των α/φων
69. Αναβατόριο φαγητών επ/των α/φών
68. Πολυμηχάνημα
67. Πυροσβεστικό
66. Πρέσα απορριμμάτων
65. Πρέσα σκράπ
64. Επεξεργαστής απορριμμάτων
63. Μετατοπιστικό βαρέων αντικειμένων
62. Λιπαντής
61. Αφροδιαστρωτήρας

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝΕΡΓΩΝ



OXHMATAOXHMATA ΕΓΧΥΣΗΣΕΓΧΥΣΗΣ
ΕΤΟΙΜΟΥΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η τοποθέτηση των οχημάτων έγχυσης έτοιμου σκυροδέματος
πρέπει να γίνεται κατά το δυνατόν σε οριζόντια και επίπεδη
θέση, αφού εξομαλυνθούν τυχόν υπάρχουσες ανωμαλίες του
εδάφους και εξασφαλισθεί το ελεύθερο άνοιγμα των βραχιόνων
στήριξης, ώστε η σταθεροποίησή τους να γίνεται με ασφάλεια.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η αντοχή του εδάφους και της
επιφάνειας στήριξης των πελμάτων δεν είναι επαρκής, πρέπει
να τοποθετείται κατάλληλο υπόβαθρο για την επαρκή αύξηση
επιφάνειας στήριξής τους.



Η τοποθέτηση των αυτοκινήτων αυτών πρέπει να γίνεται σε
χώρο ελεύθερο από εναέριους ηλεκτρικούς αγωγούς.

ΟΧΗΜΑΤΑΟΧΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣΕΓΧΥΣΗΣ
ΕΤΟΙΜΟΥΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΟΟ σωλήναςσωλήνας μεταφοράςμεταφοράς καικαι έγχυσηςέγχυσης σκυροδέματοςσκυροδέματος πρέπειπρέπει νανα
απέχειαπέχει όσονόσον τοτο δυνατόνδυνατόν περισσότεροπερισσότερο απόαπό υπάρχοντεςυπάρχοντες
ηλεκτροφόρουςηλεκτροφόρους αγωγούςαγωγούς, , ώστεώστε νανα αποκλείεταιαποκλείεται αφενόςαφενός ηη τυχαίατυχαία
επαφήεπαφή τουτου σωλήνασωλήνα μεμε τουςτους αγωγούςαγωγούς, , αφετέρουαφετέρου ηη διαπήδησηδιαπήδηση
τουτου ρεύματοςρεύματος..



ΠρινΠριν τηντην έναρξηέναρξη τηςτης εργασίαςεργασίας
έγχυσηςέγχυσης πρέπειπρέπει απαραίτητααπαραίτητα τόσοτόσο οο
χειριστήςχειριστής τηςτης αντλίαςαντλίας όσοόσο καικαι οο
μεταφορέαςμεταφορέας τουτου σωλήνασωλήνα νανα
βρίσκονταιβρίσκονται στηστη θέσηθέση εργασίαςεργασίας τουςτους..

ΚατάΚατά τητη διεξαγωγήδιεξαγωγή τηςτης έγχυσηςέγχυσης
πρέπειπρέπει νανα υπάρχειυπάρχει άμεσηάμεση οπτικήοπτική
επαφήεπαφή μεταξύμεταξύ τουτου χειριστήχειριστή καικαι τουτου
μεταφορέαμεταφορέα, , αλλιώςαλλιώς απαιτείταιαπαιτείται νανα
παραβρίσκεταιπαραβρίσκεται καικαι άλλοάλλο άτομοάτομο
((σηματωρόςσηματωρός ήή κουμανταδόροςκουμανταδόρος) ) σεσε
θέσηθέση μεμε πλήρηπλήρη ορατότηταορατότητα καικαι τωντων
δύοδύο, , γιαγια τοντον συντονισμόσυντονισμό τωντων
ενεργειώνενεργειών τουςτους..

