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Περίληψη:  

Στη παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης της 

διαδικασίας πιστοποίησης ενός μηχανήματος. Η διαδικασία αυτή στις μέρες μας είναι 

απαραίτητη προκειμένου ο κατασκευαστής ενός μηχανήματος να μπορεί να το 

διαθέτει ελεύθερα στην εγχώρια/διεθνή αγορά και να γίνεται αποδεκτό, δεσμεύοντας 

όμως την ασφαλή λειτουργία του στο βαθμό του δυνατού και προφυλάσσοντας τα 

εκτεθειμένα σε αυτό πρόσωπα με προστατευτικά μέτρα που έχει εφαρμόσει. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται σε ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται στον πρωτογενή 

τομέα και κατασκευάζεται από την ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ Κ ΣΙΑ ΟΕ, εταιρεία που 

δραστηριοποιείται σε κατασκευή μεταλλικών κτηρίων ,κτηνοτροφικών μονάδων και 

κτηνοτροφικού εξοπλισμού. Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται πως ορίζεται ένα 

μηχάνημα και το πως η φύση του καθορίζει την διαδικασία πιστοποίησης του 

σύμφωνα φυσικά με τους υπάρχων νόμους σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το 

δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται με την γενική περιγραφή του μηχανήματος και την 

αρχή λειτουργίας του η οποία αποτελεί βασικό στοιχείο της σύνταξης του τεχνικού 

φακέλου. Η επεξήγηση της ορολογίας ‘τεχνικός φάκελος’, το περιεχόμενο του και οι 

βασικές απαιτήσεις της ισχύουσας Ευρωπαϊκής οδηγίας 2006/42/EC για τα 

μηχανήματα περιγράφονται στο τρίτο κεφάλαιο. Ακολούθως στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται το πως το μηχάνημα συμμορφώνεται στις απαιτήσεις ασφάλειας της 

οδηγίας, με όποιες φυσικά, σχετίζεται η φύση του. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η 

αναγνώριση και εκτίμηση των κίνδυνων κατά την εγκατάσταση,  τη λειτουργία του 

μηχανήματός και καθ’όλη την διάρκεια ζωής του. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο, 

περιλαμβάνονται οι οδηγίες χρήσης, η δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή 

(απαραίτητη για την σύνταξη τεχνικού φακέλου), συνοπτική περιγραφή της 

παραγωγικής διαδικασίας και τα πιστοποιητικά των υλικών του μηχανήματος. 

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι η παρουσίαση της διαδικασίας πιστοποίησης ενός 

μηχανήματος η οποία το καθιστά αποδεκτό σε όλες τις αγορές (εγχώριες ή διεθνή)  

επισημαίνοντας στους κατασκευαστές/εμπόρους την σημαντικότητα του να είναι 

πρωτίστως ασφαλές για τους χειριστές και τους ανθρώπους που σχετίζονται με αυτό. 

Επιπροσθέτως με την εφαρμογή της νομοθεσίας και την σύνταξη του τεχνικού 

φάκελου ο κατασκευαστής θα μπορεί πλέον να επιθέσει την σήμανση CE ώστε το 

προϊόν του να κερδίσει μια ανταγωνιστική αλλά κυρίως νόμιμη θέση στην αγορά.    
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Κεφάλαιο 1: Διαδικασία πιστοποίησης για 

μηχανήματα και η σχετική νομοθεσία 

1.1 Εισαγωγή 

Ο τομέας των μηχανημάτων αποτελεί σημαντικό τμήμα της βιομηχανίας μηχανικών 

κατασκευών και είναι βασικός πυλώνας της σύγχρονης οικονομίας. Μηχανήματα 

συνεχώς κατασκευάζονται για να εξυπηρετούν τον άνθρωπο, να απλοποιούν 

παραγωγικές διαδικασίες και να μειώνουν το κόστος τους αλλά κυρίως να 

διευκολύνουν τον άνθρωπο σε κάθε τομέα της ζωής του. Με την πάροδο των 

χρόνων η τεχνολογία συνεχώς αναπτύσσεται, οπότε είναι φυσικό όλο και 

περισσότερο να παράγονται νέα μηχανήματα.  Σαφώς, αυτό είναι πολύ θετικό για τον 

άνθρωπο γιατί σχεδόν σε οτιδήποτε θέλει να κάνει υπάρχει στην αγορά τον ανάλογο 

μηχάνημα για τον εξυπηρετήσει.  Όμως είναι εύλογο, αυτή η μαζική παραγωγή να 

ελέγχεται προκείμενου να μειωθούν οι κίνδυνοι και ατυχήματα που παρουσιάζονται 

κατά την χρήση τους. Το κοινωνικό κόστος του μεγάλου αριθμού ατυχημάτων που 

προκαλούνται άμεσα από τη χρήση μηχανημάτων μπορεί να μειωθεί με τον εγγενώς 

ασφαλή σχεδιασμό και κατασκευή των μηχανημάτων, και με την ορθή εγκατάσταση 

και συντήρησή τους.  Κάθε κράτος εντός του εδάφους του έχει τη δική του ευθύνη για 

την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των προσώπων, ιδίως των εργαζομένων 

και καταναλωτών ακόμη και για των ζώων και κατοικίδιων, έναντι των κινδύνων που 

απορρέουν από την χρήση μηχανημάτων. Γι’αυτό λοιπόν το λόγο, σε διεθνές 

επίπεδο, και συγκεκριμένα την Ευρώπη έχει θεσπιστεί η κατάλληλη νομοθεσία που 

υποχρεώνει τους κατασκευαστές/εμπόρους να συμμορφώνονται σ’αυτή και να 

ακλουθούν μια συγκεκριμένη μέθοδο πιστοποίησης ασφάλειας του μηχανήματος που 

κατασκευάζουν ή/και διαθέτουν στην αγορά. 

 

1.2 Ορισμός του μηχανήματος 

Γενικά μηχανή ή μηχάνημα ονομάζεται οποιοδήποτε εργαλείο ή μέσον που μπορεί 

να διευκολύνει την ανθρώπινη εργασία ή που μπορεί να αυξήσει τη δύναμη ή την 

αποτελεσματικότητά της. Επίσης οποιαδήποτε συσκευή που χρησιμοποιείται για την 

παραγωγή έργου, είτε μεταδίδοντας είτε μετατρέποντας άλλη μορφή ενέργειας σε 

παραγωγή έργου. Συγκεκριμένα ως μηχάνημα ορίζεται: 

• σύνολο εξοπλισμένο ή το οποίο πρόκειται να εξοπλισθεί με σύστημα 

μεταδόσεως της κίνησης εκτός από την άμεσα εφαρμοζόμενη ανθρώπινη ή 
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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 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 

• 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· 

 

 

1.3 Ευρωπαϊκή οδηγία για μηχανήματα 2006/42/ΕΚ 

Στο πλαίσιο της μείωσης των ατυχημάτων από την χρήση μηχανημάτων, στης 17 

Μαΐου 2006, το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο θέσπισε την οδηγία 2006/42/ΕΚ η οποία 

απευθύνεται προς όλα τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης. Βάση αυτής της 

οδηγίας κάθε κράτος οφείλει να ελέγχει τα μηχανήματα που διατίθενται στην αγορά 

της ή κατασκευάζονται εντός εδάφους της σχετικά με την τήρηση των βασικών 

απαιτήσεων ασφαλείας και υγείας. Οι βασικές απαιτήσεις ασφαλείας και υγείας 

ορίζονται με αναλυτικό τρόπο βάση του είδους και της χρήσης του κάθε μηχανήματος 

στο περιεχόμενο της.  Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, κάθε μηχάνημα που είναι 

πιστοποιημένο σύμφωνα με αυτή την οδηγία πρέπει να φέρει την σήμανση CE. Με 

την σήμανση αυτή το μηχάνημα έχει κάθε νόμιμο δικαίωμα να διατίθεται στις αγορές 

εντός των κρατών μελών. Παρόλα αυτά, τονίζεται ότι τα κράτη μέλη δεν έχουν το 

δικαίωμα να εμποδίσουν τα μηχανήματα, που δεν φέρουν την σχετική σήμανση ή δεν 

έχουν συμμορφωθεί ως προς την οδηγία, από την διάθεση τους σε εκθέσεις, 

παρουσιάσεις επισημαίνοντας φυσικά ότι δεν είναι εφικτό να διατεθούν πρωτού 

συμμορφωθούν πλήρως. Όσων αφορά την εποπτεία της αγοράς, η παραπάνω 

οδηγία υποχρεώνει τα κράτα μέλη, να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο ώστε τα 

μηχανήματα να μπορούν να διατίθενται μόνο εάν συμμορφώνονται προς τις σχετικές 

διατάξεις που ορίζει και δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και την ασφάλεια 

προσώπων εφόσον φυσικά συντηρούνται και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον 
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προορισμό τους. Ως προς αυτήν κατεύθυνση, εγκαθιδρύουν και ορίζουν τις  δίκες 

τους αρμόδιες αρχές ορίζοντας τα καθήκοντα, την οργάνωση και τις αρμοδιότητες 

τους. Η κοινοποίηση αυτών των αρχών ως προς την επιτροπή καθώς και τυχόν 

τροποποιήσεις είναι απαραίτητη. Τέλος, κάθε κράτος μέλος αναθέτει τη 

διεκπεραίωση συμμόρφωσης κάποιων μηχανημάτων με μεγάλο βαθμό 

επικινδυνότητας  σε συγκεκριμένους κοινοποιημένους φορείς, τους όποιους 

γνωστοποιεί στην επιτροπή και εποπτεύει συνεχώς για την τήρηση της σχετικής 

νομοθεσίας. Συγχρόνως, ο κοινοποιημένος οργανισμός καλείται να διαθέτει το 

κατάλληλο προσωπικό, το οποίο πρέπει να εκπαιδεύει συνεχώς ανάλογα με τις 

απαιτήσεις της αγοράς και να εποπτεύει την αγορά συμβάλλοντας έτσι, στην 

προστασία των χρηστών/καταναλωτών και του υγιή ανταγωνισμού μεταξύ των 

επιχειρήσεων. 

 

1.4 Περιγραφή του όρου CE 

Η σήμανση CE είναι ένας κρίσιμος δείκτης, ο οποίος δηλώνει τη συμμόρφωση ενός 

προϊόντος προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, γεγονός που αποτελεί διαβατήριο για την 

ελεύθερη κυκλοφορία τους στην ευρωπαϊκή αγορά . Θέτοντας τη σήμανση CE σε ένα 

προϊόν, ο κατασκευαστής ενός προϊόντος δηλώνει, με αποκλειστικά δική του ευθύνη, 

ότι το προϊόν του συμμορφώνεται προς όλες τις νομικές απαιτήσεις και 

προϋποθέσεις για την τοποθέτηση της σήμανσης με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία 

και κατά συνέπεια έγκυρα τίθεται σε κυκλοφορία στην αγορά του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Δεν υπάγονται όλα τα προϊόντα στην υποχρέωση με την 

σήμανση CE. Μόνο σε κατηγορίες προϊόντων που αναφέρονται ρητώς στη 

συγκεκριμένη Οδηγία (2006/42/ΕΚ) , επιβάλλεται η τοποθέτηση της σήμανσης CE, 

με βάση συγκεκριμένες απαιτήσεις ασφάλειας και διαδικασίες συμμόρφωσής τους 

προς αυτές. Η σήμανση CE δεν σημαίνει ότι ένα προϊόν έχει κατασκευαστεί ή 

παραχθεί στον ΕΟΧ. Η σήμανση απλά δηλώνει ότι το προϊόν έχει αξιολογηθεί πριν 

τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία στην αγορά, και ικανοποιεί όλες τις νομικές 

απαιτήσεις, ώστε να επιτρέπεται να πωληθεί. Είναι αποκλειστική ευθύνη του 

κατασκευαστή να προβεί στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης τους προϊόντος του, να 

δημιουργήσει τον κατάλληλο Τεχνικό Φάκελο (τεχνική τεκμηρίωση), να εκδώσει τη 

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ και να επιθέσει επ’ αυτού τη σήμανση CE. Οι διανομείς 

οφείλουν να επαληθεύσουν την ύπαρξη και παρουσία της σήμανσης CE και της 

απαραίτητης τεκμηρίωσης υποστήριξης. Προς αποφυγή κάθε παρανόησης , είναι 

πολύ σημαντικό να γνωρίζουν όλοι, ότι η σήμανση CE σε ένα προϊόν δεν σημαίνει ότι 
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έχει εγκριθεί ως ασφαλές από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή από οποιαδήποτε άλλη 

αρχή. 

 

1.5 Διαδικασία πιστοποίησης του μηχανήματος 

Ένα από τα βασικότερα σημεία της  διαδικασίας πιστοποίησης ενός μηχανήματος 

είναι η διασφάλιση των κατασκευαστών ή των προμηθευτών ότι τα μηχανήματα που 

κατασκευάζουν και διαθέτουν στην αγορά δεν θέτουν σε κίνδυνο, την ζωή, την 

αρτιμέλεια και την υγεία των προσώπων. Ως προς αυτή την κατεύθυνση ορίζεται μια 

σειρά απαραίτητων  ενεργειών στην οποία πρέπει να προβεί ο κατασκευαστής ή 

προμηθευτής προκειμένου να λάβει την πιστοποίηση για το μηχάνημα του. Αρχικά, 

σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ, ο κατασκευαστής πρέπει να εξασφαλίσει ότι το 

μηχάνημα πληροί τις σχετικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που περιγράφονται 

σ’αυτή. Η εξασφάλιση επιτυγχάνεται με την σύνταξη τεχνικού φακέλου και τον 

προσδιορισμό των εναρμονισμένων προτύπων που εφαρμόζονται. Ως γενικός 

κανόνας σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου της τεχνικής τεκμηρίωσης 

θεωρείται η ύπαρξη του σχεδιασμού και της λειτουργίας του προϊόντος καθώς και ο 

προσδιορισμός των οδηγιών χρήσης του μηχανήματος στην γλώσσα της χώρας 

όπου κατασκευάζεται αλλά και στις γλώσσες των χωρών όπου πωλείτε. Σε 

συνδυασμό και με την έκδοση της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ, ο κατασκευαστής 

πλέον έχει το δικαίωμα να επιθέσει την σήμανση CE και το μηχάνημα του να 

διατίθεται ελεύθερα στην ευρωπαϊκή αγορά. 

