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Ι

(ΠρÀêεις για την ισøυ� των ïπïÝων απαιτεÝται δηµïσÝευση)

Ã∆ΗΓΙΑ 98/37/ΕΚ ΤÃΥ ΕΥΡΩΠΑÏΚÃΥ ΚÃΙΝÃΒÃΥΛΙÃΥ ΚΑΙ ΤÃΥ ΣΥΜΒÃΥΛΙÃΥ

της 22ας ΙïυνÝïυ 1998

για την πρïσÛγγιση της νïµïθεσÝας των κρατω� ν µελω� ν σøετικÀ µε τις µηøανÛς 

ΤÃ ΕΥΡΩΠΑÏΚÃ ΚÃΙΝÃΒÃΥΛΙÃ ΚΑΙ ΤÃ ΣΥΜΒÃΥΛΙÃ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑÏΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

�Εøïντας υπÞψη:

τη συνθη� κη για την Ýδρυση της Ευρωπαϊκη� ς ΚïινÞτητας,
και ιδÝως τï Àρθρï 100 Α,

την πρÞταση της Επιτρïπη� ς,

τη γνω� µη της Ãικïνïµικη� ς και Κïινωνικη� ς Επιτρïπη� ς(1),

ΑπïæασÝúïντας συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ
189 Β της συνθη� κης(2),

Εκτιµω� ντας:

(1) Þτι η ïδηγÝα 89/392/ΕÃΚ, τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της
14ης ΙïυνÝïυ 1989, για την πρïσÛγγιση της νïµïθε-
σÝας των κρατω� ν µελω� ν σøετικÀ µε τις µηøανÛς(1)
τρïπïπïιη� θηκε πïλλÛς æïρÛς και σε σηµαντικη� Ûκτα-
ση¯ Þτι εÝναι, ως εκ τïυ� τïυ, σκÞπιµη για λÞγïυς
σαæη� νειας και ïρθïλïγισµïυ� , η κωδικïπïÝηση της εν
λÞγω ïδηγÝας¯

(2) Þτι η εσωτερικη� αγïρÀ περιλαµâÀνει Ûνα øω� ρï øωρÝς
εσωτερικÀ συ� νïρα, µÛσα στïν ïπïÝï εêασæαλÝúεται η
ελευ� θερη κυκλïæïρÝα των εµπïρευµÀτων, των πρï-
σω� πων, των υπηρεσιω� ν και των κεæαλαÝων¯

(3) Þτι ï τïµÛας των µηøανω� ν απïτελεÝ σηµαντικÞ τµη� µα
των µηøανικω� ν κατασκευω� ν και απïτελεÝ Ûναν απÞ
τïυς âιïµηøανικïυ� ς πυρη� νες της ïικïνïµÝας της Κïι-
νÞτητας¯

(4) Þτι τï κïινωνικÞ κÞστïς τïυ σηµαντικïυ� αριθµïυ�
ατυøηµÀτων πïυ πρïκαλïυ� νται Àµεσα απÞ τη øρη� ση
των µηøανω� ν µπïρεÝ να µειωθεÝ, εÀν η ασæÀλεια

(1) ΕΕ C 133 της 28.4.1997, σ. 6.
(2) Γνω� µη πïυ διατυπω� θηκε απÞ τï ΕυρωπαϊκÞ Κïινïâïυ� λιï της

17ης ΣεπτεµâρÝïυ 1997 (ΕΕ C 304 της 6.10.1997, σ. 79), κïινη�
θÛση τïυ ΣυµâïυλÝïυ της 24ης ΜαρτÝïυ 1998 (ΕΕ C 161 της
27.5.1998, σ. 54) και απÞæαση τïυ Ευρωπαϊκïυ� ΚïινïâïυλÝïυ
της 30η� ς ΑπριλÝïυ 1998 (ΕΕ 152 της 18.5.1998). ΑπÞæαση τïυ
ΣυµâïυλÝïυ της 25ης Μαιïυ 1998.

(3) ΕΕ L 183 της 29.6.1989, σ. 9¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε
τελευταÝα απÞ την ïδηγÝα 93/68/ΕÃΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993,
σ. 1).

λαµâÀνεται υπÞψη η� δη κατÀ τï σøεδιασµÞ και την
κατασκευη� των µηøανω� ν, καθω� ς και εÀν η εγκατÀ-
σταση και συντη� ρηση� τïυς εÝναι η ïρθη� ¯

(5) Þτι στα κρÀτη µÛλη εναπÞκειται να εêασæαλÝúïυν στï
ÛδαæÞς τïυς την ασæÀλεια και την υγεÝα των πρïσω� -
πων και ενδεøïµÛνως των κατïικιδÝων úω� ων και των
αγαθω� ν, καθω� ς και ιδιαÝτερα των εργαúïµÛνων, ιδÝως
Ûναντι των κινδυ� νων απÞ τη øρη� ση των µηøανω� ν¯

(6) Þτι η νïµïθεσÝα των κρατω� ν µελω� ν σøετικÀ µε την
πρÞληψη των ατυøηµÀτων παρïυσιÀúει µεγÀλες δια-
æïρÛς¯ Þτι ïι υπïøρεωτικÛς σøετικÛς διατÀêεις πïυ
συøνÀ συµπληρω� νïνται µε εκ των πραγµÀτων υπï-
øρεωτικÛς τεøνικÛς πρïδιαγραæÛς η� /και µε πρïαιρετι-
κÀ πρÞτυπα, δεν συνεπÀγïνται απαραÝτητα διαæïρε-
τικÀ επÝπεδα ασæÀλειας και υγεÝας, απïτελïυ� ν Þµως
λÞγω των διαæïρω� ν τïυς εµπÞδια στις συναλλαγÛς
στï εσωτερικÞ της ΚïινÞτητας¯ Þτι επιπλÛïν τα εθνι-
κÀ συστη� µατα âεâαÝωσης της πιστÞτητας και πιστï-
πïÝησης των µηøανω� ν διαæÛρïυν σηµαντικÀ¯