ΟΧΗΜΑΤΑΟΧΗΜΑΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣΕΓΧΥΣΗΣ
ΕΤΟΙΜΟΥΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ



ΠρινΠριν τηντην έναρξηέναρξη λειτουργίαςλειτουργίας τωντων χωματουργικώνχωματουργικών
μηχανημάτωνμηχανημάτων πρέπειπρέπει::

νανα ασφαλίζονταιασφαλίζονται οιοι τάπεςτάπες καικαι τατα πώματαπώματα

νανα εξετάζονταιεξετάζονται οιοι στάθμεςστάθμες πετρελαίουπετρελαίου, , νερούνερού, , υδραυλικώνυδραυλικών υγρώνυγρών

εάνεάν έχειέχει χιόνιχιόνι ήή παγωνιάπαγωνιά, , νανα έχειέχει καθαριστείκαθαριστεί τοτο δάπεδοδάπεδο καικαι τατα
σκαλοπάτιασκαλοπάτια τουτου μηχανήματοςμηχανήματος

νανα έχουνέχουν ασφαλισθείασφαλισθεί εργαλείαεργαλεία, , αλυσίδεςαλυσίδες καικαι αντικείμενααντικείμενα πάνωπάνω
στοστο μηχάνημαμηχάνημα σεσε θέσειςθέσεις πουπου δεδε δημιουργούνδημιουργούν κινδύνουςκινδύνους στοστο
χειριστήχειριστή

νανα προειδοποιείταιπροειδοποιείται τοτο προσωπικόπροσωπικό γιαγια τηντην έναρξηέναρξη τωντων εργασιώνεργασιών

νανα γίνεταιγίνεται έλεγχοςέλεγχος γιαγια άλλεςάλλες επικίνδυνεςεπικίνδυνες συνθήκεςσυνθήκες

οο χειριστήςχειριστής νανα βρίσκεταιβρίσκεται στηστη θέσηθέση οδήγησηςοδήγησης

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΚατάΚατά τηντην κίνησηκίνηση ::
μόλιςμόλις ξεκινήσειξεκινήσει τοτο μηχάνημαμηχάνημα οο χειριστήςχειριστής πρέπειπρέπει νανα ελέγξειελέγξει ότιότι όλαόλα τατα
συστήματασυστήματα λειτουργούνλειτουργούν σωστάσωστά

σεσε περίπτωσηπερίπτωση προσωρινήςπροσωρινής στάθμευσηςστάθμευσης μεμε τοντον κινητήρακινητήρα σεσε λειτουργίαλειτουργία, , 
οο χειριστήςχειριστής πρέπειπρέπει νανα δένειδένει καικαι νανα ασφαλίζειασφαλίζει πάνταπάντα τοτο χειρόφρενοχειρόφρενο, , τοτο
μοχλόμοχλό ταχυτήτωνταχυτήτων στοστο ουδέτεροουδέτερο καικαι νανα χαμηλώνειχαμηλώνει κάθεκάθε εξάρτημαεξάρτημα στοστο
έδαφοςέδαφος

ηη κίνησηκίνηση τωντων μηχανημάτωνμηχανημάτων αυτώναυτών απαγορεύεταιαπαγορεύεται νανα γίνεταιγίνεται σεσε
επικίνδυνεςεπικίνδυνες περιοχέςπεριοχές ((σαθράσαθρά εδάφηεδάφη, , κοντάκοντά σεσε γκρεμούςγκρεμούς ήή βαθιέςβαθιές
τάφρουςτάφρους))

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ



ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Κατά τη λειτουργία των χωματουργικών μηχανημάτων

πρέπει: (συνέχεια)

να απαγορεύεται να ανεβαίνουν τρίτοι στο μηχάνημα

όταν η κίνηση γίνεται αναγκαστικά σε οδό με κλίση, το
μηχάνημα να κινείται πάντα κατά μήκος της πλαγιάς προς τα
πάνω ή προς τα κάτω και ποτέ περιφερειακά

να χρησιμοποιούνται φώτα πορείας όπου αυτό κρίνεται
σκόπιμο, λόγω χαμηλής ορατότητας και οπωσδήποτε μετά
τη δύση του ήλιου

η συντήρηση πρέπει να γίνεται σε καλά αεριζόμενο και
φωτεινό χώρο



ΤαΤα μηχανήματαμηχανήματα εκσκαφήςεκσκαφής καικαι οιοι φορτωτέςφορτωτές θαθα
πρέπειπρέπει νανα έχουνέχουν τατα απαραίτητααπαραίτητα φώταφώτα στάσηςστάσης, , 
πορείαςπορείας καικαι αλλαγήςαλλαγής κατεύθυνσηςκατεύθυνσης καικαι
αναρτημένουςαναρτημένους προβολείςπροβολείς πουπου πρέπειπρέπει νανα
χρησιμοποιείχρησιμοποιεί ότανόταν κρίνεταικρίνεται απαραίτητοαπαραίτητο..