 Όμως, η διαδικασία σύνταξης τεχνικού φακέλου διαφέρει βάση του είδους και της 

χρήσης του κάθε μηχανήματος. Για τον διαχωρισμό αυτό, η σχετική οδηγία 

προσδιορίζει στο παράρτημα IV ένα σύνολο μηχανημάτων που εμφανίζουν 

υψηλότερη επίδραση στο δημόσιο συμφέρον αναφορικά με τη ασφάλεια, όπως είναι 

για παράδειγμα ορισμένα επικίνδυνα μηχανήματα ή μεγάλες βαλβίδες υψηλής 

πίεσης, κλπ. Για τα μηχανήματα αυτά, προβλέπεται η συμμετοχή ενός 

κοινοποιημένου οργανισμού στη διαδικασία εκτίμησης της συμμόρφωσης όπου ή 

γίνεται εξέταση τύπου ΕΚ ή πλήρη διασφάλιση ποιότητας. Έτσι γίνεται κατανοητό, ότι 

για τα μηχανήματα που δεν αναφέρονται στον παράρτημα IV, και συνήθως είναι  τα 

περισσότερα, η σύνταξη τεχνικού φακέλου μπορεί να πραγματοποιηθεί και από τον 

ίδιο τον κατασκευαστή. Η δυνατότητα αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη και πρακτική για 

τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που έχουν αυτή την ικανότητα να 

διεκπεραιώσουν αυτές τις διαδικασίες συμμόρφωσης, ενώ δεν διαθέτουν τους 

οικονομικούς πόρους για να προσφύγουν σε εξωτερικούς φορείς για τον έλεγχο και 
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τη συμμόρφωση των προϊόντων τους. Τέλος, ανεξάρτητα της παρέμβασης ενός 

Κοινοποιημένου Οργανισμού στη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης ενός 

προϊόντος , είναι ξεκάθαρο πως την σήμανση CE στο προϊόν την επιθέτει ο 

κατασκευαστής , ο οποίος εκδίδει τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ και ο οποίος είναι 

αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του προϊόντος προς τις απαιτήσεις της 

νομοθεσίας. 
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Σχήμα 1.1 Διάγραμμα εξακρίβωσης πιστότητας/ Διάγραμμα έκδοσης CE 
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1.6 Ρήτρα διασφάλισης 

Ο κατασκευαστής ή προμηθευτής ενός μηχανήματος έπειτα από την τοποθέτησης 

της σήμανσης οφείλει να παρέχει στην διάθεση των αρμόδιων αρχών τα σχετικά 

έγγραφα που υποδηλώνουν τη συμμόρφωση του μηχανήματος τους για 10 

τουλάχιστον χρόνια εάν φυσικά του ζητηθεί. Οποιαδήποτε άρνηση διάθεσης αυτών 

αποτελεί δικαίωμα αμφισβήτησης της συμμόρφωσης του εν λόγο μηχανήματος. Όταν 

κάποιο κράτος μέλος διαπιστώσει ότι το 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. Εν συνεχεία, το κράτος μέλος 

οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή και στα υπόλοιπα κράτη μέλη τα μέτρα 

αυτά και συγκεκριμένα να εκθέσει τους λόγους της απόφασης του ιδίως αν η μη 

συμμόρφωση οφείλεται στην μη τήρηση των βασικών απαιτήσεων της οδηγίας ή 

στην λανθασμένη/ελλειπή εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων. Έπειτα από την 

διαβούλευση της επιτροπής, εξετάζεται εάν τα μέτρα λήφθηκαν δικαιολογημένα και 

γνωστοποιείται η απόφαση στο κράτος που ανέλαβε την πρωτοβουλία, στα 

υπόλοιπα κρότοι μέλη, στον κατασκευαστή και στους αντιπροσώπους του. Τέλος, 

στην περίπτωση της ορθής απόφασης του κράτους μέλους βάση της απόφασης της 

επιτροπής, ασκούνται ενδεδειγμένα μέτρα έναντι οποιοδήποτε επέθεσε την σήμανση 

CE. 

1.7 Οι στόχοι και τα οφέλη της οδηγίας 2006/42/Εκ 

Η οδηγία 2006/42/ΕΚ θεσπίστηκε με σκοπό την ύπαρξη ενός ενιαίου πλαισίου 

κανόνων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι εξαλήπτονται όλα τα εμπόδια στην 

ελεύθερη εμπορική διακίνηση μηχανημάτων εξαιτίας των διαφοροποιήσεων στις 

εθνικές νομοθεσίας. Η παραπάνω οδηγία έχει ψηφισθεί από τον ελληνικό 

κοινοβούλιο με ΦΕΚ 97/Α/25-06-2010 του νόμου 3873/2010. Τα βασικά οφέλη είναι 

ότι τα μηχανήματα και ο λοιπός εξοπλισμός τους πλέον συμμορφώνονται με 

ουσιαστικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας ανάλογα  με το είδος του έχοντας ως 

θετικό και σημαντικό αποτέλεσμα την ασφάλεια και την προστασία των προσώπων 

από την χρήση μηχανημάτων. 
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Κεφάλαιο 2:   Αναγνώριση προϊόντος (φωτογραφίες -

σχέδια) 

2.1. Στοιχεία αναγνώρισης μηχανήματος 

Πίνακας 2.1: Μεταλλική πινακίδα που φέρει τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος ανάλογα με 

τον τύπο του 

Περιγραφή Μηχανής ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΥΣΤΡΑΣ 

ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ 

Τύπος Ξ.Α.:2,5/3/3,5/4 

Εγκατεστημένη ισχύς 1 kw / 1.35 hp 

Απαιτούμενη τάση 220 V 

Μέγιστη διαδρομή ξύστρας ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 70 ΜΕΤΡΑ 

Εύρος καθαρισμού  2,5m/3m/3,5m/4m 

Υλικό δαπέδου καθαρισμού Τσιμέντο ή Πλαστικό 

Έτος κατασκευής 2019 

 

2.2. Περιγραφή μηχανήματος 

Το συγκρότημα ξύστρας αλυσίδας βλ. (Πίνακας 2.1) χρησιμοποιείται για τον 

καθαρισμό των διαδρόμων σε κτηνοτροφικές μονάδες , με την μέθοδο της 

προώθησης των κοπριών  και του ταυτόχρονου ξυσίματος του δαπέδου του 

διαδρόμου. Το σύνολο του περιλαμβάνει: 

1) 2 ξύστρες (Σχήμα 2.1) 

2) ανοξείδωτο συρματόσχοινο με πλαστική εξωτερική επένδυση (Σχήμα 2.6) 

3) γαλβανισμένη αλυσίδα 
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4) 6 τροχαλίες (Σχήμα 2.6) 

5) ηλεκτρικό κινητήρα (μοτέρ) με μειωτήρα (Σχήμα 2.2) 

6) γρανάζι προσαγωγής αλυσίδας (Σχήμα 2.2) 

7) βάση μοτέρ (Σχήμα 2.2) 

και προβλέπεται να δουλεύει σε δυο διαδρόμους ταυτόχρονα. Στο κάθε διάδρομο 

τοποθετείται από μια μεταλλική κατασκευή (ξύστρα) στο ειδικά διαμορφωμένο 

κανάλι. Οι κατασκευές αυτές συνδέονται μεταξύ τους, ως προς την φορά 

καθαρισμού, με την αλυσίδα και αντίθετα με την φορά καθαρισμού, με το 

συρματόσχοινο.  Έτσι οι δυο ξύστρες κινούνται ταυτόχρονα άλλα πάντα με αντίθετη 

φορά μεταφέροντας φυσικά την κίνηση από διάδρομο σε διάδρομο μέσω των  

τεσσάρων τροχαλιών. Οι τροχαλίες αυτές είναι πακτωμένες ανά δυο στο τέλος και 

στην αρχή του διαδρόμου. Οι ξύστρες κινούνται όταν το μοτέρ περιστρέφει το 

γρανάζι. Το γρανάζι προσαγωγής  όπου περιμετρικά του προσαρμόζεται η αλυσίδα 

σε συνδυασμό με την μορφή της βάσης και των άλλων 2 τροχαλιών, διατηρεί την 

αλυσίδα τεντωμένη. Έτσι κατά την δεξιόστροφη περιστροφή του, ο αριστερός 

διάδρομος καθαρίζεται μετακινώντας παράλληλα την ξύστρα του δεξιού διαδρόμου 

προς την αρχή του μέχρι να αρχίσει αυτόματα η αριστερόστροφη περιστροφή για τον 

καθαρισμό του δεξιού διαδρόμου. Ο αυτοματισμός επιτυγχάνεται με επαγωγικό 

αισθητήρα (μάτι) ανίχνευσης μετάλλου το όποιο όταν ανιχνεύει την μια ξύστρα στο 

τερματισμό της απενεργοποίει το μοτέρ και ενεργοποιεί την αντίστροφη περιστροφή. 

Το σύστημα βάσης-μοτέρ-γραναζιού κίνησης-τροχαλιών τοποθετείται επίσης στο 

τέλος του διαδρόμου μετά τον κανάλι εναπόθεσης των κοπριών. Τέλος η κάθε 

ξύστρα αποτελείται από τα δυο κεντρικά μαχαίρια τα όποια είτε καθαρίζουν είτε 

ανασηκώνονται ανάλογα με την φορά κίνησης και τα  πλευρικά ρυθμιζόμενη μαχαίρια 

τα οποία δίνουν την δυνατότητα προσαρμογής στο πραγματικό πλάτος του 

διαδρόμου ακόμη και αν αυτός δεν έχει το ίδιο πλάτος σε όλο το μήκος της 

διαδρομής κάθε κτηνοτροφικής μονάδας.  
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2.3. Σχέδια και φωτογραφίες μηχανήματος 

 

 

Σχήμα 2.1: Δοκίμιο κεντρικής ξύστρας 
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Σχήμα 2.2: Σύστημα βάσης-μοτέρ/μειωτήρα-γρανάζι αλυσίδας 

 

 

 

Σχήμα 2.3: Ηλεκτρολογικός πίνακας  
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Σχήμα 2.4: Σύστημα προσαρμογής της ξύστρας με το δάπεδο 

 

 

Σχήμα 2.5: Βασικά τμήματα συναρμολόγησης/συγκρότησης μηχανήματος 
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Σχήμα 2.6: Τροχαλίες μεταφοράς κίνησης σε διάδρομο καθαρισμού 

 

Σχήμα 2.7: Διάδρομος καθαρισμού- χώρος εφαρμογής μηχανήματος 

 

Σχήμα 2.8 Επαγωγικός αισθητήρας τερματισμού λειτουργίας 
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Κεφάλαιο  3: Τεχνικός φάκελος και οι βασικές 

απαιτήσεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ 

3.1 Τεχνικός φάκελος για μηχανήματα 

3.1.1 Τι περιλαμβάνει ο Τεχνικός Φάκελος 

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, 

- όλες τις τεχνικές εκθέσεις που παρέχουν τα αποτελέσματα δοκιμών που 

πραγματοποιήθηκαν κατ' επιλογήν του κατασκευαστή, είτε από τον ίδιο, είτε από 

οργανισμό τον οποίο επέλεξε ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός 

του, 

- αντίτυπο των οδηγιών χρήσης του μηχανήματος, 



[22] 
 

- 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· 

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.  

 

3.1.2 Που τηρείται ο Τεχνικός Φάκελος 

Ο τεχνικός φάκελος 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. 

3.1.3 Έλεγχος Τεχνικού Φακέλου από τις Αρχές  

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. 
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3.1.4 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 

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 κινδύνου  

iii. τα πρότυπα και άλλες τεχνικές προδιαγραφές που χρησιμοποιήθηκαν, 

αναφέροντας τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται από τα 

εν λόγω 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· 
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B) 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. 

3.2 Βασικές απαιτήσεις της οδηγίας 2006/42/ΕΚ 

3.2.1 Γενικά 

3.2.1.1 Ορισμοί 

Σύμφωνα με την οδηγία 2006/42/ΕΚ νοούνται ως: 

• «εγγενής κίνδυνος»: η δυνητική αιτία τραυματισμού ή βλάβης της υγείας 

• «επικίνδυνη ζώνη»: κάθε ζώνη εντός ή/και πέριξ μηχανήματος, στην οποία 

ένα πρόσωπο διατρέχει κίνδυνο για την υγεία του ή την ασφάλειά του 

• «εκτιθέμενο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο ευρισκόμενο εξ ολοκλήρου ή 

μερικώς σε επικίνδυνη ζώνη 

• «χειριστής»: το(τα) πρόσωπο(α) που είναι επιφορτισμένο(α) με την 

εγκατάσταση, λειτουργία, ρύθμιση, συντήρηση, καθαρισμό, επισκευή ή 

μετακίνηση ενός μηχανήματος 
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• «κίνδυνος»: συνδυασμός της πιθανότητας και της σοβαρότητας τραυματισμού 

ή προσβολής της υγείας, που μπορεί να συμβεί σε κατάσταση εγγενούς 

κινδύνου 

• «προφυλακτήρας»: στοιχείο του μηχανήματος που χρησιμοποιείται ειδικά για 

την παροχή προστασίας μέσω φυσικού φραγμού 

• «προστατευτική διάταξη»: διάταξη (εκτός από προφυλακτήρα) που μειώνει 

τον κίνδυνο, είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με προφυλακτήρα 

• «προβλεπόμενη χρήση»: η χρήση του μηχανήματος σύμφωνα με τις 

πληροφορίες που παρέχουν οι οδηγίες χρήσης 

• «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. 

 

3.2.1.2 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. 

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. 
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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. 

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. 

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. 

3.2.1.3 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. 

3.2.1.4 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 
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εφοδιασμένα με κατάλληλες διατάξεις φωτισμού. Επίσης το ίδιο ισχύει για τις ζώνες 

ρύθμισης και συντήρησης. 

3.2.1.5 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 η 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. 

3.2.1.6 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: 
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• 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. 

 

3.2.1.7 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. 

3.2.1.8 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. 
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3.2.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

3.2.2.1 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 εκκινεί 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 το μηχάνημα, 

• 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. 
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3.2.2.2 Όργανα χειρισμού 

Τα όργανα χειρισμού πρέπει: 

• να είναι σαφώς ορατά και αναγνωρίσιμα, 

• να είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να επιτρέπουν τον ασφαλή χειρισμό τους, 

χωρίς δισταγμό ή απώλεια χρόνου, και χωρίς αμφιβολία, 

• να είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε η κίνηση του οργάνου χειρισμού να έχει 

λογική συνοχή με το αποτέλεσμά του, 

• 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, 

• να είναι σχεδιασμένα ή προστατευμένα έτσι ώστε το επιδιωκόμενο 

αποτέλεσμα, εάν ενδέχεται να δημιουργήσει κάποιον κίνδυνο, να 

επιτυγχάνεται μόνο με εκούσια ενέργεια, 

• 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. 

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. 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 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. 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 
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εκκίνηση του μηχανήματος. 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. 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. 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. 

3.2.2.3  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 και/ή η διακοπή της 

λειτουργίας πρέπει να πραγματοποιηθούν με ειδική ακολουθία χειρισμών, πρέπει να 

προβλέπονται διατάξεις που εξασφαλίζουν την ορθή διαδοχή των χειρισμών αυτών. 

 

 



[32] 
 

3.2.2.4 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 και/ή 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. 

3.2.2.5 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, 
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• 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. 

 

3.2.2.6 Διακοπή λειτουργίας 

- 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, 

ανάλογα με τους υφιστάμενους κινδύνους, 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. 

- 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. 

- 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: 
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• 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 αποδέσμευση 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. 

• 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. 
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3.2.3 Μέτρα προστασίας κατά των μηχανικών κινδύνων 

3.2.3.1 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 της, πρέπει να προβλέπονται κατάλληλα μέσα 

αγκύρωσης τα οποία να μνημονεύονται στις οδηγίες χρήσης. 

3.2.3.2 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 και/ή 

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, 
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• 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. 

 

3.2.3.3 Κίνδυνοι οφειλόμενοι στις πτώσεις και στις εκτοξεύσεις 

αντικειμένων 

Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε να αποφεύγονται κίνδυνοι από πτώσεις ή 

εκτοξεύσεις αντικειμένων. 

3.2.3.4 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. 

3.2.3.5 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. 

3.2.3.6 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. 

3.2.3.7 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 
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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. 

3.2.3.8 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. 

3.2.3.9 Κινητά στοιχεία μετάδοσης 

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 

• είτε κινητοί αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες  

Οι κινητοί αλληλοσυνδεόμενοι προφυλακτήρες πρέπει να χρησιμοποιούνται στην 

περίπτωση που προβλέπονται συχνές επεμβάσεις. 

3.2.3.10 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 

• είτε αλληλοσυνδεόμενοι κινητοί προφυλακτήρες 

• είτε συνδυασμός των ανωτέρω 
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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 που εμποδίζουν την πρόσβαση στα μέρη των 

κινητών στοιχείων στα οποία η πρόσβαση είναι απαραίτητη. 

 

3.2.3.11 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. 

3.2.4 Απαιτούμενα χαρακτηριστικά για τους προφυλακτήρες και τις 

προστατευτικές διατάξεις 

3.2.4.1 Γενικές απαιτήσεις 

Οι προφυλακτήρες και οι προστατευτικές διατάξεις: 

• πρέπει να είναι γερής κατασκευής, 

• πρέπει να συγκρατούνται σταθερά στη θέση τους, 

• δεν πρέπει να προκαλούν πρόσθετους εγγενείς κινδύνους, 

• δεν πρέπει να παραμερίζονται ή να αχρηστεύονται εύκολα, 

• πρέπει να ευρίσκονται σε επαρκή απόσταση, 

• δεν πρέπει να περιορίζουν περισσότερο από 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. 
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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. 

3.2.4.2 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. 

3.2.4.3 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, 

• 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. 

 

3.2.5 Επικίνδυνες καταστάσεις οφειλόμενες σε άλλους εγγενείς 

κινδύνους 

3.2.5.1 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 



[40] 
 

συμμόρφωσης ή/και την έναρξη χρήσης των μηχανημάτων όσον αφορά τους 

εγγενείς κινδύνους που οφείλονται στην ηλεκτρική ενέργεια, διέπονται αποκλειστικά 

από την παρούσα οδηγία. 