(7) Þτι ïι υæιστÀµενες εθνικÛς διατÀêεις για την ασæÀ-
λεια και την υγεÝα µε τις ïπïÝες εêασæαλÝúεται η
πρïστασÝα Ûναντι των κινδυ� νων πïυ δηµιïυργïυ� ν ïι
µηøανÛς, θα πρÛπει να εναρµïνιστïυ� ν ω� στε να εÝναι
εγγυηµÛνη η ελευ� θερη κυκλïæïρÝα των µηøανω� ν,
øωρÝς να παρατηρηθεÝ πτω� ση τïυ επιπÛδïυ πρïστα-
σÝας πïυ υæÝσταται και δικαιïλïγεÝται στα κρÀτη
µÛλη¯ Þτι ïι διατÀêεις πïυ πρïâλÛπει η παρïυ� σα
ïδηγÝα για τï σøεδιασµÞ και την κατασκευη� των
µηøανω� ν και πïυ εÝναι âασικÛς για την επιδÝωêη ενÞς
ασæαλÛστερïυ περιâÀλλïντïς εργασÝας, θα συνïδευ� -
ïνται απÞ ειδικÛς διατÀêεις σøετικÀ µε την πρÞληψη
ïρισµÛνων κινδυ� νων στïυς ïπïÝïυς µπïρεÝ να εκτÝ-
θενται ïι εργαúÞµενïι κατÀ τη διÀρκεια της εργασÝας
τïυς, Þπως επÝσης απÞ διατÀêεις âασισµÛνες στην
ïργÀνωση της ασæÀλειας των εργαúïµÛνων στïυς
øω� ρïυς εργασÝας¯

(8) Þτι τï κïινïτικÞ δÝκαιï στη σηµερινη� τïυ κατÀσταση
πρïâλÛπει Þτι, κατÀ παρÛκκλιση ενÞς απÞ τïυς θεµε-
λιω� δεις κανÞνες της ΚïινÞτητας, και συγκεκριµÛνα
της ελευ� θερης κυκλïæïρÝας των εµπïρευµÀτων, τα
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εµπÞδια στην ενδïκïινïτικη� κυκλïæïρÝα πïυ
πρïκυ� πτïυν απÞ τις διαæïρÛς των εθνικω� ν νïµïθε-
σιω� ν σøετικÀ µε την εµπïρÝα των πρïϊÞντων θα πρÛ-
πει να γÝνïνται απïδεκτÀ στï âαθµÞ πïυ ïι πρïδια-
γραæÛς αυτÛς µπïρïυ� ν να θεωρηθïυ� ν Þτι εÝναι ανα-
γκαÝες για την ικανïπïÝηση επιτακτικω� ν αναγκω� ν¯

(9) Þτι η Λευκη� ΒÝâλïς για την ïλïκλη� ρωση της εσωτερι-
κη� ς αγïρÀς, πïυ εγκρÝθηκε απÞ τï ΕυρωπαϊκÞ
Συµâïυ� λιï τïυ ΙïυνÝïυ τïυ 1985, πρïâλÛπει, στις
παραγρÀæïυς 65 και 68, την πρïσæυγη� στη νÛα
αντÝληψη Þσïν αæïρÀ την πρïσÛγγιση των νïµïθε-
σιω� ν¯ Þτι, κατÀ συνÛπεια, η νïµïθετικη� εναρµÞνιση
στην περÝπτωση αυτη� θα πρÛπει να περιïρÝúεται
µÞνïν στις πρïδιαγραæÛς πïυ εÝναι αναγκαÝες για
την ικανïπïÝηση των âασικω� ν και επιτακτικω� ν ανα-
γκω� ν ασæαλεÝας και υγεÝας Þσïν αæïρÀ τις µηøανÛς
και Þτι ïι απαιτη� σεις αυτÛς θα πρÛπει να αντικατα-
στη� σïυν τις εθνικÛς πρïδιαγραæÛς επειδη� εÝναι âασι-
κÛς¯

(10) Þτι η διατη� ρηση η� η âελτÝωση τïυ επιπÛδïυ ασæαλεÝ-
ας πïυ Ûøει επιτευøθεÝ στα κρÀτη µÛλη απïτελεÝ
ïυσιω� δη στÞøï της παρïυ� σας ïδηγÝας και της ασæÀ-
λειας, Þπως καθïρÝúεται απÞ τις âασικÛς απαιτη� σεις¯

(11) Þτι τï πεδÝï εæαρµïγη� ς της ïδηγÝας θα πρÛπει να
στηρÝúεται σε Ûνα γενικÞ ïρισµÞ τïυ Þρïυ «µηøανη� »
ω� στε να υπÀρøει πρÞâλεψη για την τεøνικη� εêÛλιêη
των κατασκευω� ν¯ Þτι η εêÛλιêη των συ� νθετων εγκα-
ταστÀσεων, καθω� ς και ïι κÝνδυνïι πïυ πρïκαλïυ� ν ïι
τελευταÝες εÝναι παρÞµïιïι µε τïυς κινδυ� νïυς των
µηøανω� ν και δικαιïλïγïυ� ν επïµÛνως τη ρητη� Ûνταêη�
τïυς στην ïδηγÝα¯

(12) Þτι θα πρÛπει να ρυθµισθεÝ η επÝπτωση των εêαρτη-
µÀτων ασæαλεÝας τα ïπïÝα διατÝθενται στην αγïρÀ
µεµïνωµÛνα και για τα ïπïÝα ï κατασκευαστη� ς η� ï
εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ
δηλω� νει τη λειτïυργÝα ασæαλεÝας την ïπïÝα επιτε-
λïυ� ν¯

(13) Þτι σε εµπïρïπανηγυ� ρεις, εκθÛσεις, κ.λπ. θα πρÛπει
να υπÀρøει η δυνατÞτητα να παρïυσιÀúïνται µηøα-
νÛς πïυ δεν θα εÝναι συ� µæωνες πρïς την παρïυ� σα
ïδηγÝα¯ Þτι, εντïυ� τïις, θα πρÛπει ïι ενδιαæερÞµενïι
να ενηµερω� νïνται επαρκω� ς για τï Þτι ïι µηøανÛς
αυτÛς δεν εÝναι συ� µæωνες πρïς την ïδηγÝα και για τï
Þτι εÝναι αδυ� νατïν να τις απïκτη� σïυν Þπως Ûøïυν¯

(14) Þτι η τη� ρηση των âασικω� ν απαιτη� σεων ασæαλεÝας και
υγεÝας εÝναι απαραÝτητη για να εêασæαλιστεÝ η ασæÀ-
λεια των µηøανω� ν¯ Þτι ïι απαιτη� σεις αυτÛς θα πρÛπει
να εæαρµÞúïνται µε πρïσïøη� ω� στε να λαµâÀνεται
υπÞψη τï υæιστÀµενï κατÀ την κατασκευη� των µηøα-
νω� ν επÝπεδï της τεøνïλïγÝας, καθω� ς και ïι τεøνικÛς
και ïικïνïµικÛς επιταγÛς¯

(15) Þτι η θÛση σε λειτïυργÝα της µηøανη� ς κατÀ την
Ûννïια της παρïυ� σας ïδηγÝας αæïρÀ µÞνïν τη øρη� ση
της Ýδιας της µηøανη� ς πïυ πρïâλÛπει ï κατασκευα-
στη� ς της¯ Þτι αυτÞ δεν επηρεÀúει ενδεøÞµενïυς εêω-