ΚατάΚατά τητη μεταφοράμεταφορά φορτίουφορτίου, , οο κάδοςκάδος νανα είναιείναι
κατάκατά τοτο δυνατόνδυνατόν χαμηλάχαμηλά..

ΌτανΌταν ηη ορατότηταορατότητα δενδεν είναιείναι επαρκήςεπαρκής νανα
υπάρχειυπάρχει κουμανταδόροςκουμανταδόρος..

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ



ΤοΤο μηχάνημαμηχάνημα νανα κινείταικινείται μεμε κανονικήκανονική
ταχύτηταταχύτητα, , νανα μηνμην υπερφορτώνεταιυπερφορτώνεται καικαι νανα
μηνμην ακινητοποιείταιακινητοποιείται απότομααπότομα

ΝαΝα μηνμην υπάρχουνυπάρχουν πεζοίπεζοί στηνστην περιοχήπεριοχή
φορτοφορτο--εκφόρτωσηςεκφόρτωσης

ΝαΝα μημη χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται τοτο μηχάνημαμηχάνημα γιαγια
εργασίεςεργασίες γιαγια τιςτις οποίεςοποίες δενδεν είναιείναι
σχεδιασμένοσχεδιασμένο ((μεταφοράμεταφορά καικαι φόρτωσηφόρτωση
προϊόντωνπροϊόντων).).

ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ



ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ - ΦΟΡΤΩΤΕΣ
•• ΣτουςΣτους φορτωτέςφορτωτές οο κουβάςκουβάς μπορείμπορεί νανα είναιείναι επικίνδυνοςεπικίνδυνος ακόμηακόμη
καικαι ότανόταν δενδεν κινείταικινείται καικαι γιαγια τοτο λόγολόγο αυτόαυτό ότανόταν δενδεν λειτουργείλειτουργεί
πρέπειπρέπει νανα βρίσκεταιβρίσκεται κατεβασμένοςκατεβασμένος..

•• ΑπαγορεύεταιΑπαγορεύεται ηη μεταφοράμεταφορά προσωπικούπροσωπικού μέσαμέσα στονστον κάδοκάδο. . 



•• ΙδιαίτεραΙδιαίτερα επικίνδυνοεπικίνδυνο είναιείναι τοτο αρθρωτόαρθρωτό μέροςμέρος τουτου
φορτωτήφορτωτή καικαι γιαγια τοτο λόγολόγο αυτόαυτό πρέπειπρέπει νανα
αποφεύγεταιαποφεύγεται ηη παρουσίαπαρουσία βοηθούβοηθού σεσε αυτόαυτό. . ΌτανΌταν
επιβάλλεταιεπιβάλλεται, , πρέπειπρέπει νανα είναιείναι όσοόσο τοτο δυνατόνδυνατόν
συντομότερησυντομότερη καικαι μεμε προσοχήπροσοχή. . 

•• ΗΗ άνοδοςάνοδος καικαι ηη κάθοδοςκάθοδος στοστο φορτωτήφορτωτή πρέπειπρέπει
νανα γίνεταιγίνεται μεμε ιδιαίτερηιδιαίτερη προσοχήπροσοχή καικαι σεσε καμίακαμία
περίπτωσηπερίπτωση ενώενώ αυτόςαυτός κινείταικινείται. . ΓιαΓια τοτο λόγολόγο αυτόαυτό
πρέπειπρέπει τατα σημείασημεία πρόσβασηςπρόσβασης ((σκαλοπάτιασκαλοπάτια, , 
χερούλιαχερούλια κλπκλπ.) .) νανα είναιείναι καθαράκαθαρά καικαι σεσε άριστηάριστη
κατάστασηκατάσταση ώστεώστε νανα χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται μεμε
ασφάλειαασφάλεια..

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



•• ΣεΣε όλουςόλους τουςτους ελέγχουςελέγχους πρέπειπρέπει νανα αποφεύγεταιαποφεύγεται ηη
χρήσηχρήση γυμνήςγυμνής φλόγαςφλόγας γιαγια φωτισμόφωτισμό..

•• ΕπίσηςΕπίσης πρέπειπρέπει νανα ελέγχεταιελέγχεται ηη καθαριότητακαθαριότητα τωντων
σκαλοπατιώνσκαλοπατιών, , τωντων πεντάλπεντάλ καικαι τωντων αρβυλώναρβυλών απόαπό
λάσπεςλάσπες πουπου δημιουργούνδημιουργούν κινδύνουςκινδύνους πτώσηςπτώσης ήή
ανεπαρκούςανεπαρκούς ελέγχουελέγχου τουτου οχήματοςοχήματος. . ΟμοίωςΟμοίως νανα
ελέγχεταιελέγχεται ηη καθαριότητακαθαριότητα τωντων ανεμοθωράκωνανεμοθωράκων καικαι ηη
ενεν γένειγένει ορατότηταορατότητα..