3.2.5.2 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. 

3.2.5.3 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. 

3.2.5.4 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. 

3.2.5.5 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. 
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3.2.5.6 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. 

3.2.5.7 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. 

3.2.5.8 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 

εκπεμπόμενου θορύβου μπορεί να εκτιμάται σε σχέση με συγκρίσιμα δεδομένα 

εκπομπής από παρόμοια μηχανήματα. 

3.2.5.9 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. 

3.2.5.10 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 



[42] 
 

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. 

3.2.5.11 Εξωτερικές ακτινοβολίες 

Τα μηχανήματα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται έτσι ώστε οι τυχόν εξωτερικές 

ακτινοβολίες να μη διαταράσσουν τη λειτουργία τους. 

3.2.5.12 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. 

3.2.5.13 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. 

3.2.5.14 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. 
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3.2.5.15 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. 

3.2.6 Συντήρηση 

3.2.6.1 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 στάση. 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. 

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. 

3.2.6.2 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. 

3.2.6.3 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 
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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. 

3.2.6.4 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. 

3.2.6.5 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. 

 

3.2.7 Πληροφορίες 

3.2.7.1 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 εικονο-

γραμμάτων. 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. 
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3.2.7.2 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 τον χειριστή. Οι μονάδες οπτικής 

παρουσίασης ή κάθε άλλο διαλογικό μέσο επικοινωνίας μεταξύ του χειριστή και του 

μηχανήματος πρέπει να είναι εύκολα κατανοητές και εύχρηστες. 

3.2.7.3 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. 

3.2.7.4 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. 

3.2.7.5 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»  

• 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. 
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Κατά την επίθεση της σήμανσης «CE» απαγορεύεται η προχρονολόγηση η 

μεταχρονολόγηση των μηχανημάτων. Επιπλέον, τα μηχανήματα που σχεδιάζονται 

και κατασκευάζονται για χρήση σε δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα επισημαίνονται 

αναλόγως. Τα μηχανήματα πρέπει επίσης να φέρουν πλήρεις πληροφορίες που 

αφορούν τον τύπο τους και οι οποίες έχουν ουσιώδη σημασία για την ασφαλή τους 

χρήση. Εφόσον μέρος του μηχανήματος πρέπει να μετακινηθεί κατά τη χρήση, η 

μάζα του πρέπει να αναγράφεται ευανάγνωστα, ανεξίτηλα και αδιαμφισβήτητα. 

3.2.7.6 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 

πρωτοτύπου 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. 

3.2.7.7 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». 

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. 
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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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Κεφάλαιο 4: Περιγραφή λύσεων για την πρόληψη 

κινδύνων και για τη κάλυψη των απαιτήσεων της 

οδηγίας 

4.1 Γενικευμένες απαιτήσεις 

4.1.1  Ορισμοί 

Έχουν γίνει κατανοητοί οι ορισμοί στους οποίους αναφέρεται η οδηγία 2006/42/ΕΚ 

για την σύνταξη του Τεχνικού φάκελου. 

4.1.2 Αρχές ενσωμάτωσης της ασφάλειας 

Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για την 

προβλεπόμενη λειτουργιά του ως ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

και έχει εκ κατασκευής τη δυνατότητα να χρησιμοποιείται και να συντηρείται χωρίς τα 

πρόσωπα που εμπλέκονται, να εκτίθενται σε κίνδυνο κατά την εκτέλεση των εν λόγω 

εργασιών υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες όπως αυτές ορίζονται στις οδηγίες του 

κατασκευαστή. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί έχουν ως στόχο την εξάλειψη του 

κινδύνου κατά την διάρκεια ζωής του μηχανήματος η όποια προβλέπεται να είναι 

άνω των 20 ετών, συμπεριλαμβανόμενου των φάσεων μεταφοράς τοποθέτησης 

αποσυναρμολόγησης αχρήστευσης και διάλυσης. Η διάρκεια ζωής της ξύστρας 

καθορίζεται άμεσα από την διάρκεια ζωής των επιμέρους τμημάτων και διατάξεων 

που την αποτελούν. Η συστηματική συντήρηση τους όπως προβλέπεται από τον 

κατασκευαστή, συντελεί στην αύξηση της διατήρησης του ορίου ζωή της. Κατά τον 

σχεδιασμό και κατασκευή, ο κατασκευαστής του μηχανήματος έχει φροντίσει για τα 

ακόλουθα: 

• Να εξαλείψει ή να μειώσει τους κινδύνους στο μέτρο του δυνατού 

• Να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όσον αφορά τους κινδύνους που 

δεν μπόρεσε να εξαλείψει 

• Να πληροφορεί τους χρήστες για τους κινδύνους που εξακολουθούν να 

υφίστανται λόγω ανεπαρκούς αποτελεσματικότητας των ήδη ληφθέντων μέτρων 

• Να αναφέρει εάν απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση 

• Και να επισημαίνει όπου απαιτείται η πρόβλεψη εξοπλισμού ατομικής 

προστασίας 
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Κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή καθώς και κατά την σύνταξη των οδηγιών 

χρήσης, ο κατασκευαστής έχει προβλέψει όχι μόνο τη συνήθη ορθή χρήση του 

μηχανήματος αλλά και κάθε αναμενόμενη κακή του χρήση. Ως προς αυτό, το 

μηχάνημα κατασκευάζεται ώστε να μην είναι δυνατή άλλη χρήση του πέραν της 

κανονικής. Στις οδηγίες χρήσης περιγράφονται λεπτομερώς οι περιορισμοί που 

επιβάλλονται στον χειριστή. Τέλος το μηχάνημα παραδίδεται με όλους τους ειδικούς 

εξοπλισμούς, προφυλαχτήρες, ασφάλειες και εξαρτήματα που είναι ουσιώδη για την 

ασφαλή ρύθμιση, συντήρηση και λειτουργιά του. Κρίνεται απαραίτητο  ο χειριστής να 

γνωρίζει τον οδηγό χρήσης καλά και να έχει παρακολουθήσει την διαδικασία 

επίδειξης της λειτουργιάς του μηχανήματος που πραγματοποιείται από τον 

κατασκευαστή κατά την παράδοση του. 

4.1.3 Υλικά και προϊόντα  

Τα υλικά και τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του μηχανήματος 

δεν δημιουργούν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των προσώπων που 

εμπλέκονται στην λειτουργία του. Το σύνολο των στοιχειών και επιμέρους διατάξεων 

που χρησιμοποιούνται όπως μεταλλικά υλικά, ηλεκτρικοί κινητήρες, μειωτήρες 

μετάδοσης κίνησης, τροχαλίες, αλυσίδα και τερματικά μάτια, κλπ, φέρουν τις 

ανάλογες σημάνσεις ή/και συνοδεύονται από πιστοποιητικά τα οποία επισυνάπτονται 

στον Τεχνικό φάκελο. Ο χάλυβας από τον όποιο κατασκευάζεται το μηχάνημα είναι 

S235 JR και δεν απαιτεί ανόπτηση μετά την συγκόλληση και επιλέγονται κατόπιν 

μελέτης τα σωστά υλικά( πάχη, διατομές) για την κατασκευή των μερών της μηχανής 

τα οποία υπόκεινται σε καταπονήσεις κατά την λειτουργία. Τα υλικά αυτά 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά (EN 10204)  και είναι ανθεκτικά στις συνθήκες 

περιβάλλοντος που προβλέπεται να λειτουργεί το μηχάνημα καθώς και στα 

γδαρσίματα και στις κρούσεις. Οι συγκολλήσεις και οι συνδέσεις του πλαισίου 

επιτυγχάνουν την απαιτουμένη αντοχή από μηχανικές καταπονήσεις διατηρώντας 

την στρεπτική ακαμψία όλης της κατασκευής. Όλες οι συνδέσεις με συγκόλληση 

πραγματοποιούνται από πιστοποιημένο προσωπικό και ελέγχονται καθ’όλη την 

διαδικασία παραγωγής του μηχανήματος. Τέλος τα χαλύβδινα τμήματα του 

μηχανήματος γαλβανίζονται εν θερμώ παρέχοντας στο μηχάνημα 20 έτη εγγύηση 

αντοχής σε όξινο και υγρό περιβάλλον στο οποίο θα τεθεί σε λειτουργιά. 
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4.1.4 Φωτισμός 

Η γεωμετρία της μηχανής και ο τρόπος χρήσης της δεν επιβάλλει την προσθήκη 

βοηθητικού φωτισμού. Η λειτουργία της προβλέπεται σε συνθήκες καλού φωτισμού 

ενώ σε συνθήκες σκότους δεν συνιστάται. 

4.1.5 Σχεδιασμός της μηχανής όσο αφορά την μετακίνηση της 

Η μεταφορά και η τοποθέτηση της μηχανής πραγματοποιείται σε τμήματα, με την 

χρήση γερανού ή άλλου ανυψωτικού. Λόγω της γεωμετρίας(μεγάλο μήκος, μικτή 

διατομή) η ανύψωση και η μετακίνηση της μηχανής πρέπει να γίνεται συμφώνα με τις 

οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του κατασκευαστή βάση 

πάντα των κανονισμών ασφαλείας ανύψωσης. 

4.1.6 Εργονομία 

Εν λειτουργία: Η λειτουργία του μηχανήματος λόγω του έργου για το οποίο έχει 

κατασκευαστεί, δεν προκαλεί κούραση/ένταση ψυχολογική ή σωματική, αφού μετά 

την έναρξη λειτουργίας λειτουργεί συνεχώς και αυτόματα. ‘Έτσι, δεν απαιτείται από 

τον χειριστή να διαθέτει πέραν του φυσιολογικού φυσική δύναμη και αντοχή. 

Κατά την συντήρηση/ επισκευή: Οι εργασίες κατά την συντήρηση/ επισκευή του 

μηχανήματος, δεν απαιτούν από τον εργαζόμενο εγρήγορση, φυσική δύναμη και 

αντοχή. Δεν επιβάλλεται ρυθμός εργασίας αλλά απαιτείται συγκέντρωση για όλο το 

διάστημα των εργασιών λόγω διαχείρισης τεμαχίων σεβαστού βάρους και κινδύνου 

λόγω συναρμολόγησης- αποσυναρμολόγησης. 

4.1.7 Θέσεις εργασίας 

Δεν απαιτείται ιδιαίτερη θέση εργασίας, διπλά στον πινάκα έλεγχου, αφού ο χειριστής 

δεν είναι αναγκαίο να βρίσκεται συνεχώς σε συγκεκριμένη θέση προκειμένου να 

χειριστεί ή να εποπτεύσει το μηχάνημα. 

4.1.8 Καθίσματα 

Δεν απαιτείται και συνεπώς δεν προβλέπεται κάθισμα για τον χειριστή. 
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4.2 Συστήματα χειρισμού 

4.2.1 Ασφάλεια και αξιοπιστία των συστημάτων χειρισμού/ όργανα 

χειρισμού/ Διακοπή λειτουργίας 

Στο μηχάνημα απαιτείται και συνεπώς προβλέπεται σύστημα χειρισμού για τον 

χειριστή. Το μηχάνημα λειτουργεί με κύκλωμα τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια 

συνεπώς υπάρχει ηλεκτρολογικός πινάκας ο οποίος εγκαθιστάτε εκτός του χώρου 

λειτουργιάς του μηχανήματος, προστατευμένος από ακραίες συνθήκες 

περιβάλλοντος και μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Η εγκατάσταση του γίνεται από 

πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ο όποιος παραδίδει και τα σχετικά πιστοποιητικά των 

υλικών που χρησιμοποίησε. Ο έλεγχος και καθώς η αυτόματη λειτουργία του 

μηχανήματος επιτυγχάνεται με ελεγκτή PLC. Τα όργανα χειρισμού είναι ευδιάκριτα με 

μεγάλη ευκολία στο χωρισμό είτε για χειροκίνητη είτε για αυτόματη λειτουργιά. 

Διατίθεται κουμπί ασφάλειας για άμεση απενεργοποίηση του μηχανήματος..  

4.2.2 Επιλογή τρόπου λειτουργίας  

Το μηχάνημα δεν προβλέπεται να λειτουργεί με εναλλακτικούς τρόπους. 

4.2.3 Βλάβη του κυκλώματος τροφοδότησης εν ενεργεία 

Το μηχάνημα προβλέπεται να λειτουργεί με κύκλωμα τροφοδοσίας με ηλεκτρική 

ενεργεία. Σε περίπτωση βλάβης του πίνακα ο αρμόδιος για την επισκευή είναι ο 

ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Συνιστάται η διακοπή τροφοδοσίας ηλεκτρικής 

ενεργείας σε τέτοιες περιπτώσεις έως τον έλεγχο από αυτόν. 

4.3 Μετρά προστασίας κατά των μηχανικών κινδύνων 

4.3.1 Κίνδυνος απώλειας ευσταθείας 

Απαιτείται η τοποθέτηση της μηχανής να γίνεται επί σταθερού σημείου (κανάλι 

κίνησης). Δεν προβλέπεται από τον κατασκευαστή η λειτουργία της μηχανής αν δεν 

έχει προηγουμένως τοποθετηθεί και συνδεθεί με τρόπο σωστό. Ο σχεδιασμός της 

σύνδεσης και κίνησης γίνεται από τον κατασκευαστή του μηχανήματος και πρέπει να 

ληφθούν υπόψη όλοι οι κανόνες, κώδικες (Ευρωκώδικας 3), και πρότυπα στήριξης 

μεταλλικών κατασκευών (ΕΝ1993). Απαραίτητη προϋπόθεση η τοποθέτηση και 

στήριξη της μηχανής σε κατάλληλο σημείο όπως αναφέρεται από τον κατασκευαστή, 

στις οδηγίες εγκατάστασης. 
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4.3.2 Κίνδυνος θραύσης κατά την λειτουργία 

Το σύνολο των εξαρτημάτων του μηχανήματος είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να 

αντέχουν τις δεδομένες καταπονήσεις που υφίσταται κατά την λειτουργία του, 

μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό το ενδεχόμενο θραύσης ή αστοχίας κάποιου εξ’ αυτών, 

εφόσον βέβαια 

• Λειτουργεί εντός των παραμέτρων λειτουργίας, όπως έχουν ορισθεί για τον 

κάθε τύπο μηχανήματος 

• Πραγματοποιείται η κατάλληλη συντήρηση, σύμφωνα με τις Οδηγίες χρήσης 

• Δεν συμβούν ασυνήθιστα φυσικά φαινόμενα 

Τα υλικά και τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του 

μηχανήματος είναι κατάλληλα σχεδιασμένα/επιλεγμένα ώστε να είναι 

προσαρμοσμένα στο περιβάλλον λειτουργίας του. Γι’αυτό εξάλλου χαρακτηρίζονται 

από επαρκή αντοχή στα φαινόμενα παλαιότητας, φθοράς και διάβρωσης δεδομένου 

φυσικά της κατεργασίας γαλβανίσματος που υφίστανται. 

4.3.3 Κίνδυνος από πτώσεις και εκτοξεύσεις αντικειμένων 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος εκτόξευσης ή πτώσης αντικείμενου επί των εκτεθειμένων 

προσώπων. 

4.3.4 Κίνδυνος από επιφάνειες, ακμές και γωνίες 

Δεν εντοπίζεται σημαντικός κίνδυνος τραυματισμού γιατί το μηχάνημα κινείται 

υπερβολικά αργά ώστε να επιφέρει τέτοιου είδους κίνδυνο τόσο στα ζώα όσο και 

στον άνθρωπο(για τον όποιο απαγορεύεται εν ώρα λειτουργιάς να βρίσκεται στον 

διάδρομο καθαρισμού βάση του εγχειριδίου χρήσης). Για την πρόληψη εκδήλωσης 

του κινδύνου: σε όλο το πλαίσιο γίνεται λείανση των ακμών και των γωνιών στα 

ελάσματα ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος τραυματισμού του χρήστη. Επίσης κατά 

την διαδικασία συντήρησης επιβάλλεται (βάση του εγχειριδίου χρήσης) η χρήση 

ΜΑΠ( Μέσα ατομικής προστασίας) κυρίως γαντιών από τους εργαζομένους. 