γενεÝς Þρïυς øρη� σης πïυ θα µπïρïυ� σαν να επιâλη-
θïυ� ν, εæÞσïν δεν συνεπÀγïνται µετατρïπÛς της
µηøανη� ς σε σøÛση µε τις διατÀêεις της παρïυ� σας
ïδηγÝας¯

(16) Þτι δεν πρÛπει µÞνï να εêασæαλιστεÝ η ελευ� θερη
κυκλïæïρÝα και θÛση σε λειτïυργÝα των µηøανω� ν
πïυ εÝναι εæïδιασµÛνες µε τη ση� µανση «CE» και τη
âεâαÝωση πιστÞτητας ΕΚ¯ Þτι πρÛπει επÝσης να εêα-
σæαλιστεÝ η ελευ� θερη κυκλïæïρÝα των µηøανω� ν πïυ
δεν Ûøïυν τη ση� µανση «CE», Þταν πρïïρÝúïνται να
ενσωµατωθïυ� ν σε Àλλη µηøανη� η� να συναρµïλïγη-
θïυ� ν µε Àλλες µηøανÛς για να σøηµατÝσïυν συ� νθετη
εγκατÀσταση¯

(17) Þτι, επïµÛνως, η παρïυ� σα ïδηγÝα καθïρÝúει µÞνï τις
âασικÛς απαιτη� σεις ασæαλεÝας και υγιεινη� ς γενικïυ�
περιεøïµÛνïυ, πïυ συµπληρω� νïνται µε µια σειρÀ απÞ
ειδικÞτερες απαιτη� σεις για ïρισµÛνες κατηγïρÝες
µηøανω� ν¯ Þτι, πρïκειµÛνïυ να διευκïλυ� νεται η απÞ-
δειêη της συµµÞρæωσης των παραγωγω� ν πρïς τις
âασικÛς αυτÛς απαιτη� σεις, εÝναι σκÞπιµï να υπÀρ-
øïυν εναρµïνισµÛνα πρÞτυπα σε ευρωπαϊκÞ επÝπεδï,
Þσïν αæïρÀ την πρÞληψη των κινδυ� νων πïυ
πρïκυ� πτïυν απÞ τï σøεδιασµÞ και την κατασκευη�
των µηøανω� ν, πρÀγµα επÝσης σκÞπιµï πρïκειµÛνïυ
να εÝναι δυνατÞς ï Ûλεγøïς της συµµÞρæωσης µε τις
âασικÛς απαιτη� σεις¯ Þτι αυτÀ τα εναρµïνισµÛνα σε
ευρωπαϊκÞ επÝπεδï πρÞτυπα Ûøïυν καταρτιστεÝ απÞ
ιδιωτικïυ� ς ïργανισµïυ� ς και κατÀ συνÛπεια θα πρÛπει
να εêακïλïυθη� σïυν να απïτελïυ� ν κεÝµενα µη δε-
σµευτικïυ� øαρακτη� ρα¯ Þτι, για τï σκïπÞ αυτÞ, ανα-
γνωρÝúεται Þτι η Ευρωπαϊκη� Επιτρïπη� ΤυπïπïÝησης
(CEN) και η Ευρωπαϊκη� Επιτρïπη� Ηλεκτρïτεøνικη� ς
ΤυπïπïÝησης (CENELEC) απïτελïυ� ν τïυς αρµÞδι-
ïυς ïργανισµïυ� ς για την Ûγκριση των εναρµïνισµÛ-
νων πρïτυ� πων, συ� µæωνα µε τις γενικÛς κατευθυ� νσεις
συνεργασÝας µεταêυ� της Επιτρïπη� ς των Ευρωπαϊκω� ν
Κïινïτη� των και των δυ� ï αυτω� ν ïργανισµω� ν, ïι ïπïÝ-
ες υπïγρÀæηκαν στις 13 ΝïεµâρÝïυ 1984¯ Þτι, κατÀ
την Ûννïια της παρïυ� σας ïδηγÝας, ως εναρµïνισµÛνï
πρÞτυπï νïεÝται µια τεøνικη� πρïδιαγραæη� (ευρωπαϊ-
κÞ πρÞτυπï η� Ûγγραæï εναρµÞνισης) πïυ Ûøει εγκρι-
θεÝ απÞ Ûναν η� και απÞ τïυς δυ� ï αυτïυ� ς ïργανι-
σµïυ� ς, υ� στερα απÞ εντïλη� της Επιτρïπη� ς, συ� µæωνα
µε τις διατÀêεις της ïδηγÝας 83/189/ΕÃΚ(1), καθω� ς
και µε âÀση τις πρïαναæερÞµενες γενικÛς κατευθυ� ν-
σεις¯

(18) Þτι κρÝθηκε αναγκαÝï να âελτιωθεÝ τï νïµïθετικÞ
πλαÝσιï και να εêασæαλιστεÝ απïτελεσµατικη� και
κατÀλληλη συµµετïøη� εργïδïτω� ν και εργαúïµÛνων
στη διαδικασÝα τυπïπïÝησης¯

(19) Þτι η ευθυ� νη των κρατω� ν µελω� ν, Þσïν αæïρÀ τï
ÛδαæÞς τïυς, για την ασæÀλεια, την υγεÝα και Àλλες
πλευρÛς πïυ καλυ� πτïυν ïι âασικÛς απαιτη� σεις, θα
πρÛπει να αναγνωρÝúεται σε ρη� τρα διασæÀλισης πïυ
να πρïâλÛπει κατÀλληλες κïινïτικÛς διαδικασÝες
πρïστασÝας¯

(1) ÃδηγÝα 83/189/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 28ης ΜαρτÝïυ 1983,
για την καθιÛρωση µιας διαδικασÝας πληρïæÞρησης στïν
τïµÛα των τεøνικω� ν πρïτυ� πων και πρïδιαγραæω� ν (ΕΕ L 109
της 26.4.1983, σ. 8)¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε τελευταÝα απÞ
την απÞæαση 96/139/ΕΚ της Επιτρïπη� ς (ΕΕ L 32 της 10.2.1996,
σ. 31).
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(20) Þτι, συ� µæωνα µε τη γενικη� πρακτικη� των κρατω� ν
µελω� ν, την ευθυ� νη για τη âεâαÝωση της πιστÞτητας
των µηøανω� ν πρïς τις âασικÛς απαιτη� σεις ενδεÝ-
κνυται να την Ûøïυν ïι κατασκευαστÛς¯ Þτι η πιστÞτη-
τα πρïς τα εναρµïνισµÛνα πρÞτυπα απïτελεÝ και
τεκµη� ριï πιστÞτητας πρïς τις σøετικÛς âασικÛς απαι-
τη� σεις¯ Þτι στην κρÝση τïυ κατασκευαστη� και µÞνï
επαæÝεται να øρησιµïπïιη� σει, εÀν τï θεωρεÝ ανα-
γκαÝï, τρÝτïυς για την πραγµατïπïÝηση των εêετÀσε-
ων και των πιστïπïιη� σεων¯