•• ΤαΤα συστήματασυστήματα ανύψωσηςανύψωσης πρέπειπρέπει νανα ελέγχονταιελέγχονται πρινπριν
τηντην έναρξηέναρξη τηςτης βάρδιαςβάρδιας καικαι νανα γίνεταιγίνεται προθέρμανσηπροθέρμανση
μεμε ανεβοκατέβασμαανεβοκατέβασμα τηςτης μπούμαςμπούμας. . ΟμοίωςΟμοίως πρέπειπρέπει
νανα ελέγχεταιελέγχεται τοτο ανυψωτικόανυψωτικό ατόμωνατόμων καικαι ηη κατάστασηκατάσταση
συρματόσχοινωνσυρματόσχοινων καικαι συνδέσμωνσυνδέσμων..

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



•• ΚατάΚατά τητη λειτουργίαλειτουργία πρέπειπρέπει νανα αποφεύγεταιαποφεύγεται κάθεκάθε
μαρσάρισμαμαρσάρισμα χωρίςχωρίς αιτίααιτία, , λόγωλόγω τουτου ήδηήδη
βεβαρημένουβεβαρημένου μεμε καυσαέριακαυσαέρια περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος. . 

•• ΓιαΓια τοτο λόγολόγο αυτόαυτό πρέπειπρέπει νανα ελέγχονταιελέγχονται συχνάσυχνά οιοι
εκπομπέςεκπομπές καυσαερίωνκαυσαερίων καικαι σεσε κάθεκάθε περίπτωσηπερίπτωση
νανα γίνονταιγίνονται οιοι απαραίτητεςαπαραίτητες ενέργειεςενέργειες. . ΑνάλογαΑνάλογα
μέτραμέτρα πρέπειπρέπει νανα λαμβάνονταιλαμβάνονται καικαι σεσε κάθεκάθε
δυσλειτουργίαδυσλειτουργία τουτου συστήματοςσυστήματος πέδησηςπέδησης ήή
υδραυλικήςυδραυλικής ανύψωσηςανύψωσης πουπου τυχόντυχόν παρατηρηθείπαρατηρηθεί..

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



•• ΓιαΓια τητη φόρτωσηφόρτωση σεσε φορτηγάφορτηγά θαθα πρέπειπρέπει νανα
χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται οιοι κατάλληλοικατάλληλοι φορτωτέςφορτωτές γιαγια τοτο
μέγεθοςμέγεθος τηςτης καρότσαςκαρότσας. . ΗΗ φόρτωσηφόρτωση πρέπειπρέπει νανα
γίνεταιγίνεται προσεκτικάπροσεκτικά ώστεώστε νανα μηνμην πέφτουνπέφτουν πέτρεςπέτρες
απόαπό τηντην καρότσακαρότσα. . ΕάνΕάν χρησιμοποιούνταιχρησιμοποιούνται δύοδύο
φορτωτέςφορτωτές γιαγια τητη φόρτωσηφόρτωση ενόςενός φορτηγούφορτηγού θαθα
πρέπειπρέπει νανα υπάρχειυπάρχει επίβλεψηεπίβλεψη καικαι συντονισμόςσυντονισμός. . ΗΗ
επιφάνειαεπιφάνεια τουτου χώρουχώρου φόρτωσηςφόρτωσης πρέπειπρέπει νανα είναιείναι
καθαρήκαθαρή καικαι χωρίςχωρίς εμπόδιαεμπόδια. . ΤαΤα αναχώματααναχώματα κοντάκοντά
σεσε επικίνδυνεςεπικίνδυνες περιοχέςπεριοχές θαθα πρέπειπρέπει νανα έχουνέχουν ύψοςύψος
μεγαλύτερομεγαλύτερο απόαπό τοτο μισόμισό τηςτης διαμέτρουδιαμέτρου τουτου
τροχούτροχού..