4.3.5 Κίνδυνος οφειλόμενες σε σύνθετα μηχανήματα 

Το μηχάνημα δεν λειτούργει συνδυαστικά με άλλες μηχανικές κατασκευές 
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4.3.6 Κίνδυνος οφειλόμενος στις μεταβολές συνθηκών λειτουργίας 

Το μηχάνημα δεν λειτουργεί σε μεταβαλλόμενες συνθήκες παρά μόνο σε αυτή την 

συνθήκη για την οποία έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί. 

4.3.7 Επιλογή προστασίας για τους κινδύνους από κινητά στοιχεία 

Το μηχάνημα δεν απαιτεί ειδική προστασία για κινδύνους από κινητά στοιχειά. 

4.4 Απαιτούμενα χαρακτηριστικά των προφυλακτήρων και 

συστημάτων προστασίας 

Στο μηχάνημα δεν προβλέπονται προφυλακτήρες, γιατί δεν απαιτούνται. 

4.5 Επικίνδυνες καταστάσεις οφειλόμενες σε άλλους 

εγγενείς κινδύνους 

4.5.1 Κίνδυνοι από ηλεκτρική τροφοδοσία  

Το μηχάνημα προβλέπεται να λειτουργεί με ηλεκτρική ενεργεία. Σε κάθε 

ηλεκτρολογικό πίνακα τοποθετείται αντιπλιξιακό σύστημα ώστε σε περίπτωση 

διαρροής αποκόπτεται η παροχή ενέργειας. Συνιστάται ο πίνακας να τοποθετείται 

μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα. 

4.5.2 Κίνδυνοι από στατικό ηλεκτρισμό 

Η μηχανή εκ της λειτουργίας της δεν ενδέχεται να συσσωρεύει στατικό ηλεκτρισμό. 

4.5.3 Τροφοδοσία με μορφές ενέργειας πλην της ηλεκτρικής 

Το μηχάνημα δεν προβλέπεται να λειτουργεί με άλλη μορφή ενέργειας. 

4.5.4 Σφάλματα συναρμολόγησης 

Η μηχανή παραδίδεται συναρμολογημένη στον χώρο εγκατάστασης. Από την στιγμή 

της πιστοποίησης της ορθής λειτουργίας, καμία ενέργεια 

συναρμολόγησης/αποσυναρμολόγησης δεν επιτρέπεται χωρίς την παρουσία του 

κατασκευαστή. 

4.5.5 Ακραίες θερμοκρασίες  

Το μηχάνημα προβλέπεται να λειτουργεί εντός ορίων θερμοκρασίας 0-40 ˚C. 
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4.5.6 Πυρκαγιά  

Κατά την λειτουργία του μηχανήματος δεν αναπτύσσονται παραγωγικές συνθήκες 

ικανές να προκαλέσουν ανάφλεξη των υλικών από τα οποία αποτελείται. 

4.5.7 Έκρηξη 

Η δημιουργία εκρηκτικής ατμόσφαιρας από την λειτουργία του μηχανήματος δεν είναι 

δυνατή. 

4.5.8 Θόρυβος 

Η λειτουργία του μηχανήματος δεν συνοδεύεται από την δημιουργία θορύβου εκτός 

των απαιτούμενων ορίων θορύβου. 

4.5.9 Κραδασμοί 

Κατά την χρήση του μηχανήματος δεν παράγονται κραδασμοί. 

4.5.10  Ακτινοβολίες/Εξωτερικές ακτινοβολίες/LASER 

Η λειτουργία του μηχανήματος δεν παράγει κανενός τύπου ακτινοβολία όπως δεν 

χρησιμοποιείται μηχανισμός laser. 

4.5.11  Εκπομπές εγγενώς επικίνδυνων υλικών και ουσιών 

Κατά την λειτουργιά δεν παράγονται εκπομπές βλαβερών ουσιών ή υλικών. 

4.5.12  Κίνδυνος εγκλωβισμού στο μηχάνημα 

Το μηχάνημα δεν διαθέτει εσωτερικό χώρο και δεν μπορεί να προκληθεί 

εγκλωβισμός εργαζόμενου. 

4.5.13  Κίνδυνος γλιστρήματος, σκοντάμματος ή πτώσης 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος πτώσης από ύψος κατά την επισκευή ή συντήρηση του 

μηχανήματος. Η σήμανση και η τήρηση των σχετικών κανόνων πρέπει να 

εφαρμόζονται.  

4.5.14 Κεραυνοί 

Το μηχάνημα δεν απαιτεί αντικεραυνική προστασία διότι κάθε κτηνοτροφική μονάδα 

έχει αντικεραυνικό σύστημα προστασίας. 



[55] 
 

4.6 Συντήρηση 

4.6.1 Συντήρηση μηχανήματος 

Η συντήρηση του μηχανήματος περιγράφεται λεπτομερώς στο αντίστοιχο κεφάλαιο 

των οδηγιών χρήσης και περιλαμβάνεται στον Τεχνικό Φάκελο του μηχανήματος. 

Γενικά συνιστάται η τήρηση του τακτικού περιοδικού προληπτικού κύκλου 

συντήρησης του μηχανήματος όπως προβλέπει ο κατασκευαστής. 

4.6.2 Πρόσβαση στη θέση εργασίας ή στα σημεία συντήρησης 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος πτώσης από ύψος κατά την συντήρηση του μηχανήματος. 

Απαγορεύεται κάθε εργασία συντήρησης κατά την λειτουργία του μηχανήματος. 

4.6.3 Απομόνωση των πηγών ενέργειας 

Το μηχάνημα λειτουργεί μόνο με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. 

4.6.4 Επέμβαση χειριστών  

Το μηχάνημα έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και εξοπλιστεί έτσι ώστε να 

περιορίζονται οι περιπτώσεις που καθιστούν αναγκαία την επέμβαση των 

εργαζομένων. 

4.7 Πληροφορίες 

4.7.1 Πληροφορίες και προειδοποιήσεις επί του μηχανήματος 

Πληροφορίες και συστήματα πληροφόρησης: 

Οι αναγκαίες για τον χειρισμό του μηχανήματος πληροφορίες καθώς και για τις 

προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται, βρίσκονται στο Εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης 

που συνοδεύουν το μηχάνημα. Οι οδηγίες είναι γραμμένες στα ελληνικά, είναι σαφής, 

σύντομες ώστε να μπορούν να διαβαστούν, γίνουν κατανοητές και αφομοιωθούν από 

κάθε άτομο που θα τις διαβάσει. 

Διατάξεις συναγερμού: 

Δεν απαιτούνται διατάξεις ηχητικής προειδοποίησης ή συναγερμού. 

4.7.2 Πληροφορίες για εναπομείναντες κινδύνους 

Δεν παρατηρούνται εναπομείναντες κίνδυνοι κατά την λειτουργία του μηχανήματος. 

Παρόλ’ αυτά οι χειριστές πρέπει να λαμβάνουν γνώση καλώς των οδηγιών χρήσης 



[56] 
 

και να τοποθετούνται σημάνσεις όπου απαιτείται που θα πληροφορούν σχετικά με 

τους κίνδυνους. 

4.7.3 Σήμανση μηχανήματος 

Κάθε μηχάνημα φέρει με ευκρινή, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο τρόπο τα παρακάτω: 

• την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή 

• τύπο του μηχανήματος-χαρακτηριστικά λειτουργιάς 

• τη σήμανση «CE»  

• τον αριθμό σειράς  

• το έτος κατασκευής 

4.7.4 Οδηγίες χρήσης 

Κατά την τελική παράδοση του μηχανήματος, παρέχεται από τον κατασκευαστή και 

το πρωτότυπο των οδηγιών χρήσης το όποιο είναι γραμμένο στα Ελληνικά (επίσημη 

γλώσσα της χώρας στην οποία διατίθεται).Η προσεκτική ανάγνωση και τήρηση των 

οδηγιών χρήσης από τον υποψήφιο χειριστή και κάθε άλλο άτομο που σχετίζεται με 

την λειτουργία/συντήρηση του μηχανήματος είναι απαραίτητη. Το εγχειρίδιο χρήσης 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. την εμπορική επωνυμία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή και του 

εντολοδόχου του 

2. περιγραφή του μηχανήματος, όπως αυτή επισημαίνεται στο ίδιο το μηχάνημα, 

εξαιρουμένου του αριθμού σειράς 

3. 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 

4. γενική περιγραφή του μηχανήματος 

5. περιγραφή της προβλεπόμενης χρήσης του μηχανήματος 

6. 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 
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7. οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη μεταφορά του 

8. οδηγίες για την έναρξη της χρήσης και την περαιτέρω χρήση του 

μηχανήματος και, εφόσον είναι απαραίτητο, οδηγίες για την εκπαίδευση των 

χειριστών 

9. 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 

10. οδηγίες σχετικά με τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνει ο 

χρήστης, συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του προσωπικού προστατευτικού 

εξοπλισμού που πρέπει να του παρέχεται 

11. 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 

12. 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 

13. οδηγίες για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών ρύθμισης και συντήρησης, 

στις οποίες περιλαμβάνονται τα προστατευτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται 

κατά τις εργασίες αυτές 

14. τις προδιαγραφές για τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, όταν αυτά 

ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην υγεία και την ασφάλεια των χειριστών· 
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Κεφάλαιο 5: Αναγνώριση και εκτίμηση των κινδύνων 

5.1 Διαδικασίες εντοπισμού κινδύνων που απορρέουν από 

το μηχάνημα και αντιμετώπιση τους 

Ο κατασκευαστής του μηχανήματος φέρει την μεγαλύτερη ευθύνη όσων αφορά τους 

κινδύνους που απορρέουν από την φύση και την λειτουργία του.  Ως προς την 

κατεύθυνση αυτή, ο εντοπισμός και η καταγραφή τους ξεκινά από το σχεδιασμό του 

μηχανήματος. Φυσικά είναι υπερβολικά δύσκολο ένα μηχάνημα να μην επιφέρει 

κίνδυνους. Παρόλα αυτά είναι υποχρέωση του κατασκευαστή καθ’όλη την διάρκεια 

παραγωγής ενός μηχανήματος ( από τον σχεδιασμό μέχρι και την προώθηση στην 

αγορά ) να λειτουργεί και εκτελεί ενέργειες ως προς την εξάλειψη των κινδύνων στο 

μέτρο του δυνατού. Συγκεκριμένα ο αντικειμενικός σκοπός της μείωσης 

διακινδύνευσης μπορεί να επιτευχθεί με την εξάλειψη των επικινδυνοτήτων ή 

μειώνοντας κάθε ένα από τα δυο στοιχεία που καθορίζουν τη συνδεόμενη 

διακινδύνευση ξεχωριστά ή και ταυτόχρονα: 

• Σοβαρότητα της ζημίας από την επικινδυνότητα που εξετάζεται 

• Πιθανότητα εμφάνισης αυτής της ζημίας 

Σύμφωνα λοιπόν με το πρότυπο ISO EN 12100:2010 (αφορά ασφάλεια 

μηχανημάτων, μέτρα σωστού σχεδιασμού για την μείωση ρίσκου εμφάνισης 

κινδύνων) και τις πανεπιστημιακές σημειώσεις του μαθήματος «Ανάλυση κινδύνου 

και ασφάλεια μεγάλων βιομηχανικών συστημάτων>> Ι. Μπακούρος ενδείκνυνται 

προστατευτικά μέτρα για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Τα εξής τρία βήματα 

εφαρμόζονται βάση της ακόλουθης αλληλουχίας.  

Βήμα 1: Μέτρα σχεδίου ενδογενώς ασφαλή   

Τα ενδογενώς ασφαλή μέτρα σχεδίου εξαλείφουν τις επικινδυνότητες ή μειώνουν τις 

συνδεόμενες διακινδυνεύσεις μέσω της κατάλληλης επιλογής των χαρακτηριστικών 

του σχεδίου της μηχανής. Είναι το μόνο στάδιο στο οποίο οι επικινδυνότητες 

μπορούν να εξαλειφτούν, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη για πρόσθετα 

προστατευτικά μέτρα. Τα μέτρα αυτά λήφθηκαν υπόψη και εφαρμόστηκαν κατά τον 

σχεδιασμό του μηχανήματος, προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι στο ελάχιστο. 

Βήμα 2: Διασφαλίσεις και συμπληρωματικά μέτρα 
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Βασικός παράγοντας για την μείωση της επικινδυνότητας αποτελεί η αναγνώριση της 

προοριζόμενης χρήσης και της λογικά προβλέψιμης κακής χρήσης του μηχανήματος. 

¨Έχοντας υπόψη αυτό, πρέπει να λαμβάνονται και να χρησιμοποιούνται διασφαλίσεις 

και συμπληρωματικά προστατευτικά μέτρα όταν δεν είναι εφαρμόσιμο να εξαλειφτεί η 

επικινδυνότητα ή να μειωθεί επαρκώς χρησιμοποιώντας μέτρα σχεδίου ενδογενώς 

ασφαλή. Κατά τον σχεδιασμό του εν λόγω μηχανήματος έχει ληφθεί υπόψη η κάκιστη 

χρήση από τον χειριστή και συμπληρωματικά μέτρα εφαρμόστηκαν εκεί που δεν ήταν 

δυνατή η εξάλειψη κινδύνου.  

Βήμα 3: Πληροφορίες για τη χρήση 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι διακινδυνεύσεις παραμένουν πάρα τα μέτρα σχεδίου 

ενδογενώς ασφαλή και την υιοθέτηση συμπληρωματικών προστατευτικών μέτρων. 

Για αυτόν τον λόγο, οι υπολειπόμενες διακινδυνεύσεις θα αναγνωρίζονται στις 

πληροφορίες για τη χρήση. Οι πληροφορίες θα περιλαμβάνουν: 

• Διαδικασίες χειρισμού για τη χρήση του μηχανήματος σύμφωνες με την 

αναμενόμενη ικανότητα του προσωπικού που το χρησιμοποιεί ή άλλων 

ατόμων που μπορεί να εκτεθούν σε κινδύνους που συνδέονται με αυτό.  

Ο σχεδιασμός του μηχανήματος έγινε με στόχο την απλότητα στο χειρισμό 

προκειμένου να γίνεται εύκολα κατανοητός από τον χειριστή. Δεν 

προβλέπεται η χρήση του μηχανήματος από άτομα πέραν του χειριστή. 

• Προτεινόμενες μέθοδοι ασφαλούς εργασίας για τη χρήση του και τις σχετικές 

απαιτήσεις εκπαίδευσης επαρκώς περιγεγραμμένες. 

Ο χειρισμός του μηχανήματος γίνεται βάση λογικής ακολουθίας απλών 

διενεργειών προκειμένου ο χειριστής ούτε να μπερδευτεί ούτε να τεθεί σε 

κίνδυνο. Κάθε μηχάνημα συνοδεύετε από το εγχειρίδιο χρήσης και πέρα από 

αυτό πραγματοποιείται προσωπική προφορική εκπαίδευση του χειριστή. 

• Επαρκείς πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της προειδοποίησης για 

υπολειπόμενες διακινδυνεύσεις για τις διάφορες φάσεις της ζωής του 

μηχανήματος. Αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. 

• Την περιγραφή τυχόν προτεινόμενου προσωπικού προστατευτικού 

εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης λεπτομέρειας που αφορά στην 

αναγκαιότητα του καθώς και στην εκπαίδευση που χρειάζεται για την χρήση 

του.  Αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. 

Οι πληροφορίες για τη χρήση δεν αποτελούν υποκατάστατο για τη σωστή εφαρμογή 

των μέτρων σχεδίου ενδογενώς ασφαλή, της διασφάλισης ή των συμπληρωματικών 
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προστατευτικών μέτρων. Ως προς αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ως 

συμπληρωματικό-επαναληπτικό προστατευτικό μέτρο αφού έχουν παρθεί όλα τα 

δυνατά μέτρα ασφάλειας κατά τον σχεδιασμό του μηχανήματος. 