(21) Þτι για ïρισµÛνïυς τυ� πïυς µηøανω� ν πïυ εγκυµïνïυ� ν
περισσÞτερïυς κινδυ� νïυς, εÝναι σκÞπιµï να υπÀρøει
µια δεσµευτικÞτερη διαδικασÝα πιστïπïÝησης¯ Þτι η
διαδικασÝα εêÛτασης ΕΚ τυ� πïυ πïυ Ûøει επιλεγεÝ,
µπïρεÝ να συνïδευ� εται απÞ δη� λωση ΕΚ τïυ κατα-
σκευαστη� , øωρÝς να απαιτεÝται δεσµευτικÞτερï
συ� στηµα, Þπως εÝναι η εêασæÀλιση της πïιÞτητας, η
εêακρÝâωση ΕΚ η� η επÝâλεψη ΕΚ¯

(22) Þτι εÝναι απαραÝτητï ï κατασκευαστη� ς η� ï εγκατε-
στηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ, πριν
συντÀêει τη δη� λωση πιστÞτητας ΕΚ, να καταρτÝúει
Ûναν τεøνικÞ æÀκελï κατασκευαστικω� ν στïιøεÝων¯ Þτι
δεν εÝναι, παρÞλα αυτÀ, απαραÝτητï Þλη η τεκµηρÝω-
ση να υπÀρøει διαρκω� ς υπÞ µïρæη� εγγρÀæων, αλλÀ
πρÛπει να µπïρεÝ να διατÝθεται υ� στερα απÞ σøετικÞ
αÝτηµα¯ Þτι η τεκµηρÝωση αυτη� µπïρεÝ να µην περι-
λαµâÀνει λεπτïµερη� σøÛδια των κατασκευαστικω� ν
επιµÛρïυς συνÞλων τα ïπïÝα øρησιµïπïιïυ� νται για
την κατασκευη� των µηøανω� ν, εκτÞς εÀν εÝναι απαραÝ-
τητï να εÝναι γνωστÀ πρïκειµÛνïυ να ελÛγøεται η
πιστÞτητα πρïς τις âασικÛς απαιτη� σεις ασæαλεÝας¯

(23) Þτι η Επιτρïπη� , στην ανακïÝνωση� της, της 15ης Ιïυ-
νÝïυ 1989, για µια συνïλικη� πρïσÛγγιση σε θÛµατα
πιστïπïÝησης και δïκιµω� ν (1), πρÞτεινε τη θÛσπιση
κïινω� ν κανïνιστικω� ν ρυθµÝσεων για τη ση� µανση
«CE» µε ενιαÝα γραæικη� απεικÞνιση¯ Þτι τï Συµâïυ� -
λιï, στï ψη� æισµÀ τïυ, της 21ης ∆εκεµâρÝïυ 1989,
σøετικÀ µε µια συνïλικη� πρïσÛγγιση στï θÛµα της
εκτÝµησης της πιστÞτητας(2), ενÛκρινε ως κατευθυ-
ντη� ρια αρøη� την υιïθÛτηση αυτη� ς της συνεπïυ� ς πρï-
σÛγγισης Þσïν αæïρÀ τη øρη� ση της ση� µανσης «CE»¯
Þτι, κατÀ συνÛπεια, τα δυ� ï θεµελιω� δη στïιøεÝα της
νÛας πρïσÛγγισης πïυ πρÛπει να εæαρµÞúïνται εÝναι
ïι âασικÛς απαιτη� σεις και ïι διαδικασÝες για την
εκτÝµηση της πιστÞτητας¯

(24) Þτι ïι απïδÛκτες κÀθε απÞæασης πïυ λαµâÀνεται στα
πλαÝσια της παρïυ� σας ïδηγÝας θα πρÛπει να γνωρÝ-
úïυν τïυς λÞγïυς της απÞæασης αυτη� ς και τα µÛσα
πρïσæυγη� ς πïυ διαθÛτïυν¯

(25) Þτι η παρïυ� σα ïδηγÝα δεν θÝγει τις υπïøρεω� σεις των
κρατω� ν µελω� ν σøετικÀ µε τις ηµερïµηνÝες ενσωµÀτω-
σης και εæαρµïγη� ς των ïδηγιω� ν πïυ παρατÝθενται
στï παρÀρτηµα VIII µÛρïς Β,

(1) ΕΕ C 231 της 8.9.1989, σ. 3 και ΕΕ C 267 της 19.10.1989, σ. 3.
(2) ΕΕ C 10 της 16.1.1990, σ. 1.

Ε¥Ε∆ΩΣΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡÃΥΣΑ Ã∆ΗΓΙΑ:

ΚΕΦΑΛΑΙÃ I

ΠΕ∆ΙÃ ΕΦΑΡΜÃΓΗΣ, ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓÃΡΑ ΚΑΙ
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛÃΦÃΡΙΑ

�Αρθρï 1

1. Η παρïυ� σα ïδηγÝα εæαρµÞúεται στις µηøανÛς και
καθïρÝúει τις σøετικÛς âασικÛς απαιτη� σεις ασæαλεÝας και
υγιεινη� ς, Þπως ïρÝúïνται στï παρÀρτηµα I.

ΕæαρµÞúεται επÝσης στα εêαρτη� µατα τα ïπïÝα επιτελïυ� ν
λειτïυργÝα σøετικη� µε την ασæÀλεια και διατÝθενται στην
αγïρÀ µεµïνωµÛνως.