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



•• ΟΟ οδηγόςοδηγός φορτηγούφορτηγού δενδεν πρέπειπρέπει ποτέποτέ νανα κατεβαίνεικατεβαίνει απόαπό τηντην
καμπίνακαμπίνα τουτου όσοόσο γίνεταιγίνεται φόρτωσηφόρτωση. . ΠρέπειΠρέπει νανα ελέγχειελέγχει πάντοτεπάντοτε
τοτο φορτίοφορτίο καικαι ότιότι ηη πόρταπόρτα είναιείναι κλειστήκλειστή. . ΝαΝα μηνμην πλησιάζειπλησιάζει ποτέποτέ
τοτο φορτηγόφορτηγό τοτο φορτωτήφορτωτή πρινπριν γίνειγίνει σχετικόσχετικό σινιάλοσινιάλο καικαι νανα μημη
γίνεταιγίνεται συσσώρευσησυσσώρευση φορτηγώνφορτηγών στοστο χώροχώρο φόρτωσηςφόρτωσης. . ΤαΤα
φορτηγάφορτηγά πρέπειπρέπει νανα κορνάρουνκορνάρουν στιςστις στροφέςστροφές όπουόπου δενδεν
υπάρχειυπάρχει επαρκήςεπαρκής ορατότηταορατότητα..

•• ΕάνΕάν απαιτείταιαπαιτείται ρυμούλκησηρυμούλκηση, , νανα γίνεταιγίνεται πάντοτεπάντοτε υπόυπό τηντην
επίβλεψηεπίβλεψη τουτου υπευθύνουυπευθύνου, , μεμε καλόκαλό καικαι δοκιμασμένοδοκιμασμένο
κοτσαδόροκοτσαδόρο ΗΗ ρυμούλκησηρυμούλκηση νανα γίνεταιγίνεται αργάαργά, , χωρίςχωρίς απότομοαπότομο
τέντωματέντωμα τουτου σχοινιούσχοινιού τουτου κοτσαδόρουκοτσαδόρου καικαι αφούαφού παρθούνπαρθούν τατα
μπόσικαμπόσικα..

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΕΚΣΚΑΦΕΙΣΕΚΣΚΑΦΕΙΣ -- ΦΟΡΤΩΤΕΣΦΟΡΤΩΤΕΣ
Απαγορεύεται η χρήση του κάδου για φρενάρισμα του
μηχανήματος εκτός από τη περίπτωση μεγάλης ανάγκης για
αποφυγή ατυχήματος.

Οι εκσκαφείς ή φορτωτές πρέπει να επιθεωρούνται τακτικά, 
όσον αφορά στη στάθμη του νερού και να γίνεται τακτικός
έλεγχος καυσαερίων.

Οχήματα με ελαστικά:

Σε περίπτωση που έχουμε οχήματα με ελαστικά για να γίνει
επέμβαση σε ελαστικό θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί τάκος για
ακινητοποίηση του τροχού της άλλης πλευράς. Αφαιρείται πολύ
προσεκτικά η βελόνα της βαλβίδας για άδειασμα του αέρα και
βεβαιώνεται ότι το σωληνάκι της βαλβίδας δεν είναι βουλωμένο
προτού αφαιρεθεί η στεφάνη ασφαλείας.



Οχήματα με ελαστικά (συνέχεια):

ΕλαστικόΕλαστικό μεμε παραμορφωμένοπαραμορφωμένο πέλμαπέλμα φουσκώνεταιφουσκώνεται αφούαφού αυτόαυτό
επισκευαστείεπισκευαστεί καικαι έχουνέχουν καθαριστείκαθαριστεί καικαι τοποθετηθείτοποθετηθεί ηη στεφάνηστεφάνη
καικαι ηη περόνηπερόνη ασφαλείαςασφαλείας..

ΠρινΠριν απόαπό κάθεκάθε φούσκωμαφούσκωμα πρέπειπρέπει νανα έχειέχει τοποθετηθείτοποθετηθεί ηη
στεφάνηστεφάνη καικαι ηη περόνηπερόνη ασφαλείαςασφαλείας, , οιοι οποίεςοποίες προηγουμένωςπροηγουμένως
πρέπειπρέπει νανα έχουνέχουν καθαριστείκαθαριστεί..

ΣτοΣτο φούσκωμαφούσκωμα πρέπειπρέπει νανα χρησιμοποιείταιχρησιμοποιείται πάνταπάντα μακρύςμακρύς
σωλήναςσωλήνας μεμε αυτοσυγκρατούμενοαυτοσυγκρατούμενο τσοκτσοκ αέρααέρα καικαι οο εργαζόμενοςεργαζόμενος
πρέπειπρέπει νανα στέκεταιστέκεται στοστο πλάιπλάι μακριάμακριά απόαπό τοτο λάστιχολάστιχο..