5.2 Μέτρα σχεδίου ενδογενώς ασφαλή   

Τα μέτρα σχεδίου ενδογενώς ασφαλή είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό βήμα στη 

διαδικασία μείωσης διακινδύνευσης. Αυτό είναι γιατί τα ενυπάρχοντα στα 

χαρακτηριστικά της μηχανής προστατευτικά μέτρα είναι πιθανό να παραμείνουν 

αποτελεσματικά, ενώ η εμπειρία έχει δείξει ότι ακόμη και καλά σχεδιασμένη 

διασφάλιση μπορεί να αποτύχει και οι πληροφορίες για τη χρήση μπορεί να μην 

ακολουθούνται. Τα ενδογενώς ασφαλή μέτρα σχεδίου επιτυγχάνονται με την 

αποφυγή των επικινδυνοτήτων ή τη μείωση των διακινδυνεύσεων μέσω της 

κατάλληλης επιλογής χαρακτηριστικών σχεδίου για την ίδια τη μηχανή και την 

αλληλεπίδραση μεταξύ των εκτεθειμένων ατόμων και της αυτής. 

5.2.1 Εξέταση γεωμετρικών παραγόντων και φυσικών πτυχών 

5.2.1.1 Γεωμετρικοί παράγοντες 

Το σχήμα της μηχανής σχεδιάζεται για να μεγιστοποιήσει την άμεση ορατότητα των 

περιοχών εργασίας και των επικίνδυνων ζωνών από την θέση ελέγχου- μειώνοντας 

τα τυφλά σημεία και επιλέγοντας/ τοποθετώντας μέσα έμμεσης ορατότητας όπου 

είναι απαραίτητο έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά της 

ανθρώπινης όρασης, ιδιαιτέρως όταν ο ασφαλής χειρισμός απαιτεί άμεσο έλεγχο 

από το χειριστή, για παράδειγμα: 

• Την περιοχή κίνησης και εργασίας των κινητών μηχανών 

• Τη ζώνη κίνησης των φορτίων ή του μηχανήματος. 

Το σχέδιο της μηχανής θα είναι τέτοιο ώστε από την κύρια θέση ελέγχου ο χειριστής 

να μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν εκτεθειμένα άτομα στις ζώνες κινδύνου. 

Η θέση εργασίας του χειριστή τον αποτρέπει από πιθανές εκθέσεις σε κίνδυνο. Κατά 

την λειτουργία ο χειριστής δεν έρχεται σε επαφή με άλλο μέρος του συστήματος πέρα 

από την οθόνη χειρισμού. Ο σχεδιασμός είναι τέτοιος έτσι ώστε και κατά την 

συντήρηση του ο τεχνικός δεν διατρέχει κίνδυνο εγκλωβισμού, δυσκολία πρόσβασης 

σε σημεία και σοβαρά τραυματισμό από τα μέρη του συστήματος. 

Το σχήμα και η σχετική τοποθέτηση των μηχανικών εξαρτημάτων-τμημάτων. Για 

παράδειγμα, επικινδυνότητες σύνθλιψης- διάτμησης αποφεύγονται με την αύξηση 
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των ελάχιστων κενών μεταξύ των κινητών τμημάτων, τέτοια ώστε το μέρος του 

σώματος που εξετάζεται να μπορεί να εισέλθει στο κενό με ασφάλεια, ή με μείωση 

του κενού έτσι ώστε κανένα μέρος του σώματος να μην μπορεί να εισέλθει σε αυτό. 

Την αποφυγή κοφτερών ακμών και των γωνιών, προεξεχόντων τμημάτων: στο 

βαθμό που το επιτρέπει ο σκοπός τους, τα προσβάσιμα μέρη του μηχανήματος δε θα 

έχουν κοφτερές ακμές, γωνίες προεξέχοντα μέρη που είναι πιθανό να προκαλέσουν 

τραυματισμό και ανοίγματα που μπορούν να ‘παγιδεύσουν’ μέρη του σώματος ή του 

ρουχισμού. Συγκεκριμένα οι ακμές των μεταλλικών φύλλων θα είναι ομαλοποιημένες 

(χωρίς γρέζα), ή τροχισμένες. Η χρήση του συστήματος γίνεται μόνο από τον πίνακα 

ελέγχου, επομένως δεν υπάρχει ενδεχόμενο κάποιου από τους παραπάνω 

κινδύνους. Παρόλα αυτά, στο σύστημα δεν υπάρχουν προεξέχοντα μέρη πέρα από 

τις εξωτερικές διαστάσεις του πλαισίου και της βάσης του μοτέρ η οποία είναι 

πακτωμένη σε σταθερό σημείο καλυμμένη από προστατευτική λαμαρίνα. Στην 

περίπτωση επέμβασης τεχνικού δεν τίθεται θέμα πρόσβασης άρα και θέμα 

εγκλωβισμού/τραυματισμού από τα μέρη του συστήματος λόγω της κατάλληλης 

διάταξης τους (επαρκή κενά), ενώ κίνδυνοι όπως οι κοφτερές ακμές λειαίνονται κατά 

την κατασκευή του μηχανήματος. Το σχήμα του μηχανήματος είναι σχεδιασμένο έτσι 

ώστε να επιτυγχάνετε κατάλληλη θέση εργασίας και να παρέχει προσβάσιμους 

χειροκίνητους ελέγχους .Η θέση εργασίας είναι προσβάσιμη και ξεκάθαρη, μπροστά 

στο κεντρικό πίνακα. Δεν προβλέπεται κάποια χειροκίνητος έλεγχος κατά την χρήση 

πέρα από τους διακόπτες του πίνακα. 

5.2.1.2 Φυσικές πτυχές 

Τέτοιες πτυχές περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

- Περιορισμό της δύναμης ενεργοποίησης σε μια επαρκώς χαμηλή αξία έτσι 

ώστε το ενεργοποιημένο τμήμα να μη δημιουργεί μηχανική επικινδυνότητα 

- Περιορισμό της μάζας και της ταχύτητας των κινητών στοιχείων, ως εκ τούτου 

της κινητικής τους ενέργειας 

- Περιορισμό των εκπομπών με ενέργεια στα χαρακτηριστικά της πηγής 

χρησιμοποιώντας μέτρα για μείωση: 

1. Της εκπομπής θορύβου στην πηγή 

2. Της εκπομπής επικίνδυνων ουσιών 

3. Των εκπομπών ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένης, για παράδειγμα, της 

αποφυγής χρήσης επικίνδυνων πηγών ακτινοβολίας και του περιορισμού της 
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ακτινοβολίας στο χαμηλότερο επίπεδο που επαρκεί για τη λειτουργία της 

μηχανής 

Δεν υφίσταται κανένας από τους παραπάνω κίνδυνους. 

 

5.2.2 Γενική τεχνική γνώση του σχεδιασμού μηχανών 

Αυτή η γενική τεχνική γνώση μπορεί να προέρχεται από τεχνικές προδιαγραφές 

για σχεδιασμό (πρότυπα, κώδικες σχεδίου, κανονισμούς, υπολογισμούς κλπ) η 

οποία θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να καλύψει: 

1. Μηχανικές καταπονήσεις όπως 

- Περιορισμός καταπόνησης με εφαρμογή σωστής μεθόδου 

υπολογισμού, κατασκευής και πρόσδεσης όσον αφορά, για 

παράδειγμα, βιδωμένες και συγκολλημένες συναρμολογήσεις 

- Περιορισμός καταπόνησης με πρόληψη υπερφόρτωσης 

- Αποφυγή κόπωσης σε στοιχεία κάτω από διάφορες καταπονήσεις 

(κυκλικές καταπονήσεις) 

- Στατική και δυναμική ισορρόπηση των περιστρεφόμενων στοιχείων 

Το σύστημα εκτίθεται σε σοβαρές μηχανικές καταπονήσεις και χρησιμοποιήθηκε 

συγκεκριμένο πρότυπο (Ευρωκώδικας 3) για τον τρόπο κατασκευής. Ο 

Ευρωκώδικας 3 περιλαμβάνει στοιχεία για το σχεδιασμό κατασκευών από 

χάλυβα. 

2. Υλικά και οι ιδιότητές τους όπως   

- Αντίσταση στη διάβρωση, τη γήρανση, την τριβή και τη φθορά 

- Σκληρότητα, ολκιμότητα, ευθραυστότητα 

- Ομοιογένεια  

- Τοξικότητα 

- Ευφλεκτότητα 

Τα υλικά κατασκευής είναι εξολοκλήρου βιομηχανικού τύπου υψηλής αντοχής και 

φέρουν σήμανση CE από τον κατασκευαστή τους. 

3. Αξίες εκπομπών για: 

- Θόρυβο 

- Κραδασμούς  

- Επικίνδυνες ουσίες 
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- Ακτινοβολία 

Όταν η αξιοπιστία συγκεκριμένων εξαρτημάτων ή συγκροτημάτων είναι κρίσιμη για 

την ασφάλεια, τα όρια καταπόνησης θα πολλαπλασιάζονται με κατάλληλους 

συντελεστές εργασίας. Δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. 

5.2.3 Επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας  

Μια ή περισσότερες επικινδυνότητες μπορούν να εξαλειφθούν ή οι διακινδυνεύσεις 

να μειωθούν με την επιλογή της τεχνολογίας που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε 

συγκεκριμένες εφαρμογές όπως οι ακόλουθες:  

1. Σε μηχανές που προορίζονται για χρήση σε εκρηκτικές ατμόσφαιρες, 

χρησιμοποιούνται: 

- Κατάλληλα επιλεγμένο πνευματικό ή υδραυλικό σύστημα ελέγχου και 

ενεργοποιητές μηχανής 

- Ηλεκτρικό εξοπλισμό ενδογενώς ασφαλή 

Το σύστημα δεν προορίζεται για τέτοια χρήση. 

2. Για συγκεκριμένα προϊόντα που πρόκειται να επεξεργαστούν ( για 

παράδειγμα μέσω ενός διαλύτη), μέσω της χρήσης εξοπλισμού που 

εξασφαλίζει ότι η θερμοκρασία θα παραμείνει πολύ χαμηλότερη από το 

σημείο ανάφλεξης. 

Το σύστημα δεν προορίζεται για τέτοια χρήση. 

3. Τη χρήση εναλλακτικού εξοπλισμού για να αποφευχθούν υψηλά επίπεδα 

θορύβου, όπως: 

- Ηλεκτρικό αντί για πνευματικό εξοπλισμό 

- Σε συγκεκριμένες συνθήκες, κοπή νερού αντί για μηχανικό εξοπλισμό. 

Στο σύστημα γίνεται χρήση ηλεκτρικού εξοπλισμού σύμφωνα με το πρότυπο ως εκ 

τούτου τα επίπεδα εκπομπής θορύβου είναι πολύ χαμηλά. 

5.2.4 Εφαρμογή αρχής θετικής μηχανικής δράσης. 

Η θετική μηχανική δράση επιτυγχάνεται όταν ένα κινούμενο μηχανικό εξάρτημα 

αναπόφευκτα κινεί ένα άλλο εξάρτημα μαζί του, είτε με άμεση επαφή ή μέσω 

άκαμπτων στοιχείων. Ένα παράδειγμα αυτού είναι η θετική λειτουργία ανοίγματος 

διατάξεων διακοπτών σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.  
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Η αρχή αυτή εφαρμόζεται στην σύνδεση των ξύστρων μεταξύ τους και με το σύστημα 

του μοτέρ. Γι’ αυτό το λόγο οι συνδέσεις γίνονται σε μέρη προφυλαγμένα 

(τοποθετούνται ειδικά καπάκια) προκειμένου μόνο ο άνθρωπος να μπορεί να 

παρέμβει και να μην διαβρώνονται τόσο μηχανικά (τριβή) όσο και από το όξινο 

περιβάλλον. Τα υλικά για τις συνδέσεις είναι δοκιμασμένα στην αντοχή τους στο 

χρόνο και στο περιβάλλον λειτουργίας αλλά σύμφωνα και με το εγχειρίδιο χρήσης 

προβλέπεται τακτικός έλεγχος αυτών για συντήρηση. 

5.2.5 Προβλέψεις για σταθερότητα 

Οι μηχανές θα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να έχουν επαρκή σταθερότητα για 

να τους επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται με ασφάλεια στις ειδικές για τη χρήση τους 

συνθήκες. Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη συμπεριλαμβάνουν: 

- Τη γεωμετρία της βάσης  

- Την κατανομή βάρους, συμπεριλαμβανομένης της φόρτωσης 

- Τις δυναμικές δυνάμεις εξαιτίας κινούμενων μερών της μηχανής, της ίδιας της 

μηχανής ή των στοιχείων που κρατούνται από τη μηχανή τα οποία μπορεί να 

προκαλέσουν ροπή ανατροπής 

- Κραδασμούς 

- Ταλαντώσεις του κέντρου βάρους 

- Τα χαρακτηριστικά της υποστηρικτικής επιφάνειας σε περίπτωση ταξιδιού ή 

εγκατάστασης σε διαφορετικούς χώρους (συνθήκες εδάφους, κλίση κλπ) και  

- Εξωτερικές δυνάμεις, όπως πίεση ανέμου και χειροκίνητες δυνάμεις 

Η σταθερότητα θα εξετάζεται σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής της μηχανής, 

συμπεριλαμβανομένου της διαχείρισης, ταξιδιού, εγκατάστασης, χρήσης, 

αποσυναρμολόγησης, αδρανοποίησης και καταστροφής. 

Το σύστημα λόγω χαμηλού κέντρου βάρους και της επαρκής επιφάνειας της βάσης, 

δε δημιουργεί επικίνδυνες δονήσεις κατά τη λειτουργία του. 

5.2.6 Προβλέψεις για τη δυνατότητα συντήρησης 

Όταν σχεδιάζεται ένα μηχάνημα, οι παρακάτω παράγοντες δυνατότητας συντήρησης 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για να επιτρέπεται η συντήρηση του. 

- Προσβασιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη μετρήσεις του περιβάλλοντος και του 

ανθρώπινου σώματος, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων των ρούχων 

εργασίας και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται 
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- Ευκολία χειρισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις δυνατότητες του ανθρώπου 

- Περιορισμό του αριθμού των ειδικών εργαλείων και εξοπλισμού 

Οι διαστάσεις του μηχανήματος επιτρέπουν την πλήρη πρόσβαση ανθρώπινου 

σώματος στα διάφορα μέρη. Ακόμη, κατά τον σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη οι 

διαστάσεις των πιθανών εργαλείων που χρησιμοποιούνται κατά την συντήρηση, 

προκειμένου ο τεχνικός να εκτελέσει με ευκολία τις κινήσεις που χρειάζεται. 

 

5.2.7 Εργονομικές αρχές 

Οι εργονομικές αρχές θα λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό μηχανημάτων έτσι 

ώστε να μειώνεται η διανοητική ή η φυσική καταπόνηση και η ένταση του χειριστή. 

Αυτές οι αρχές θα λαμβάνονται υπόψη κατά την κατανομή των λειτουργιών στο 

χειριστή και στη μηχανή στο βασικό σχέδιο ( βαθμός αυτοματοποίησης). Κυρίως 

λαμβάνονται υπόψη τα μεγέθη του σώματος που είναι πιθανό να βρεθούν στον 

πληθυσμό των χρηστών, οι δυνάμεις και οι στάσεις, τα εύρη κίνησης, η συχνότητα 

κυκλικών ενεργειών. Όλα τα στοιχεία επαφής χειριστή-μηχανής όπως έλεγχοι, 

στοιχεία σηματοδότησης ή ένδειξης δεδομένων, θα σχεδιάζονται για να γίνονται 

εύκολα κατανοητά έτσι ώστε να είναι δυνατή η ξεκάθαρη και σαφής επαφή μεταξύ 

του χειριστή και του μηχανήματος. Η προσοχή του σχεδιαστεί επικεντρώνεται 

ιδιαίτερα στις ακόλουθες εργονομικές πτυχές του σχεδιασμού μηχανών:  

• Να αποφεύγει την ανάγκη για στάσεις και κινήσεις που καταπονούν κατά τη 

διάρκεια της χρήσης του μηχανήματος. 

Η πρόσβαση στη θέση εργασίας του μηχανήματος εξαρτάται πάντα άμεσα από τις 

εγκαταστάσεις του πελάτη. Σε κάθε εγκατάσταση γίνεται μέριμνα για την άμεση και 

εύκολη πρόσβαση του χρήστη. Η στάση του χειριστή για την λειτουργία του 

μηχανήματος είναι όρθια καθιστή θέση, έτσι δεν περιορίζει σωματικά κανέναν 

χρήστη. Η παραμονή του χρήστη στη θέση εργασίας δεν θέτει θέμα σωματικής 

κούρασης και καταπόνησης. 