2. ΚατÀ την Ûννïια της παρïυ� σας ïδηγÝας, νïεÝται ως:

α) «µηøανη� »:

— Ûνα συ� νïλï συνδεδεµÛνων µεταêυ� τïυς τµηµÀτων η�
ïργÀνων, απÞ τα ïπïÝα τïυλÀøιστïν Ûνα κινητÞ και
ενδεøïµÛνως, Ûνα συ� νïλï διατÀêεων ενεργïπïÝησης,
κυκλωµÀτων øειρισµïυ� και ισøυ� ïς κ.λπ., συνενωµÛ-
νων σε ενιαÝï Þλï µε σκïπÞ συγκεκριµÛνη εæαρµï-
γη� , ιδÝως για τη µεταπïÝηση, την επεêεργασÝα, τη
µετακÝνηση και την πρïετïιµασÝα ενÞς υλικïυ� ,

— Ûνα συ� νïλï µηøανω� ν ïι ïπïÝες Ûøïυν διαταøθεÝ και
ï øειρισµÞς τïυς γÝνεται Ûτσι ω� στε να λειτïυργïυ� ν
σε συσøÛτιση µεταêυ� τïυς, µε σκïπÞ την επÝτευêη
ενÞς και τïυ αυτïυ� απïτελÛσµατïς,

— ï εναλλÀêιµïς εêïπλισµÞς πïυ τρïπïπïιεÝ τη λει-
τïυργÝα µιας µηøανη� ς, και διατÝθεται στην αγïρÀ µε
σκïπÞ να συναρµïλïγηθεÝ επÝ µιας µηøανη� ς η� επÝ
σειρÀς διαæïρετικω� ν µηøανω� ν η� σε Ûναν ελκυστη� ρα
απÞ τïν Ýδιï τï øειριστη� , εæÞσïν ï εν λÞγω εêïπλι-
σµÞς δεν εÝναι ανταλλακτικÞ η� εργαλεÝï¯

â) «εêÀρτηµα ασæαλεÝας»: εæÞσïν δεν πρÞκειται για
εναλλÀêιµï εêαπλισµÞ, εÝναι τï εêÀρτηµα πïυ ï κατα-
σκευαστη� ς η� ï εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλï-
δÞøïς τïυ διαθÛτει στην αγïρÀ πρïκειµÛνïυ, διÀ της
øρη� σης τïυ, να επιτελÛσει λειτïυργÝα ασæαλεÝας και τï
ïπïÝï, σε περÝπτωση αστïøÝας η� κακη� ς λειτïυργÝας
τïυ, θÛτει σε κÝνδυνï την ασæÀλεια η� την υγεÝα των
εκτεθειµÛνων πρïσω� πων.

3. ∆εν περιλαµâÀνïνται στï πεδÝï εæαρµïγη� ς της
παρïυ� σας ïδηγÝας:

— ïι µηøανÛς των ïπïÝων η µïναδικη� πηγη� ενεργεÝας εÝναι
η Àµεσα øρησιµïπïιïυ� µενη ανθρω� πινη µυϊκη� δυ� ναµη,
εκτÞς εÀν πρÞκειται για µηøανη� η ïπïÝα øρησιµïπïιεÝ-
ται για την ανυ� ψωση æïρτÝων,

— ïι µηøανÛς για ιατρικη� øρη� ση πïυ øρησιµïπïιïυ� νται σε
Àµεση επαæη� µε τïν ασθενη� ,

— ï ειδικÞς εêïπλισµÞς πανηγυριω� ν και λïυ� να παρκ,
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— ïι ατµïλÛâητες και τα δïøεÝα υπÞ πÝεση,

— ïι µηøανÛς πïυ Ûøïυν ειδικÀ σøεδιαστεÝ, η� λειτïυργïυ� ν,
για øρη� ση σøετικη� µε την πυρηνικη� ενÛργεια, τυøÞν
âλÀâη των ïπïÝων µπïρεÝ να πρïκαλÛσει εκπïµπη�
ραδιενÛργειας,

— ïι πηγÛς ραδιενÛργειας πïυ εÝναι ενσωµατωµÛνες σε
µηøανÛς,

— τα πυρïâÞλα Þπλα,

— ïι δεêαµενÛς απïθη� κευσης âενúÝνης, πετρελαÝïυ, ντÝúελ,
ευ� æλεκτων υγρω� ν και επικÝνδυνων ïυσιω� ν και ïι σøετι-
κïÝ αγωγïÝ τρïæïδïσÝας,

— τα µεταæïρικÀ µÛσα, δηλαδη� τα ïøη� µατα και τα
ρυµïυλκïυ� µενÀ τïυς πïυ πρïïρÝúïνται απïκλειστικÀ
για τη µεταæïρÀ πρïσω� πων αερïπïρικω� ς η� επÝ των
ïδικω� ν, σιδηρïδρïµικω� ν η� πλωτω� ν δικτυ� ων και τα
µεταæïρικÀ µÛσα εæÞσïν Ûøïυν σøεδιαστεÝ για τη µετα-
æïρÀ εµπïρευµÀτων αερïπïρικω� ς, επÝ των δηµïσÝων
ïδικω� ν, σιδηρïδρïµικω� ν η� πλωτω� ν δικτυ� ων. ∆εν απï-
κλεÝïνται τα ïøη� µατα πïυ øρησιµïπïιïυ� νται στην
εêïρυκτικη� âιïµηøανÝα,

— τα πλïÝα θαλÀσσης και ïι κινητÛς θαλÀσσιες µïνÀδες
καθω� ς και ïι επ’ αυτω� ν των πλïÝων η� µïνÀδων εêï-
πλισµïÝ,

— ïι εγκαταστÀσεις µε καλω� δια για τη δηµÞσια η� Þøι
µεταæïρÀ πρïσω� πων, στις ïπïÝες περιλαµâÀνïνται και
ïι σøïινïσιδηρÞδρïµïι,

— ïι γεωργικïÝ και δασικïÝ ελκυστη� ρες, Þπως ïρÝúïνται
στην παρÀγραæï 1 τïυ Àρθρïυ 1 της ïδηγÝας 74/
150/ΕÃΚ(1),

— µηøανÛς πïυ σøεδιÀúïνται και κατασκευÀúïνται ειδικÀ
για στρατιωτικïυ� ς σκïπïυ� ς η� για σκïπïυ� ς τη� ρησης της
δηµÞσιας τÀêης,

— ïι ανελκυστη� ρες πïυ εêυπηρετïυ� ν κατÀ µÞνιµï τρÞπï
καθïρισµÛνα επÝπεδα κτιρÝων και Àλλων κατασκευω� ν,
µε θαλαµÝσκï ï ïπïÝïς µετακινεÝται κατÀ µη� κïς ακÀµ-
πτων ïδηγω� ν µε κλÝση Àνω των 15°, ως πρïς τï ïριúÞ-
ντιï επÝπεδï, πïυ πρïïρÝúεται για τη µεταæïρÀ:

i) πρïσω� πων,

ii) πρïσω� πων και æïρτÝων,

iii) µÞνï æïρτÝων εæÞσïν ï θαλαµÝσκïς εÝναι πρïσιτÞς,
δηλαδη� µπïρεÝ κÀπïιï πρÞσωπï να εισÛλθει øωρÝς
δυσκïλÝα, και διαθÛτει Þργανα øειρισµïυ� ευρισκÞ-
µενα εντÞς τïυ θαλαµÝσκïυ η� πρïσιτÀ σε πρÞσωπï
πïυ ευρÝσκεται εντÞς αυτïυ� ,