ΠροκειμένουΠροκειμένου νανα αφαιρεθούναφαιρεθούν πέτρεςπέτρες καικαι άλλαάλλα απόαπό τοτο πέλμαπέλμα, , τοτο
λάστιχολάστιχο πρέπειπρέπει νανα ξεφουσκώνεταιξεφουσκώνεται..



ΧρήσηΧρήση προειδοποιητικούπροειδοποιητικού
φάρουφάρου κατάκατά τηντην
κυκλοφορίακυκλοφορία γιαγια
προειδοποίησηπροειδοποίηση τωντων
εργαζομένωνεργαζομένων καικαι χρήσηχρήση
προειδοποιητικούπροειδοποιητικού σήματοςσήματος
οπισθοπορείαςοπισθοπορείας
ΟΟ οδηγόςοδηγός πρέπειπρέπει νανα κοιτάκοιτά
προςπρος τηντην κατεύθυνσηκατεύθυνση
κίνησηςκίνησης καικαι νανα μηνμην
αποσπάταιαποσπάται ηη προσοχήπροσοχή
τουτου..
ΟιΟι διάδρομοιδιάδρομοι κίνησηςκίνησης νανα
είναιείναι κατάκατά τοτο δυνατόνδυνατόν
ομαλοίομαλοί καικαι μεμε μικρήμικρή κλίσηκλίση. . 

ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑνΑν τοτο φορτίοφορτίο παρεμποδίζειπαρεμποδίζει σημαντικάσημαντικά τηντην
ορατότηταορατότητα, , τότετότε τοτο όχημαόχημα πρέπειπρέπει νανα κινείταικινείται μεμε
τηντην όπισθενόπισθεν..



ΙδιαίτερηΙδιαίτερη προσοχήπροσοχή ότανόταν τοτο όχημαόχημα κινείταικινείται μεμε τηντην
όπισθενόπισθεν..

ΝαΝα μηνμην ανεβοκατεβαίνειανεβοκατεβαίνει τοτο φορτίοφορτίο κατάκατά τηντην
κίνησηκίνηση..

ΤοΤο όχημαόχημα πρέπειπρέπει νανα ξεκινάειξεκινάει καικαι νανα σταματάεισταματάει
προσεκτικάπροσεκτικά, , ποτέποτέ απότομααπότομα, , ιδιαίτεραιδιαίτερα ότανόταν είναιείναι
φορτωμένοφορτωμένο γιατίγιατί μπορείμπορεί νανα προκληθείπροκληθεί πτώσηπτώση
φορτίουφορτίου. . 
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ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ: ΥΠΟΔΟΜΗ
ΟιΟι διάδρομοιδιάδρομοι πρέπειπρέπει νανα
σημαίνονταισημαίνονται μεμε συνεχήσυνεχή κίτρινηκίτρινη
((ήή λευκήλευκή αναν τοτο δάπεδοδάπεδο έχειέχει
απόχρωσηαπόχρωση τουτου κίτρινουκίτρινου) ) ήή νανα
σημαίνεταισημαίνεται οο ευρύτεροςευρύτερος χώροςχώρος
γιαγια τηντην κίνησηκίνηση οχημάτωνοχημάτων
ΝαΝα απομακρύνονταιαπομακρύνονται ήή νανα
επισημαίνονταιεπισημαίνονται τατα εμπόδιαεμπόδια καικαι
νανα προστατεύονταιπροστατεύονται μεμε κάγκελακάγκελα
ευαίσθητεςευαίσθητες εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις
ΠρέπειΠρέπει νανα απαγορεύεταιαπαγορεύεται ηη
ταχύτηταταχύτητα τωντων οχημάτωνοχημάτων πάνωπάνω
απόαπό 55km/hkm/h, , ότανόταν κινείταικινείται
μηχάνημαμηχάνημα έργουέργου μέσαμέσα στιςστις
εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις τουτου εργοταξίουεργοταξίου..



ΚΥΠΡΙΑΚΗΚΥΠΡΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Οι περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας

(Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) 
Κανονισμοί του 2001 (Κ.Δ.Π. 444/2001) 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι «οι εξοπλισμοί εργασίας με φερόμενο
εργοδοτούμενο πρέπει να είναι διαρρυθμισμένοι έτσι ώστε να
μειώνονται οι κίνδυνοι για τον εργοδοτούμενο κατά τη μετακίνηση. 
Στους κινδύνους αυτούς περιλαμβάνεται ο κίνδυνος επαφής ή
παγίδευσης του εργοδοτούμενου στους τροχούς ή τις ερπύστριες».