• Να σχεδιάζει μηχανές, ειδικά χειροκίνητες και κινητές μηχανές, έτσι ώστε να 

είναι εύκολος ο χειρισμό τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανθρώπινη 

προσπάθεια, την ενεργοποίηση ελέγχων και την ανατομία της παλάμης, του 

χεριού και του ποδιού. 
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Οι ενέργειες που καλείται να εκτελέσει ο χειριστής σε όλα τα μέρη του μηχανήματος 

είναι απλές ( πχ άνοιγμα ηλεκτρικού διακόπτη) σε καμία περίπτωση δεν είναι 

πολύπλοκες και δεν προϋποθέτουν ειδικές σωματικές ικανότητες. 

• Να περιορίζει όσο το δυνατό το θόρυβο, τους κραδασμούς και τις θερμικές 

επιδράσεις όπως ακραίες θερμοκρασίες. 

Ο εκπεμπόμενος θόρυβος είναι σε χαμηλά επίπεδα, κραδασμοί δεν μεταφέρονται 

στον χειριστή άλλωστε ο χρόνος παραμονής του στο χώρο δεν επαρκή ώστε να 

επέλθει κάποιο πρόβλημα. 

• Να παρέχει τοπικό φωτισμό πάνω στη μηχανή για το φωτισμό της περιοχής 

εργασίας και για τις ζώνες ρύθμισης και συντήρησης όταν τα χαρακτηριστικά 

του σχεδίου του μηχανήματος καθιστούν το φωτισμό ανεπαρκή. 

Ο φωτισμός του χώρου εγκατάστασης εξαρτάται από τις εγκαταστάσεις του πελάτη. 

Παρόλα αυτά το σύστημα απαιτεί έντονο φωτισμό για τη χρήση καθώς ο χρήστης 

έρχεται σε επαφή ή πλησιάζει επικίνδυνα μέρη κατά τη λειτουργία. 

• Να επιλέγει, σχεδιάζει και τοποθετεί δείκτες, ταμπλό και μονάδες οπτικής 

απεικόνισης έτσι ώστε:  

- Να ταιριάζουν με τις παραμέτρους και τα χαρακτηριστικά της 

ανθρώπινης αντίληψης 

- Οι πληροφορίες που απεικονίζονται να μπορούν να ανιχνευθούν, 

ερμηνευτούν εύκολα ώστε ο χειριστής να μπορεί να τις αντιληφτεί από 

τη θέση ελέγχου 

Όλες οι πληροφορίες του συστήματος απεικονίζονται στη οθόνη χειρισμού. Έπειτα 

από την εγκατάσταση του μηχανήματος γίνεται εκπαίδευση σχετικά με την χρήση του 

πίνακα ελέγχου και τις λειτουργίες του. 

5.2.8 Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

Για το σχεδιασμό του ηλεκτρικού εξοπλισμού του μηχανήματος το IEC 60204-1 δίνει 

τις γενικές προβλέψεις σχετικά με την αποσύνδεση και τους διακόπτες των 

ηλεκτρικών κυκλωμάτων και για την προστασία κατά της ηλεκτροπληξίας. Σχετικά με 

τη σωστή τοποθέτηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ευθύνη φέρει ο ηλεκτρολόγο 

εγκαταστάτης. Οποιαδήποτε αλλαγή- παρέμβαση- πρέπει να γίνεται από την ίδιο ή 

εν γνώση του. 
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5.2.9 Εφαρμογή μέτρων σχεδίου ενδογενώς ασφαλή στα συστήματα 

ελέγχου 

Τα μέτρα σχεδιασμού του συστήματος ελέγχου θα επιλεχθούν έτσι ώστε η 

σχετιζόμενη με την ασφάλεια απόδοσή τους να παρέχει ποσό μείωσης 

διακινδύνευσης. Ο σωστός σχεδιασμός των συστημάτων ελέγχου του μηχανήματος 

μπορεί να αποφύγει απρόβλεπτες και πιθανώς επικίνδυνες συμπεριφορές του.  

Αιτίες επικίνδυνης συμπεριφοράς  του μηχανήματος είναι:                                

- Ακατάλληλος σχεδιασμός ή τροποποίηση του λογισμικού του συστήματος 

ελέγχου 

- Προσωρινή ή μόνιμη βλάβη ενός ή περισσότερων εξαρτημάτων του 

συστήματος ελέγχου 

- Μεταβολή ή βλάβη στην τροφοδοσία ισχύος του συστήματος ελέγχου 

- Ακατάλληλη επιλογή, σχεδιασμός και τοποθέτηση των συσκευών ελέγχου 

Τυπικά παραδείγματα επικίνδυνης συμπεριφοράς του μηχανήματος είναι: 

- Ξαφνική εκκίνηση 

- Ανεξέλεγκτη αλλαγή ταχύτητας 

- Βλάβη σταματήματος κινητών μερών 

- Πτώση ή εκτίναξη μέρους του μηχανήματος που συσφίγγεται από το ίδιο 

Ενέργεια της μηχανής που είναι αποτέλεσμα αναστολής των προστατευτικών 

διατάξεων 

Για να αποφευχθεί επικίνδυνη συμπεριφορά του μηχανήματος και για να επιτευχθούν 

ασφαλείς λειτουργίες, ο σχεδιασμός των συστημάτων ελέγχου πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις αρχές και τις μεθόδους που παρουσιάζονται σ’αυτήν την 

υποπαράγραφο 5.2.9. Αυτές οι αρχές και οι μέθοδοι θα εφαρμόζονται μεμονωμένα ή 

σε συνδυασμό όπως ενδείκνυται από τις περιστάσεις. Τα συστήματα ελέγχου θα 

σχεδιάζονται ώστε να επιτρέπουν στο χειριστή να αλληλεπιδρά με τη μηχανή 

ασφάλεια και ευκολία. Αυτό απαιτεί: 

• Συστηματική ανάλυση των συνθηκών εκκίνησης και διακοπής (Έχουν 

μεριμνηθεί όλα τα ανωτέρω) 

• Πρόβλεψη για ειδικούς τρόπους λειτουργίας πχ εκκίνηση μετά από κανονική 

διακοπή. ( Έχει μεριμνηθεί.) 

• Ξεκάθαρη απεικόνιση βλαβών ( Έχει μεριμνηθεί.) 
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• Μέτρα για την αποφυγή τυχαίας δημιουργίας εντολών απρόσμενης εκκίνησης 

που είναι πιθανό να προκαλέσει επικίνδυνη συμπεριφορά. (Δεν υπάρχει 

τέτοια πιθανότητα) 

Η διακοπή- τερματισμός γίνεται αυτόματα. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση δυο 

επαγωγικών αισθητήρων ανίχνευσης μετάλλου οι οποίοι τοποθετούνται  στο τέλος 

κάθε διαδρόμου. Επίσης σε περίπτωση θραύσης της αλυσίδας ή του 

συρματόσχοινου ο ηλεκτρικός κινητήρας απενεργοποιείται εξαιτίας της επαφής της 

χαλαρής πλέον αλυσίδας με την ακίδα επαφής. ¨Ένα συγκρότημα μηχανών μπορεί 

να διαιρείται σε αρκετές ζώνες για διακοπή έκτακτης ανάγκης. Οι διάφορες ζώνες θα 

καθορίζονται ξεκάθαρα και θα είναι προφανές ποια μέρη του μηχανήματος ανήκουν 

σε ποια ζώνη. Ομοίως, αν είναι προφανές συσκευές έλεγχου και προστατευτικές 

διατάξεις ανήκουν σε ποια ζώνη. Οι διεπαφές μεταξύ των ζωνών θα σχεδιάζονται 

έτσι ώστε καμία λειτουργία σε μια ζώνη να μη δημιουργεί επικινδυνότητες σε άλλη 

ζώνη που έχει διακοπεί για μια παρέμβαση.                                                     

Η διάταξη και οι διαστάσεις του μηχανήματος δεν είναι τέτοιες που να απαιτούν πάνω 

από μια ζώνες. Διακοπή εκτάκτου ανάγκης γίνεται από το μπουτόν τύπου μανιτάρι 

ασφαλείας.  

5.2.9.1 Έναρξη μιας εσωτερικής πηγής ισχύος/ ενεργοποίηση μιας 

εξωτερικής πηγής ισχύος  

Η έναρξη μιας εσωτερικής πηγής ισχύος ή η ενεργοποίηση μιας εξωτερικής πηγής 

ισχύος δεν προκαλεί επικίνδυνη κατάσταση. Αυτό γιατί η σύνδεση στο δίκτυο 

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας δε θα έχει ως αποτέλεσμα την εκκίνηση των τμημάτων 

εργασίας του μηχανήματος. 

5.2.9.2 Έναρξη/ διακοπή ενός μηχανισμού 

Η αρχική ενέργεια για την έναρξη/διακοπή ή την επιτάχυνση/επιβράδυνση της 

κίνησης ενός μηχανισμού θα πρέπει να εκτελείται μέσω της εφαρμογής ή της 

αύξησης της ηλεκτρικής τάσης ή πίεσης υγρού ή αν εξετάζονται στοιχεία δυαδικού 

λογισμού με το πέρασμα από την κατάσταση 0 στην κατάσταση 1. Το σύστημα δεν 

περιλαμβάνει τέτοιο τύπο μηχανισμού. Κατά την διάρκεια λειτουργίας, ο χειριστής δε 

χρειάζεται να ελέγχει μεγέθη όπως ταχύτητα, πίεση κλπ. 

5.2.9.3 Διακοπή τροφοδοσίας ισχύος 
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Τα μηχανήματα θα πρέπει να σχεδιάζονται για να αποφεύγονται οι επικίνδυνες 

καταστάσεις που είναι αποτέλεσμα διακοπής ή υπερβολικής διακύμανσης της 

τροφοδοσίας ισχύος. Τουλάχιστον οι ακόλουθες απαιτήσεις θα πρέπει να 

καλύπτονται: 

- Η λειτουργία διακοπής του μηχανήματος θα διατηρείται 

Κατά την εμφάνιση προβλήματος ισχύος η λειτουργία του συστήματος σταματά 

χωρίς να γίνεται αυτόματη επανεκκίνηση και υπάρχει σχετικό μήνυμα της βλάβης στο 

ιστορικό σφαλμάτων 

• ¨Όλες οι συσκευές των όποιων η μόνιμη λειτουργία απαιτείται για την 

ασφάλεια θα λειτουργούν με αποτελεσματικό τρόπο για τη διατήρηση της 

ασφάλειας 

Η υψηλότερη ποιότητας υλικών που χρησιμοποιούνται εξασφαλίζουν την 

αποδοτικότερη λειτουργία τέτοιων συσκευών. 

5.2.9.4 Πιθανότητα αποτυχίας των λειτουργιών ασφάλειας 

Η ασφάλεια μηχανημάτων δεν εξαρτάται μόνο από την αξιοπιστία των συστημάτων 

ελέγχου αλλά επίσης από τη αξιοπιστία όλων των μερών της μηχανής. Η συνεχής 

λειτουργία των λειτουργιών ασφαλείας είναι απαραίτητη για τη ασφαλή χρήση της 

μηχανής. Αξιόπιστα εξαρτήματα σημαίνει εξαρτήματα που είναι ικανά να αντέξουν 

όλες τις διαταράξεις και καταπονήσεις που συνδέονται με τη χρησιμοποίηση του 

εξοπλισμού στις συνθήκες της προοριζόμενης χρήσης, για την περίοδο χρόνου ή τον 

αριθμό των λειτουργιών που έχει οριστεί για τη χρήση, με χαμηλή πιθανότητα 

αστοχιών που δημιουργούν επικίνδυνη δυσλειτουργία της μηχανής. Τα εξαρτήματα 

επιλέγονται λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες που αναφέρονται 

παραπάνω.  

5.3 Σκοπός της ανάλυσης και αποτίμησης των κίνδυνων 

Η ανάλυση και αποτίμηση κινδύνων γίνεται με σκοπό: 

• Να εντοπιστούν οι εγγενείς κίνδυνοι που ενδέχεται να προκαλέσει το 

μηχάνημα και η σχετική κατάσταση αντικειμενικού κινδύνου 

• Να γίνει ανάλυση και εκτίμηση των κίνδυνων, λαμβάνοντας υπόψη τη 

σοβαρότητα του ενδεχομένου τραυματισμού ή της ενδεχόμενης βλάβης της 

υγείας και την πιθανότητα πρόκλησης τους. 
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• Να γίνει υπολογισμός της επικινδυνότητας, προκειμένου να καθορισθεί αν 

απαιτείται ελάττωση των κίνδυνων, σύμφωνα με το σκοπό της οδηγίας 

2006/42/ΕΚ 

• Να αναφέρει τρόπους αντιμετώπισης και διορθωτικές ενέργειες ώστε να 

εξαφανίσει τους εγγενείς κινδύνους ή να μειώσει τους κίνδυνους που 

συνδέονται με τους εν λόγω εγγενείς κινδύνους, δια της εφαρμογής 

προστατευτικών μέτρων 

Η ανάλυση και αποτίμηση των κίνδυνων γίνεται σύμφωνα με το πρότυπο EN 

12100:2010. Προσδιορισμός κινδύνου/ Επικινδυνότητας: 

Κίνδυνος (Risk) = R 

Σοβαρότητα (Severity) = Σ 

Πιθανότητα (Probability) = Π      R = Σ x Π 

5.3.1 Αναγνώριση κινδύνων 

Για την αρχική αναγνώριση των πηγών κινδύνων της μηχανής και εν συνεχεία τον 

υπολογισμό της επικινδυνότητας χρησιμοποιούνται οι εξής πηγές: 

• Εξέταση του τρόπου λειτουργίας της μηχανής Εξέταση των κατασκευαστικών 

σχεδίων 

• Εξέταση της μηχανής για τον εντοπισμό των πηγών κινδύνου 

• Πληροφορίες από τη βιβλιογραφία, internet 

• Επιθεωρήσεις εν ώρα λειτουργίας της μηχανής με σκοπό την εκτίμηση και 

αξιολόγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς που μπορεί να οδηγήσει σε 

ατυχήματα 

• Αναφορές για επικίνδυνες καταστάσεις/ παρ’ολίγον ατυχήματα/ ατυχήματα 

Μετά την συγκέντρωση των στοιχείων από τις παραπάνω πηγές, γίνεται εντοπισμός 

των κινδύνων που αφορούν: 

1) Τους κίνδυνους για την ασφάλεια ή κινδύνους ατυχήματος 

2) Τους κίνδυνους για την υγεία 

3) Τους εγκάρσιους κίνδυνους 
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Οι κίνδυνοι για την ασφάλεια ή κίνδυνοι ατυχήματος, περικλείουν την πιθανότητα να 

προκληθεί τραυματισμός, ή βλάβη στους εργαζομένους, ως συνέπεια έκθεσης σε 

επικίνδυνη κατάσταση η οποία μπορεί να οφείλεται σε: 

• Ελλείψεις στην από κατασκευής ασφάλεια της μηχανής 

• Ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας κατά την λειτουργία της μηχανής 

Οι κίνδυνοι για την υγεία των εργαζομένων είναι αυτοί που περικλείουν την 

πιθανότητα να προκληθεί αλλοίωση στην βιολογική ισορροπία των εργαζομένων, ως 

συνέπεια έκθεσης σε: 

• Φυσικούς παράγοντες 

• Χημικούς παράγοντες 

• Βιολογικούς παράγοντες 

Οι εγκάρσιοι κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων είναι οι 

κίνδυνοι που χαρακτηρίζονται από την αλληλοεπίδραση της σχέσης εργαζομένου και 

μηχανής. Οι αιτίες αυτές των κινδύνων εντοπίζονται στην ίδια τη δομή της 

λειτουργικής διαδικασίας της μηχανής, που οδηγεί στην αναγκαστική προσαρμογή 

του ανθρώπου στις απαιτήσεις της λειτουργίας. 