— τα µεταæïρικÀ µÛσα πρïσω� πων πïυ øρησιµïπïπïιïυ� ν
ïøη� µατα επÝ ïδïντωτω� ν κανÞνων,

(1) ÃδηγÝα 74/150/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 4ης ΜαρτÝïυ 1974,
περÝ πρïσεγγÝσεως των νïµïθεσιω� ν των κρατω� ν µελω� ν των
αναæερïµÛνων στην Ûγκριση των γεωργικω� ν η� δασικω� ν
ελκυστη� ρων (ΕΕ L 84 της 28.3.1974, σ. 10)¯ ïδηγÝα Þπως
τρïπïπïιη� θηκε τελευταÝα µε την απÞæαση 95/1/ΕΚ, ΕυρατÞµ,
ΕΚΑÌ (ΕΕ  L 1 της 1.1.1995, σ. 1).

— ïι ανελκυστη� ρες æρεÀτων ïρυøεÝïυ,

— ïι ανυψωτÛς θεατρικω� ν µηøανηµÀτων,

— ïι ανελκυστη� ρες εργïταêÝων.

4. Ùταν, για µια δεδïµÛνη µηøανη� η� Ûνα εêÀρτηµα
ασæαλεÝας, ïι κÝνδυνïι πïυ αæïρÀ η παρïυ� σα ïδηγÝα
καλυ� πτïνται εν Þλω η� εν µÛρει απÞ ειδικÛς κïινïτικÛς
ïδηγÝες, η παρïυ� σα ïδηγÝα δεν εøει η� παυ� ει να Ûøει
εæαρµïγη� στις εν λÞγω µηøανÛς η� εêαρτη� µατα ασæαλεÝας
και κινδυ� νïυς µÞλις τεθïυ� ν σε εæαρµïγη� ïι εν λÞγω ειδικÛς
ïδηγÝες.

5. Ùταν για µια δεδïµÛνη µηøανη� ïι κÝνδυνïι εÝναι
κυρÝως ηλεκτρïλïγικη� ς æυ� σεως, η µηøανη� καλυ� πτεται
απïκλειστικÀ απÞ την ïδηγÝα 73/23/ΕÃΚ(2).

�Αρθρï 2

1. Τα κρÀτη µÛλη λαµâÀνïυν κÀθε αναγκαÝï µÛτρï ω� στε
ïι µηøανÛς και τα εêαρτη� µατα ασæαλεÝας, στα ïπïÝα ανα-
æÛρεται η παρïυ� σα ïδηγÝα, να µπïρïυ� ν να διατεθïυ� ν στην
αγïρÀ και να τεθïυ� ν σε λειτïυργÝα µÞνïν εÀν δεν θÛτïυν
σε κÝνδυνï την ασæÀλεια και την υγεÝα των πρïσω� πων και
ενδεøïµÛνως των κατïικιδÝων úω� ων η� των αγαθω� ν, Þταν
εÝναι εγκατεστηµÛνα και συντηρïυ� νται κατÀλληλα και øρη-
σιµïπïιïυ� νται συ� µæωνα µε τïν πρïïρισµÞ τïυς.

2. Η παρïυ� σα ïδηγÝα δεν επηρεÀúει την ευøÛρεια των
κρατω� ν µελω� ν να καθïρÝúïυν, τηρïυµÛνης της συνθη� κης,
τις απαιτη� σεις πïυ θεωρïυ� ν αναγκαÝες ω� στε να εêασæαλÝ-
úεται η πρïστασÝα των πρïσω� πων, και ιδÝως των εργαúïµÛ-
νων, κατÀ τη øρη� ση των εν λÞγω µηøανω� ν η� εêαρτηµÀτων
ασæαλεÝας, εæÞσïν αυτÞ δεν συνεπÀγεται µετατρïπÛς
αυτω� ν των µηøανω� ν η� εêαρτηµÀτων ασæαλεÝας σε σøÛση
µε τις διατÀêεις της παρïυ� σας ïδηγÝας.

3. Τα κρÀτη µÛλη δεν παρεµπïδÝúïυν, κατÀ τις εκθÛσεις,
τις επιδεÝêεις κ.λπ., την παρïυσÝαση µηøανω� ν η� εêαρτηµÀ-
των ασæαλεÝας πïυ δεν πληρïυ� ν τις ισøυ� ïυσες κïινïτικÛς
διατÀêεις, εæÞσïν αναæÛρεται σαæω� ς σε ïρατη� πινακÝδα
τÞσï τï γεγïνÞς αυτÞ, Þσï και τï Þτι αυτÛς ïι µηøανÛς η� τα
εêαρτη� µατα ασæαλεÝας δεν εÝναι δυνατÞν να απïκτηθïυ� ν
πριν ï κατασκευαστη� ς τïυς η� ï εγκατεστηµÛνïς στην
ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ τις µετατρÛψει ω� στε να εÝναι
συ� µæωνες πρïς τις εν λÞγω απαιτη� σεις. ΚατÀ τις επιδεÝêεις,
πρÛπει να λαµâÀνïνται τα πρïση� κïντα µÛτρα ασæαλεÝας
για την ασæÀλεια των πρïσω� πων.

(2) ÃδηγÝα 73/23/ΕÃΚ τïυ ΣυµâïυλÝïυ, της 19ης ΦεâρïυαρÝïυ
1973, περÝ πρïσεγγÝσεως των νïµïθεσιω� ν των κρατω� ν µελω� ν
των αναæερïµÛνων στï ηλεκτρïλïγικÞ υλικÞ πïυ πρïïρÝúεται
να øρησιµïπïιηθεÝ εντÞς ïρισµÛνων ïρÝων τÀσεως (ΕΕ L 77
της 26.3.1973, σ. 29)¯ ïδηγÝα Þπως τρïπïπïιη� θηκε απÞ την
ïδηγÝα 93/68/ΕÃΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.1993, σ. 1).
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�Αρθρï 3

Ãι µηøανÛς και τα εêαρτη� µατα ασæαλεÝας στα ïπïÝα εæαρ-
µÞúεται η παρïυ� σα ïδηγÝα θα πρÛπει να πληρïυ� ν τις
âασικÛς απαιτη� σεις ασæαλεÝας και υγιεινη� ς πïυ περιλαµâÀ-
νïνται στï παρÀρτηµα I.