Οι Κανονισμοί 444/2001 περιλαμβάνουν τα εξής μέρη:

Μέρος Ι: Γενικές Διατάξεις, συνολικά δύο Κανονισμούς

Μέρος ΙΙ: Υποχρεώσεις εργοδοτών, συνολικά εννέα Κανονισμούς

Παράρτημα Ι: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τους
εξοπλισμούς εργασίας

Παράρτημα ΙΙ: Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση των εξοπλισμών εργασίας



Μέρος Ι: Γενικές Διατάξεις

Καθορίζονται οι έννοιες των όρων που χρησιμοποιύνται στους
Κανονισμούς, όπως αρμόδια αρχή, αρμόδιο πρόσωπο, 
εξοπλισμός εργασίας κ.ο.κ.

Μέρος ΙΙ: Υποχρεώσεις εργοδοτών

Αναπτύσσονται οι γενικές υποχρεώσεις των εργοδοτών και στη
συνέχεια οι υποχρεώσεις των εργοδοτών σχετικά με τους
ελέγχους που πρέπει να γίνονται για τον εξοπλισμό εργασίας, 
τον εξοπλισμό εργασίας που ενέχει ειδικούς κινδύνους, την
εργονομία κατά την εργασία, την υποχρέωση για ενημέρωση, 
εκπαίδευση και διαβούλευση των εργοδοτούμενων και τις
υποχρεώσεις των αυτοεργοδοτούμενων.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Κ.Δ.Π. 444/2001)



Παράρτημα Ι: Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για
τους εξοπλισμούς εργασίας

Αναπτύσσονται οι ελάχιστες προδιαγραφές που ισχύουν για
εξοπλισμό εργασίας (ευστάθεια, θέσεις εργοδοτουμένων, 
προφυλακτήρες, σύστημα προστασίας), οι ελάχιστες προδιαγραφές
για τους κινητούς εξοπλισμούς εργασίας αυτοκινούμενους ή μη, οι
διατάξεις και οι ελάχιστες προδιαγραφές για τη χρησιμοποίηση
εξοπλισμών εργασίας για ανύψωση φορτίων.

Παράρτημα ΙΙ: Διατάξεις για τη χρησιμοποίηση των εξοπλισμών
εργασίας

Παρουσιάζονται και αναπτύσσονται οι διατάξεις για τους εξοπλισμούς
εργασίας αυτοκινούμενων ή μη (συνοδεία εργοδοτουμένων πάνω σε
κινητούς εξοπλισμούς εργασίας, ανύψωση εργοδοτούμενων κ.ο.κ.)

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Κ.Δ.Π. 444/2001)



ΑποτροπήΑποτροπή πιθανότηταςπιθανότητας σύνθλιψηςσύνθλιψης οδηγούοδηγού::
ΕίτεΕίτε μεμε τηντην εγκατάστασηεγκατάσταση θαλάμουθαλάμου γιαγια τοντον οδηγόοδηγό
ΕίτεΕίτε μεμε σύστημασύστημα πουπου εμποδίζειεμποδίζει τυχόντυχόν ανατροπήανατροπή τουτου
περονοφόρουπερονοφόρου ανυψωτικούανυψωτικού μηχανήματοςμηχανήματος..
ΕίτεΕίτε μεμε έναένα σύστημασύστημα πουπου εγγυάταιεγγυάται ότιότι, , σεσε περίπτωσηπερίπτωση
ανατροπήςανατροπής τουτου περονοφόρουπερονοφόρου ανυψωτικούανυψωτικού
μηχανήματοςμηχανήματος, , μεταξύμεταξύ τουτου εδάφουςεδάφους καικαι ορισμένωνορισμένων
τμημάτωντμημάτων τουτου οχήματοςοχήματος παραμένειπαραμένει επαρκήςεπαρκής χώροςχώρος
γιαγια τοτο φερόμενοφερόμενο εργοδοτούμενοεργοδοτούμενο..
ΕίτεΕίτε μεμε σύστημασύστημα πουπου νανα συγκρατείσυγκρατεί τοντον
εργοδοτούμενοεργοδοτούμενο στοστο κάθισμακάθισμα τουτου οδηγούοδηγού, , ώστεώστε νανα μηνμην
αναρπαγείαναρπαγεί απόαπό τμήματμήμα τουτου περονοφόρουπερονοφόρου ανυψωτικούανυψωτικού
μηχανήματοςμηχανήματος σεσε περίπτωσηπερίπτωση ανατροπήςανατροπής τουτου..