 

5.4 Εκτίμηση κινδύνου 

Μετά την αναγνώριση των κινδύνων και την ανάλυση τους ακολουθεί η εκτίμηση τους 

δηλαδή η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση τους. Για την εκτίμηση της επικινδυνότητας 

των καταγεγραμμένων κινδύνων χρησιμοποιείται ο παραπάνω πίνακας: 

Πίνακας 5.1 Πίνακας εκτίμησης επικινδυνότητας 

 ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ 

ΣΟΒΑΡΟΤΗΤ

Α 

10 

ΑΠΙΘΑΝΟ 

(Δεν έχει 

ακουστεί 

σχετικό 

περιστατικ

ό) 

20 

ΟΧΙ 

ΑΠΙΘΑΝΟ 

(Έχει 

ακουστεί 

σχετικό 

περιστατικ

ό) 

30 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ 

ΠΙΘΑΝΟ 

(Έχει 

συμβεί 

κάποια 

στιγμή στο 

παρελθόν) 

40 

ΠΙΘΑΝΟ 

(Έχει 

συμβεί 

<1 

φορά/χρ

όνο) 

50 

ΠΟΛΥ 

ΠΙΘΑΝΟ 

(Έχει 

συμβεί >1 

φορά/χρόν

ο) 
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1. Ασήμαντος 

τραυματισμ

ός ή 

επίπτωση 

στην υγεία 

(μη 

απουσία 

εργαζομένο

υ) 

10 20 30 40 50 

2. Κοινός 

τραυματισμ

ός ή 

επίπτωση 

στην υγεία 

(απουσία 

εργαζομένο

υ 1 έως 3 

μέρες) 

20 40 60 80 100 

3. Σοβαρός 

τραυματισμ

ός ή 

επίπτωση 

στην υγεία 

(απουσία 

εργαζομένο

υ >3) 

30 60 90 120 150 

4. Μόνιμη 

ολική 

αναπηρία, 

καθολικά 

τραύματα, 

αναπηρία) 

40 80 120 160 200 

5. Θάνατος 50 100 150 200 250 
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5.4.1 Μηχανικοί κίνδυνοι 

Πίνακας 5.2: Στοιχεία εκτίμησης μηχανικών κίνδυνων  

ΚΙΝΔΥΝΟ

Ι 

ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

R =Σ x Π 

ΜΕΤΡΑ 

Π Σ R  Ν

/

Α 

Σύνθλιψη Πιθανή σύνθλιψη από την 

παγίδευση άκρου (χέρι, 

πόδι) 

20 3 60  Τοποθετούνται 

μεταλλικοί 

προφυλακτήρες 

(καπάκια). Ενημέρωση 

και χρήση ΜΑΠ 

Παγίδευση μεταξύ 

κινούμενου στοιχείου και 

εδάφους 

20 4 80  Για την αποτροπή 

υπάρχει σήμανση και 

ενημέρωση του 

χρήστη στο εγχειρίδιο 

χρήσης 

Πτώση εκτιθέμενου 

προσώπου 

30 2 60  Προειδοποιητική 

σήμανση 

Διάτμηση Δεν εντοπίζεται κίνδυνος    Χ Δεν υπάρχει 

λειτουργία που μπορεί 

να προκαλέσει 

διάτμηση άκρων 

Κοπή  Πιθανή κοπή ή σκίσιμο 30 4 120  Έχει γίνει λείανση- 

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ  STOP 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΕΚΤΟ  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 

ΕΠΙΘΥΜΗΤΟ  ΚΑΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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δέρματος λόγω αιχμηρών 

άκρων 

χρήση γαντιών κατά 

την εργασία 

Άστοχος 

χειρισμός 

Επέμβαση στη μηχανή 

κατά την λειτουργία της 

είτε για καθαρισμό είτε για 

συντήρηση 

30 3 90  Σήμανση 

απαγόρευσης 

επέμβασης στη 

μηχανή ενώ αυτή 

λειτουργεί 

Τράβηγμα Παγίδευση ρούχου 10 4 40  Δεν υπάρχει επαφή με 

τη μηχανή κατά την 

λειτουργία της 

Κρούση Κρούση της κεφαλής επί 

του μεταλλικού πλαισίου 

της μηχανής 

30 2 60  Προειδοποιητική 

σήμανση για κρούση 

 Σκόνταμμα επί του 

πλαισίου της μηχανής  

50 1 50  Προειδοποιητική 

αναφορά στο 

εγχειρίδιο χρήσης 

Διάτρηση Δεν εντοπίζεται κίνδυνος    Χ Δεν υπάρχει 

μηχανισμός διάτρησης 

Τριβή Δεν εντοπίζεται κίνδυνος    Χ Δεν υπάρχει σχετικός 

μηχανισμός  

Σχήμα και 

γεωμετρία 

(μηχανήματ

ος) 

Εντοπίζεται κίνδυνος κατά 

την ανύψωση και 

εγκατάσταση του 

μηχανήματος 

30 5 150  Η εργασία γίνεται 

από έμπειρο 

προσωπικό. 

Τηρούνται οι κανόνες 

διαχείρισης και 

ανύψωσης φορτίων. 

Χρήση ΜΑΠ 

Σχετική 

θέση 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος 

λόγω της θέσης του 

χειριστή προς το 

μηχάνημα. 

   Χ  

Ευστάθεια Δεν εντοπίζεται κίνδυνος    Χ  

Ταχύτητα- 

Επιτάχυνση 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος    Χ  

Ανεπαρκής 

μηχανική 

Σκελετός της μηχανής 20 3 60  Υλικά με σήμανση CE. 

Πιστή εφαρμογή του 
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αντοχή προγράμματος 

ελέγχου και 

συντήρησης-

Ευρωκώδικας 3 

Δυναμική 

ενέργεια 

ελαστικών 

στοιχείων 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος    Χ  

 

 

5.4.2 Ηλεκτρικοί κίνδυνοι 

Πίνακας 5.3: Στοιχεία εκτίμησης ηλεκτρικών κίνδυνων 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

R =Σ x Π 

ΜΕΤΡΑ 

Π Σ R Ν/Α 

Ηλεκτρική 

επαφή 

Ηλεκτροπληξία λόγω 

επαφής με το 

ηλεκτρικό κύκλωμα 

20 3 60  Ο ηλεκτρικός πίνακας 

ισχύος που δίνει 

ρεύμα στη μηχανή 

είναι κλειδωμένος. Το 

ηλεκτρικό κύκλωμα 

της μηχανής είναι 

επαρκώς μονωμένο 

ώστε να μην 

επιτραπεί διαρροή 

ρεύματος υπό την 

προϋπόθεση ότι δε 

γίνεται χρήση της 

μηχανής πέρα αυτών 

που 

προδιαγράφονται. 

Ακατάλληλα 

μονωτικά υλικά 

ή και αστοχία 

στη μόνωση 

Εντοπίζεται κίνδυνος 30 3 90  Η πρόσβαση στην 

ηλεκτρική διάταξη της 

μηχανής επιτρέπεται 

μόνο σε 
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εξουσιοδοτημένο από 

τον κατασκευαστή 

τεχνικό. Σχετική 

αναφορά υπάρχει στο 

βιβλίο οδηγιών 

χρήσης. Το σύνολο 

του μηχανήματος είναι 

γειωμένο. 

Ηλεκτροστατικά 

φαινόμενα 

Ενδεχόμενος κίνδυνος 10 3 30  Η λειτουργία της 

μηχανής ενδέχεται να 

προκαλεί την 

συσσώρευση 

στατικού ηλεκτρισμού. 

Το σύνολο της 

μηχανής είναι 

γειωμένο.  

Θερμικά ή 

χημικά 

φαινόμενα που 

μπορεί να 

προκαλέσουν 

βλάβες στο 

ηλεκτρικό 

σύστημα 

Δεν εντοπίζεται 

κίνδυνος 

   Χ Δεν υπάρχουν τέτοια 

φαινόμενα που 

μπορεί να 

προκαλέσουν βλάβη 

στο ηλεκτρικό 

σύστημα. 

 

 

5.4.3 Θερμικοί κίνδυνοι 

Πίνακας 5.4: Στοιχεία εκτίμησης θερμικών κίνδυνων 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

R =Σ x Π 

ΜΕΤΡΑ 

Π Σ R N/A 

Επιφάνειες 

υψηλής 

θερμοκρασίας 

Εκδηλώνεται 

κίνδυνος 

30 3 90  Υπάρχουν επιφάνειες 

με υψηλή 

θερμοκρασία. Έχουν 



[77] 
 

τοποθετηθεί μεταλλικοί 

προφυλακτήρες.  

Εστίες φλόγας Δεν εκδηλώνεται 

κίνδυνος 

   Χ Εστίες φλόγας δεν 

υπάρχουν 

Ακραίες 

περιβαλλοντικές 

συνθήκες 

Δεν εκδηλώνεται 

κίνδυνος 

   Χ Η μηχανή δεν 

προβλέπεται να 

λειτουργεί σε ακραίες 

περιβαλλοντικές 

συνθήκες. 

 

5.4.4 Κίνδυνοι από θόρυβο 

Πίνακας 5.5: Στοιχεία εκτίμησης κίνδυνων από θόρυβο  

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

R =Σ x Π 

ΜΕΤΡΑ 

Π Σ R Ν/Α 

Μη χρήση 

ωτοασπίδων 

Δεν εντοπίζεται 

σοβαρός κίνδυνος- 

τραυματισμός λόγω 

θορύβου 

10 1 10  Συνιστάται γενικώς η 

χρήση ωτασπίδων 

εφόσον το μηχάνημα 

λειτουργεί σε 

εργοστασιακό χώρο 

όπου ο θόρυβος 

συσσωρευτικά είναι 

μεγάλος. 

Εκκωφαντικός 

θόρυβος 

Δεν εκδηλώνεται 

κίνδυνος 

   Χ Δεν παράγεται από την 

λειτουργία του 

μηχανήματος 

Απώλεια 

ψυχραιμίας 

Εκ της λειτουργίας 

της και της φύσης 

του παραγόμενου 

έργου δεν εντοπίζεται 

σοβαρός κίνδυνος 

10 1 10  Χρήση μηχανής από 

έμπειρο και μόνο 

προσωπικό. 

Εκπαίδευση νέου  

εργαζομένου πριν την 

ανάθεση εργασίας 

χρήσης της μηχανής 

Συνήχηση Δεν εντοπίζεται    Χ Δεν παράγεται από την 
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θορύβων ( 

ηχητικών 

σημάτων, 

συνομιλιών 

κλπ) 

κίνδυνος λειτουργία του 

μηχανήματος 

 

 

 

 

5.4.5 Κίνδυνοι από κραδασμούς και από ακτινοβολίες 

Πίνακας 5.6: Στοιχεία εκτίμησης κίνδυνων από κραδασμούς και από ακτινοβολίες 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

R =Σ x Π 

ΜΕΤΡΑ 

Π Σ R Ν/Α 

Κραδασμοί 

από την 

λειτουργία 

της μηχανής 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος    Χ Οι κραδασμοί που 

παράγονται στην 

ξύστρες δεν 

μεταφέρονται στον 

χειριστή ή σε άλλο 

εμπλεκόμενο άτομο. 

Χαμηλή 

συχνότητα 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος    Χ Κατά την λειτουργία 

του μηχανήματος δεν 

παράγεται ακτινοβολία 

Ραδιοκύματα Δεν εντοπίζεται κίνδυνος    Χ Κατά την λειτουργία 

του μηχανήματος δεν 

παράγεται ακτινοβολία 

Υπέρυθρη- 

Υπεριώδη 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος    Χ Κατά την λειτουργία 

του μηχανήματος δεν 

παράγεται ακτινοβολία 

Ορατή 

ακτινοβολία 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος    Χ Κατά την λειτουργία 

του μηχανήματος δεν 

παράγεται ακτινοβολία 
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Ακτινοβολίες 

χ ή γ 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος    Χ Κατά την λειτουργία 

του μηχανήματος δεν 

παράγεται ακτινοβολία 

 

5.4.6 Κίνδυνοι από υλικά και ουσίες 

Πίνακας 5.7: Στοιχεία εκτίμησης κίνδυνων από υλικά και ουσίες 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

R =Σ x Π 

ΜΕΤΡΑ 

Π Σ R Ν/Α 

Έρχονται 

σε άμεση 

επαφή 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος 

από τα αυλικά που έχουν 

χρησιμοποιηθεί γι α την 

κατασκευή της μηχανής 

10 1 10  Το σύνολο των υλικών 

που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τη 

κατασκευή του 

μηχανήματος δεν 

αποτελούν κίνδυνο για 

το χειριστή και δεν 

αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους προκαλώντας 

ανεπιθύμητα 

αποτελέσματα 

Είναι 

τοξικές 

Ο ψευδάργυρος όποιος 

εμποτίζει το χάλυβα κατά 

την θέρμανση του σε 

υψηλές θερμοκρασίες 

απελευθερώνει τοξικά 

αέρια. 

20 4 80  Απαγορεύεται 

οποιαδήποτε 

επεξεργασία στα 

γαλβανισμένα μέρη του 

μηχανήματος πέραν 

από το έμπειρο 

προσωπικό του 

κατασκευαστή.  

Είναι 

εκρηκτικές 

Δεν εντοπίζεται κίνδυνος 

από τα υλικά που έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τη 

μηχανή 

   Χ  

 

5.4.7 Κίνδυνος από ανεπιτυχή εργονομικό σχεδιασμό 
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Πίνακας 5.8: Στοιχεία εκτίμησης κίνδυνου από ανεπιτυχή σχεδιασμό 

ΚΙΝΔΥΝΟ

Ι 

ΑΙΤΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ  

R =Σ x Π 

ΜΕΤΡΑ 

Π Σ R Ν/Α 

Ψυχοφυσιο

λογικές 

επιδράσεις 

στον 

χειριστή 

Δεν εντοπίζεται σοβαρός 

κίνδυνος. Ο εργονομικός 

σχεδιασμός του 

μηχανήματος δεν προκαλεί 

ψυχοφυσιολογικούς 

κίνδυνους 

10 1 10  Δεν αποτελούν 

κίνδυνο για το 

χειριστή κατά την 

διάρκεια λειτουργίας 

του μηχανήματος 

εφόσον τηρούνται οι 

οδηγίες χρήσης. 

 

Κεφάλαιο 6: Οδηγίες χρήσης και συντήρησης- 

Εγχειρίδιο εγκατάστασης 

6.1. Εισαγωγή στις οδηγίες χρήσης 

Αγαπητέ πελάτη, 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε για την επιχείρηση σας το 

συγκρότημα ξύστρας αλυσίδας καθαρισμού διαδρόμων κτηνοτροφικών μονάδων. Το 

συγκεκριμένο σύστημα έχει σχεδιαστεί για τον καθαρισμό κοπριών σε κτηνοτροφικές 

μονάδες. Είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε πλήρως ευχαριστημένοι από την απόδοσή 

του. 

Για την δική σας ενημέρωση και ασφάλεια, παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά 

τις παρακάτω οδηγίες όσον αφορά την σωστή χρήση του προϊόντος και πώς να 

αποφύγετε άσκοπα ατυχήματα. 

Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο αναφέρεται σε κάθε τύπο Ξ.Α 2-5m, 3m ,3,5 m, 4m. 

Κρατήστε το συγκεκριμένο εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος. 

 

Σας ευχαριστούμε. 

 

(υπογραφή) 
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Η εγκατάσταση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό ή από 

την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή, αναλαμβάνοντας την πλήρη 

ευθύνη της οριστικής εγκατάστασης και της ομαλής λειτουργίας του εγκατεστημένου 

προϊόντος. Είναι απαραίτητο επίσης να λάβετε υπόψη όλους τους εθνικούς, 

περιφερειακούς, επαρχιακούς και δημοτικούς νόμους και κανονισμούς της χώρας 

όπου εγκαταστάθηκε η συσκευή. Δεν θα υπάρξει καμία ευθύνη από τον 

κατασκευαστή για παράλειψη συμμόρφωσης με τις εν λόγω προφυλάξεις. 

I. Ηλεκτρικές συνδέσεις: Συνιστάται επομένως στο εξουσιοδοτημένο 

προσωπικό, μετά από κάθε επέμβαση που πραγματοποιεί στο προϊόν, να 

δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ηλεκτρονικές συνδέσεις, κυρίως όσον αφορά τον 

πίνακα αυτοματισμού. 

II. Σωστή χρήση: Το συγκεκριμένο μηχάνημα πρέπει να χρησιμοποιείται για 

τους σκοπούς για τους οποίους έχει κατασκευαστεί με τον προκαθορισμένο 

τρόπο. 

III. Ευθύνη του κατασκευαστή: Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία 

ευθύνη για ζημίες που έχουν προκληθεί σε άτομα, ζώα ή πράγματα, από 

λάθη εγκατάστασης, συντήρησης και μη σωστής χρήσης. 