�Αρθρï 4

1. Τα κρÀτη µÛλη δεν µπïρïυ� ν να απαγïρευ� σïυν, να
περιïρÝσïυν η� να παρεµπïδÝσïυν τη διÀθεση στην αγïρÀ
και τη θÛση σε λειτïυργÝα, στï εδαæÞς τïυς, µηøανω� ν και
εêαρτηµÀτων ασæαλεÝας πïυ πληρïυ� ν τις διατÀêεις της
παρïυ� σας ïδηγÝας.

2. Τα κρÀτη µÛλη δεν µπïρïυ� ν να απαγïρευ� σïυν, να
περιïρÝσïυν η� να παρεµπïδÝσïυν τη διÀθεση στην αγïρÀ
µηøανω� ν ïι ïπïÝες πρÞκειται, κατÀ δη� λωση τïυ κατασκευ-
αστη� η� τïυ εγκατεστηµÛνïυ στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïυ
τïυ, η ïπïÝα αναæÛρεται στï παρÀρτηµα II σηµεÝï Β, να
ενσωµατωθïυ� ν σε µηøανη� η� να συναρµïλïγηθïυ� ν µε Àλλες
µηøανÛς ω� στε να σøηµατÝσïυν µηøανη� καλυπτÞµενη απÞ
την παρïυ� σα ïδηγÝα, εκτÞς αν αυτÛς µπïρïυ� ν να λειτïυρ-
γη� σïυν ανεêÀρτητα.

Ã εναλλÀêιµïς εêïπλισµÞς, πïυ αναæÛρεται στï Àρθρï 1
παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï α) δευ� τερη περÝπτωση, πρÛπει
πÀντα να æÛρει τη ση� µανση «CE» και να συνïδευ� εται απÞ
τη δη� λωση πιστÞτητας ΕΚ πïυ αναæÛρεται στï σηµεÝï Α
τïυ παραρτη� µατïς II.

3. Τα κρÀτη µÛλη δεν µπïρïυ� ν να απαγïρευ� ïυν, να
περιïρÝúïυν η� να εµπïδÝúïυν τη διÀθεση στην αγïρÀ
εêαρτηµÀτων ασæαλεÝας, Þπως αυτÀ ïρÝúïνται στï Àρ-
θρï 1 παρÀγραæïς 2, εæÞσïν αυτÀ συνïδευ� ïνται απÞ
δη� λωση πιστÞτητας ΕΚ τïυ κατασκευαστη� η� τïυ εγκατε-
στηµÛνïυ στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïυ τïυ, η ïπïÝα ανα-
æÛρεται στï παρÀρτηµα II σηµεÝï Γ.

�Αρθρï 5

1. Τα κρÀτη µÛλη θεωρïυ� ν Þτι εÝναι συ� µæωνες πρïς τï
συ� νïλï των διατÀêεων της παρïυ� σας ïδηγÝας, συµπεριλαµ-
âανïµÛνων των διαδικασιω� ν πιστïπïÝησης πïυ πρïâλÛπï-
νται στï κεæÀλαιï II:

— ïι µηøανÛς πïυ æÛρïυν τη ση� µανση «CE» και συνïδευ� -
ïνται απÞ τη δη� λωση πιστÞτητας ΕΚ τïυ αναæÛρεται
στï παρÀρτηµα II σηµεÝï Α,

— τα εêαρτη� µατα ασæαλεÝας πïυ συνïδευ� ïνται απÞ την
δη� λωση πιστÞτητας ΕΚ πïυ αναæÛρεται στï παρÀρτη-
µα II σηµεÝï Γ.

ΕÀν δεν υπÀρøïυν εναρµïνισµÛνα πρÞτυπα, τα κρÀτη µÛλη
λαµâÀνïυν τα µÛτρα πïυ θεωρïυ� ν αναγκαÝα ω� στε να
γνωστïπïιηθïυ� ν στα ενδιαæερÞµενα µÛρη τα υæιστÀµενα
εθνικÀ τεøνικÀ πρÞτυπα και πρïδιαγραæÛς πïυ θεωρïυ� -
νται ως σηµαντικÀ η� øρη� σιµα Ûγγραæα για την ïρθη� εæαρ-
µïγη� των âασικω� ν απαιτη� σεων ασæαλεÝας και υγεÝας τïυ
παραρτη� µατïς I.

2. Ùταν Ûνα εθνικÞ πρÞτυπï, πïυ απïτελεÝ µεταγραæη�
εναρµïνισµÛνïυ πρïτυ� πïυ, τα στïιøεÝα τïυ ïπïÝïυ Ûøïυν
δηµïσιευθεÝ στην ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν
Κïινïτη� των, καλυ� πτει µÝα η� περισσÞτερες âασικÛς απαιτη� -
σεις ασæαλεÝας, η µηøανη� η� τï εêÀρτηµα ασæαλεÝας πïυ
κατασκευÀúεται συ� µæωνα πρïς τï πρÞτυπï αυτÞ, θεωρεÝ-
ται συ� µæωνï πρïς τις σøετικÛς âασικÛς απαιτη� σεις.

Τα κρÀτη µÛλη δηµïσιευ� ïυν τα στïιøεÝα των εθνικω� ν
πρïτυ� πων πïυ απïτελïυ� ν µεταγραæη� των εναρµïνισµÛνων
πρïτυ� πων.

3. Τα κρÀτη µÛλη εêασæαλÝúïυν Þτι λαµâÀνïνται τα
κατÀλληλα µÛτρα ω� στε ïι κïινωνικïÝ εταÝρïι να µπïρïυ� ν
να ασκïυ� ν επιρρïη� , σε εθνικÞ επÝπεδï, στη διαδικασÝα
κατÀρτισης και παρακïλïυ� θησης των εναρµïνισµÛνων
πρïτυ� πων.

�Αρθρï 6

1. Ùταν κρÀτïς µÛλïς η� η Επιτρïπη� θεωρεÝ Þτι τα
εναρµïνισµÛνα πρÞτυπα πïυ αναæÛρïνται στï Àρθρï 5
παρÀγραæïς 2, δεν ανταπïκρÝνïνται πλη� ρως στις âασικÛς
απαιτη� σεις πïυ τα αæïρïυ� ν και ïι ïπïÝες αναæÛρïνται στï
Àρθρï 3, η Επιτρïπη� η� τï κρÀτïς µÛλïς πρïσæευ� γει στην
επιτρïπη� πïυ Ûøει συσταθεÝ µε την ïδηγÝα 83/189/ΕÃΚ,
εκθÛτïντας τïυς λÞγïυς της. Η επιτρïπη� αυτη� γνωµïδïτεÝ
επειγÞντως.