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Κ.Δ.Π. 444/2001)



ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Κ.Δ.Π. 444/2001)
ΜέσαΜέσα πουπου δενδεν επιτρέπουνεπιτρέπουν νανα τεθείτεθεί
οο εξοπλισμόςεξοπλισμός σεσε κίνησηκίνηση απόαπό μημη
εξουσιοδοτημένοεξουσιοδοτημένο προσωπικόπροσωπικό
ΔιατάραξηΔιατάραξη πέδησηςπέδησης μεμε εφεδρικόεφεδρικό
σύστημασύστημα
ΔιατάξειςΔιατάξεις βελτίωσηςβελτίωσης ορατότηταςορατότητας
ΣύστημαΣύστημα φωτισμούφωτισμού ότανόταν κινούνταικινούνται
σεσε σκοτάδισκοτάδι
ΣύστημαΣύστημα πυρόσβεσηςπυρόσβεσης



ΜέσαΜέσα μείωσηςμείωσης τωντων συνεπειώνσυνεπειών
πρόσκρουσηςπρόσκρουσης ειδικάειδικά ότανόταν υπάρχουνυπάρχουν
πολλάπολλά αυτοκινούμενααυτοκινούμενα μέσαμέσα
ΗΗ οδήγησηοδήγηση καικαι οο χειρισμόςχειρισμός νανα
ανατίθενταιανατίθενται σεσε άτομαάτομα πουπου έχουνέχουν
εκπαιδευτείεκπαιδευτεί κατάλληλακατάλληλα
ΕάνΕάν κινείταικινείται σεσε ζώνηζώνη εργασίαςεργασίας νανα
θεσπίζονταιθεσπίζονται καικαι νανα εφαρμόζονταιεφαρμόζονται
κανόνεςκανόνες ασφαλούςασφαλούς κυκλοφορίαςκυκλοφορίας
ΝαΝα αποφεύγεταιαποφεύγεται ηη παρουσίαπαρουσία πεζώνπεζών
στηστη ζώνηζώνη κίνησηςκίνησης ήή αναν δενδεν είναιείναι
δυνατόνδυνατόν νανα λαμβάνονταιλαμβάνονται μέτραμέτρα
προστασίαςπροστασίας..

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (Κ.Δ.Π. 444/2001)



ΣήμανσηΣήμανση πουπου νανα αναγράφειαναγράφει τατα βασικάβασικά
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά λειτουργίαςλειτουργίας καικαι
πινακίδιαπινακίδια φορτίουφορτίου μεμε μέγιστομέγιστο
επιτρεπόμενοεπιτρεπόμενο βάροςβάρος

ΌτανΌταν δενδεν προορίζονταιπροορίζονται γιαγια ανύψωσηανύψωση
εργαζομένωνεργαζομένων αυτόαυτό νανα επισημαίνεταιεπισημαίνεται
ευκρινώςευκρινώς

ΗΗ μεταφοράμεταφορά ήή παρουσίαπαρουσία εργαζομένωνεργαζομένων
πάνωπάνω σεσε κινητόκινητό εξοπλισμόεξοπλισμό εργασίαςεργασίας
πουπου κινείταικινείται μεμε μηχανικόμηχανικό τρόποτρόπο πρέπειπρέπει
νανα γίνεταιγίνεται μόνομόνο μεμε ασφαλείςασφαλείς θέσειςθέσεις
πουπου έχουνέχουν διαμορφωθείδιαμορφωθεί ειδικάειδικά γιαγια τοτο
σκοπόσκοπό αυτόαυτό
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ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΚακήΚακή συντήρησησυντήρηση

ΑπουσίαΑπουσία φάρουφάρου σήμανσηςσήμανσης-- beeper beeper οπισθοπορείαςοπισθοπορείας

ΥψηλήΥψηλή ταχύτηταταχύτητα κίνησηςκίνησης

ΈλλειψηΈλλειψη ζώνηςζώνης ασφάλειαςασφάλειας καικαι κράνουςκράνους

ΈλλειψηΈλλειψη σήμανσηςσήμανσης διαδρόμουδιαδρόμου διέλευσηςδιέλευσης

ΑπρόσεκτηΑπρόσεκτη οδήγησηοδήγηση

ΈλλειψηΈλλειψη πλέγματοςπλέγματος οροφήςοροφής

ΚακήΚακή κατάστασηκατάσταση ελαστικώνελαστικών