IV. Επαλήθευση της ακεραιότητας του προϊόντος: Μετά την αφαίρεση της 

συσκευασίας, βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα την πληρότητα του 

περιεχομένου. Σε περίπτωση ασυμφωνίας, επικοινωνήστε με τον 

αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε τη συσκευή. 

V. Ηλεκτρικά εξαρτήματα: ¨Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα που συνθέτουν το 

προϊόν, για να μπορούν να εγγυηθούν τη σωστή λειτουργία, θα πρέπει να 

αντικαθίστανται με γνήσια ανταλλακτικά αποκλειστικά και μόνο από 

εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. 

VI. Συντήρηση: Η ημερήσια και μηνιαία συντήρηση του προϊόντος θα πρέπει να 

πραγματοποιείται από τον αγοραστή και τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, 

προγραμματίζοντας την εκ των προτέρων, από εξειδικευμένο προσωπικό 

ή/και από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή. 
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6.2. Αρχή λειτουργίας του μηχανήματος 

Το συγκρότημα ξύστρας αλυσίδας  χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των 

διαδρόμων σε κτηνοτροφικές μονάδες , με την μέθοδο της προώθησης των κοπριών  

και του ταυτόχρονου ξυσίματος του δαπέδου του διαδρόμου. Το σύνολο του 

περιλαμβάνει: 

1) 2 ξύστρες (Σχήμα 1) 

2) ανοξείδωτο συρματόσχοινο με πλαστική εξωτερική επένδυση (Σχήμα 6) 

3) γαλβανισμένη αλυσίδα 

4) 6 τροχαλίες (Σχήμα 6) 

5) ηλεκτρικό κινητήρα (μοτέρ) με μειωτήρα (Σχήμα 2) 

6) γρανάζι προσαγωγής αλυσίδας (Σχήμα 2) 

7) βάση μοτέρ (Σχήμα 2) 

και προβλέπεται να δουλεύει σε δυο διαδρόμους ταυτόχρονα. Στο κάθε διάδρομο 

τοποθετείται από μια μεταλλική κατασκευή (ξύστρα) στο ειδικά διαμορφωμένο 

κανάλι. Οι κατασκευές αυτές συνδέονται μεταξύ τους, ως προς την φορά 

καθαρισμού, με την αλυσίδα και αντίθετα με την φορά καθαρισμού, με το 

συρματόσχοινο.  Έτσι οι δυο ξύστρες κινούνται ταυτόχρονα άλλα πάντα με 

αντίθετη φορά μεταφέροντας φυσικά την κίνηση από διάδρομο σε διάδρομο μέσω 

των  τεσσάρων τροχαλιών. Οι τροχαλίες αυτές είναι πακτωμένες ανά δυο στο 

τέλος και στην αρχή του διαδρόμου. Οι ξύστρες κινούνται όταν το μοτέρ 

περιστρέφει το γρανάζι. Το γρανάζι προσαγωγής  όπου περιμετρικά του 

προσαρμόζεται η αλυσίδα σε συνδυασμό με την μορφή της βάσης και των άλλων 

2 τροχαλιών, διατηρεί την αλυσίδα τεντωμένη. Έτσι κατά την δεξιόστροφη 

περιστροφή του, ο αριστερός διάδρομος καθαρίζεται μετακινώντας παράλληλα 

την ξύστρα του δεξιού διαδρόμου προς την αρχή του μέχρι να αρχίσει αυτόματα η 

αριστερόστροφη περιστροφή για τον καθαρισμό του δεξιού διαδρόμου. Ο 

αυτοματισμός επιτυγχάνεται με επαγωγικό αισθητήρα (μάτι) ανίχνευσης μετάλλου 

το όποιο όταν ανιχνεύει την μια ξύστρα στο τερματισμό της απενεργοποίει το 

μοτέρ και ενεργοποιεί την αντίστροφη περιστροφή. Το σύστημα βάσης-μοτέρ-

γραναζιού κίνησης-τροχαλιών τοποθετείται επίσης στο τέλος του διαδρόμου μετά 

τον κανάλι εναπόθεσης των κοπριών. Τέλος η κάθε ξύστρα αποτελείται από τα 

δυο κεντρικά μαχαίρια τα όποια είτε καθαρίζουν είτε ανασηκώνονται ανάλογα με 

την φορά κίνησης και τα  πλευρικά ρυθμιζόμενη μαχαίρια τα οποία δίνουν την 
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δυνατότητα προσαρμογής στο πραγματικό πλάτος του διαδρόμου ακόμη και αν 

αυτός δεν έχει το ίδιο πλάτος σε όλο το μήκος της διαδρομής κάθε κτηνοτροφικής 

μονάδας.  

6.2.1 Διακόπτες προστασίας και προσωπική ασφάλεια 

Το μηχάνημα διαθέτει τους παρακάτω αυτοματισμούς ασφαλείας και προστασίας. 

Πρόσβαση και αλλαγές στις παρακάτω παραμέτρους δεν επιτρέπονται: 

• Ρελέ διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος  

• Αντικεραυνική προστασία πίνακα 

• Αναλογικός αισθητήρας (ακίδα) ενεργοποίηση του σε περίπτωση θραύσης της 

αλυσίδας  ή συρματόσχοινου για την απενεργοποίηση του μοτέρ. 

Σε περίπτωση αλλαγών η εγγύηση του μηχανήματος αυτόματα καταργείται. Βασικό 

μέλημα του ιδιοκτήτη του μηχανήματος είναι να παρέχει στους εργαζόμενους 

εξοπλισμό προστασίας, ειδικά γάντια και προστατευτικά γυαλιά. 

Εφόσον ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, το σύστημα θα πρέπει να υποβληθεί σε 

δοκιμή όχι λιγότερο από 30-60 λεπτά, προκειμένου να ελεγχτούν όλες οι 

λειτουργίες. Μετά το πέρας της εγκατάστασης και της δοκιμαστικής λειτουργίας, ο 

αρμόδιος εγκαταστάτης θα πρέπει να παρέχει στον πελάτη τα εξής:  

- Το έντυπο χρήσης και συντήρησης για την μονάδα 

- Έγγραφη τεκμηρίωση που απαιτείται για την συμμόρφωση με τα τρέχοντα 

πρότυπα 

6.3. Επισκευή και συντήρηση 

Οι παρακάτω εργασίες θα πρέπει να γίνουν από τον χρήστη: 

    Πίνακας: Χρονοδιάγραμμα συντήρησης μηχανήματος 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

 

ΜΗΝΑ 3ΜΗΝΟ 12ΜΗΝΟ 

Καθαρισμός της ξύστρας/τροχαλιών Χ   

Συντήρηση ξύστρων/τροχαλιών/μοτέρ-γρανάζι 

κίνησης 

 Χ  

Συντήρηση ηλεκτρολογικού πίνακα και 

αισθητήρων τερματισμού 

  Χ 

Οι εργασίες επισκευών θα πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό. 

Για περισσότερες τεχνικές πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή. 
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6.4. Μεταφορά του μηχανήματος 

Η μεταφορά του μηχανήματος πραγματοποιείται σε τμήματα, με την χρήση 

ανυψωτικού μηχανήματος ή γερανού. 

6.5. Τεχνικά στοιχεία μηχανήματος 

Περιγραφή Μηχανής ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΥΣΤΡΑΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ 

ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Τύπος Ξ.Α -3 / ΥΞ -3,5 / ΥΞ -4 

Εγκατεστημένη ισχύς 1 kw / 1.35 hp 

Απαιτούμενη τάση 220 V 

Μέγιστη διαδρομή ξύστρας ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 70 ΜΕΤΡΑ 

Εύρος καθαρισμού 2,5m/3m/3,5m/4m 

Υλικό δαπέδου καθαρισμού Τσιμέντο ή Πλαστικό 

Έτος κατασκευής 2019 

ΜΟΝΤΕΛΟ  

SERIAL NYMBER 
No 0001 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ 

Α/Α 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΙΔΟΣ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
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6.6. Δήλωση συμμόρφωσης κατασκευαστή 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

DECLARATION OF CONFORMITY 

CE 

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ/MAN

UFACTURER 

ΜΑΛΚΟΤΣΗΣ ΚΣΙΑ ΟΕ- 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ADDRESS ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

Με την παρούσα δηλώνει ότι: 

(ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/PRODUCT’S DESCRIPTION) 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΞΥΣΤΡΑ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 

ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (ΤΥΠΟΣ/TYPE: Ξ.Α -2.5/-3/-3.5/4) 

Είναι σύμφωνο με τις διατάξεις/Is in conformity with provision of 

directives: 2006/42/ ΕC 

ΚΩΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΣΤΗ/ 

CODES AND STANDARDS APPLIED BY MANUFACTURER 

Διεθνή/ International 2006/42/EC 

Εθνικά/National ΦΕΚ 97/Α/25-6-2010 

Εναρμονισμένα/Harmonized EN 12100:2010 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ: 

MANUFACTURER’S SIGNATURE AND STAMP: 

 

 

6.6.1 Προειδοποιητικές ενδείξεις 
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Πίνακας 6.1 Προειδοποιητικέ ενδείξεις σχετικά με τη λειτουργία του μηχανήματος 

Σύμβολα Ερμηνεία  Θέση 

 

Απαραίτητη η ανάγνωση των 

οδηγιών χρήσης 

Επί του πλαισίου της 

μηχανής 

 

Κίνδυνος δώστε προσοχή κατά τη 

χρήση της μηχανής 

Επί του πλαισίου της 

μηχανής 

 

Ηλεκτρική ενέργεια Στο εξωτερικό μέρος του 

ηλεκτρολογικού πίνακα 

 

Κίνδυνος, χρησιμοποιείτε πάντοτε 

γάντια κατά την εργασία σας 

Επί του πλαισίου της 

μηχανής 

 

Γείωση Ακροδέκτης γείωσης 

 

Μην ενεργείτε- αγγίζετε κατά την 

διάρκεια της διεργασίας 

Επί του πλαισίου της 

μηχανής 

 

Σχήμα 6.2 Γενικοί κανόνες ασφαλείας 

 

6.7. Παραγωγική διαδικασία κατασκευής μηχανήματος 

6.7.1  Σύντομη περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας 

Η κατασκευή των πλαισίων του μηχανήματος γίνεται από  χάλυβα S235 JR. Τα 

στάδια κατεργασίας ολοκληρώνονται σε διαδοχικές διεργασίες και ακολουθείται από 

έλεγχο ποιότητας που διενεργείται σε όλα τα στάδια της κατασκευής των επιμέρους 

τεμαχίων άλλα και του μηχανήματος μετά την ολοκλήρωση. Έπειτα γίνεται η 
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παραγγελία των υλικών (μοτέρ με μειωτήρα-ρουλεμάν-τροχαλίες-γρανάζι αλυσίδας- 

συρματόσκοινα- αλυσίδα.) Το μηχάνημα κατασκευάζεται στις εγκαταστάσεις του 

κατασκευαστή και μόλις είναι έτοιμα όλα τα τεμάχια γαλβανίζονται εν θερμό. Εν 

συνεχεία μεταφέρονται και συναρμολογούνται στον χώρο εγκατάστασης. Η 

εγκατάσταση, οι ρυθμίσεις και η έναρξη της λειτουργίας γίνεται από τον 

κατασκευαστή. Μέτα την παραλαβή του μηχανήματος από τον χρήστη δεν 

επιτρέπεται η αποσυναρμολόγηση ή επέμβαση στο μηχάνημα από μη 

εξουσιοδοτημένο άτομο. Στη περίπτωση αυτή χάνεται η εγγύηση που παρέχεται από 

τον κατασκευαστή. Στο σχήμα 6.1 παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία 

κατασκευής τους μηχανήματος. 

6.7.2 Διάγραμμα παραγωγικής διαδικασίας 

 

Σχήμα 6.1 Διάγραμμα παραγωγικής διαδικασία 
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6.8 Πιστοποιητικά των υλικών 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: 

Με την ολοκλήρωση της παρούσας διπλωματικής εργασίας γίνεται άμεσα αντιληπτό 

πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη κατάλληλης νομοθεσίας ( σήμανση CE) για τον 

άνθρωπο και τα υπόλοιπα έμβια όντα όσο αφορά τη χρήση μηχανημάτων και γενικά 

της τεχνολογίας αν λάβουμε υπόψη ότι η τεχνολογία- μηχανές εξυπηρετούν ανάγκες 

του ανθρώπου. Αρχικά δεν διασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι  θα σταματήσουν να 

υφίστανται, αλλά εξασφαλίζεται ότι οι κίνδυνοι θα είναι όσο το δυνατό λιγότεροι και με 

σωστή χρήση θα εκλείπουν άσχημες καταστάσεις (τραυματισμοί, ατυχήματα, 

θάνατοι). Από τη μεριά των κατασκευαστών, η τήρηση της νομοθεσίας είναι κάτι 

εφικτό και ‘απολύτως’ απλό το οποίο τους επιτρέπει να παρέχουν τα μηχανήματα 

τους στην παγκόσμια αγορά με ασφαλή και σωστό τρόπο αποκομίζοντας οφέλη 

όπως: 

• ευρεία αποδοχή παρά των διαφόρων νομοθεσιών(δημιουργία νέων αγορών) 

• ένταξη των μηχανημάτων τους σε προγράμματα επιδοτήσεων(ΕΣΠΑ κλπ)-

απαλλαγή από ΦΠΑ ως μηχανολογικός εξοπλισμός (ευκολία-κίνητρο στην 

πώληση τους) 

• ‘νομική κάλυψη’ σε περίπτωση ατυχημάτων 

Τέλος, η χρήση και η εφαρμογή εναρμονισμένων προτύπων (ISO) αποτελεί βασικό 

και αναγκαίο μέσο τεκμηρίωσης (πιστοποίησης) αποφεύγοντας πρόσθετες μελέτες 

και διαδικασίες στο κλάδο της βιομηχανίας πάσης φύσεως κατασκευών και 

συστημάτων. Βασικό πλεονέκτημα είναι η ευρεία αποδοχή τους σε παγκόσμιο 

επίπεδο από οργανισμούς, φορείς, κυβερνήσεις κλπ.   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

Κατηγορίες μηχανημάτων για τις οποίες στην διαδικασία 

πιστοποίησης πρέπει να συμμετέχει κοινοποιημένος 

οργανισμός (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV) 

 

1.Κυκλικά πριόνια (με μία ή περισσότερες λεπίδες) για την κατεργασία ξύλου και 

υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, ή για την κατεργασία κρέατος και 

υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, των ακόλουθων τύπων: 

• 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· 

• .μηχανήματα πριονίσματος, με σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής 

λεπίδα(ες), με τραπέζι-καβαλέτο ή φορείο με παλινδρομική κίνηση και με 

χειροκίνητη μετατόπιση· 

• 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· 

• 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 

κατεργασία ξύλου. 

3. Μηχανήματα πλανίσματος επιφανειών με ενσωματωμένο μηχανικό σύστημα 

προώθησης και χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού, για την 

κατεργασία ξύλου. 

4. Πριονοκορδέλες, με χειροκίνητη τροφοδοσία ή/και αφαίρεση του υλικού, για την 

κατεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, ή κρέατος και 

υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά, των ακόλουθων τύπων:  
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• μηχανήματα πριονίσματος, με σταθερή κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα και 

με τράπεζα ή υποστήριγμα κοπής σταθερό ή με παλινδρομική κίνηση, 

• 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 κατεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά. 

6. Μηχανήματα κατασκευής εντορμιών (ξεμορσαρίστρες), εργαλειοφόρες και με 

χειροκίνητη προώθηση του υλικού, για την κατεργασία ξύλου. 

7. Σβούρες με κάθετο άξονα, με χειροκίνητη προώθηση του υλικού, για την 

κατεργασία ξύλου και υλικών με παρόμοια φυσικά χαρακτηριστικά. 

8. Φορητά αλυσοπρίονα για την κατεργασία 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 

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 ακολούθων τύπων:  

• μηχανήματα προώθησης και βαγόνια πεδήσεως·  

• 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 συστημάτων 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. 
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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 που διασφαλίζουν τις λειτουργίες ασφαλείας. 

22 .Συστήματα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS). 

23. Συστήματα προστασίας από την πτώση αντικειμένων (FOPS). 

 

 