Îøïντας υπÞψη τη γνω� µη της επιτρïπη� ς, η Επιτρïπη�
ανακïινω� νει στα κρÀτη µÛλη εÀν πρÛπει η� Þøι να απïσυρ-
θïυ� ν τα σøετικÀ πρÞτυπα απÞ τις δηµïσιευ� σεις πïυ αναæÛ-
ρïνται στï Àρθρï 5 παρÀγραæïς 2.

2. ΣυνιστÀται µÞνιµη επιτρïπη� η ïπïÝα απαρτÝúεται απÞ
αντιπρïσω� πïυς πïυ διïρÝúïυν τα κρÀτη µÛλη και της
ïπïÝας πρïεδρευ� ει αντιπρÞσωπïς της Επιτρïπη� ς των
Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των.

Η µÞνιµη επιτρïπη� θεσπÝúει τïν εσωτερικÞ της κανïνι-
σµÞ.

Στη µÞνιµη επιτρïπη� υπïâÀλλεται ïπïιïδη� πïτε úη� τηµα
δηµιïυργεÝ η θÛση σ’ εæαρµïγη� και η πρακτικη� εæαρµïγη�
της παρïυ� σας ïδηγÝας, συ� µæωνα µε την ακÞλïυθη διαδι-
κασÝα:

Ã αντιπρÞσωπïς της Επιτρïπη� ς υπïâÀλλει στην εν λÞγω
επιτρïπη� σøÛδιï των µÛτρων πïυ πρÞκειται να ληæθïυ� ν. Η
συµâïυλευτικη� επιτρïπη� διατυπω� νει τη γνω� µη της για τï
σøÛδιï αυτÞ, σε πρïθεσµÝα πïυ µπïρεÝ να ïρÝσει ï πρÞ-
εδρïς ανÀλïγα µε τïν επεÝγïντα øαρακτη� ρα τïυ θÛµατïς
και, αν øρειαστεÝ, πρïâαÝνει σε ψηæïæïρÝα.

Η γνω� µη καταøωρεÝται στα πρακτικÀ. ΕπιπλÛïν, κÀθε
κρÀτïς µÛλïς Ûøει τï δικαÝωµα να úητη� σει να καταøωρηθεÝ
η θÛση τïυ στα πρακτικÀ.
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Η Επιτρïπη� λαµâÀνει ιδιαÝτερα υπÞψη τη γνω� µη της
συµâïυλευτικη� ς επιτρïπη� ς και την ενηµερω� νει για τïν
τρÞπï µε τïν ïπïÝï Ûλαâε υπÞψη τη γνω� µη αυτη� .

�Αρθρï 7

1. Ùταν κρÀτïς µÛλïς δααπιστω� σει Þτι:

— µηøανÛς πïυ æÛρïυν τη ση� µανση «CE» η�

— εêαρτη� µατα ασæαλεÝας πïυ συνïδευ� ïνται απÞ τη δη� λω-
ση πιστÞτητας ΕΚ

και øρησιµïπïιïυ� νται συ� µæωνα µε τïν πρïïρισµÞ τïυς,
ενδÛøεται να θÛσïυν σε κÝνδυνï την ασæÀλεια πρïσω� πων
και ενδεøïµÛνως κατïικÝδιων úω� ων η� αγαθω� ν, λαµâÀνει
κÀθε αναγκαÝï µÛτρï πρïκειµÛνïυ να απïσυ� ρει τις µηøα-
νÛς η� τα εêαρτη� µατα ασæαλεÝας απÞ την αγïρÀ, να απαγï-
ρευ� σει τη διÀθεση� τïυς στην αγïρÀ, τη θÛση τïυς σε
λειτïυργÝα η� να περιïρÝσει την ελευ� θερη κυκλïæïρÝα
τïυς.

Τï κρÀτïς µÛλïς ενηµερω� νει αµÛσως την Επιτρïπη� για τï
µÛτρï αυτÞ και αναæÛρει τïυς λÞγïυς της απÞæασης τïυ,
και ειδικÞτερα εÀν η Ûλλειψη πιστÞτητας ïæεÝλεται:

α) στη µη τη� ρηση των âασικω� ν απαιτη� σεων πïυ αναæÛ-
ρïνται στï Àρθρï 3¯

â) σε κακη� εæαρµïγη� των πρïτυ� πων πïυ αναæÛρïνται
στï Àρθρï 5 παρÀγραæïς 2¯

γ) σε κενÞ αυτω� ν των Ýδιων των πρïτυ� πων πïυ αναæÛ-
ρïνται στï Àρθρï 5 παρÀγραæïς 2.

2. Η Επιτρïπη� διενεργεÝ διαâïυλευ� σεις µε τα ενδιαæερÞ-
µενα µÛρη τï συντïµÞτερï δυνατÞν. Ùταν η Επιτρïπη�
διαπιστω� σει, µετÀ τις διαâïυλευ� σεις αυτÛς, Þτι τï µÛτρï
εÝναι δικαιïλïγηµÛνï, ενηµερω� νει αµÛσως τï κρÀτïς µÛλïς
πïυ πη� ρε τη σøετικη� πρωτïâïυλÝα, καθω� ς και τα υπÞλïιπα
κρÀτη µÛλη. Ùταν η Επιτρïπη� διαπιστω� σει, µετÀ τις δια-
âïυλευ� σεις αυτÛς, Þτι τï µÛτρï δεν εÝναι δικαιïλïγηµÛνï,
ενηµερω� νει αµÛσως τï κρÀτïς µÛλïς πïυ πη� ρε τη σøετικη�
πρωτïâïυλÝα, καθω� ς και τïν κατασκευαστη� η� τïν εγκατε-
στηµÛνï στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøï τïυ. Ùταν η απÞæαση
πïυ αναæÛρεται στην παρÀγραæï 1 δικαιïλïγεÝται λÞγω
κενω� ν των πρïτυ� πων, η Επιτρïπη� πρïσæευ� γει στην επι-
τρïπη� τïυ Àρθρïυ 6, εÀν τï κρÀτïς µÛλïς πïυ πη� ρε την
απÞæαση σκαπευ� ει να εµµεÝνει σε αυτη� ν, και κινεÝ τη
διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 6 παρÀγραæïς 1.

3. Ùταν:

— µη συ� µæωνη µηøανη� æÛρει τη ση� µανση «CE»,

— µη συ� µæωνï εêÀρτηµα ασæαλεÝας συνïδευ� εται απÞ
δη� λωση πιστÞτητας ΕΚ,

τï αρµÞδιï κρÀτïς µÛλïς λαµâÀνει κατÀλληλα µÛτρα ενα-
ντÝïν αυτïυ� πïυ επÛθεσε τη ση� µανση η� συνÛταêε τη δη� λω-
ση και ενηµερω� νει σøετικÀ την Επιτρïπη� και τα Àλλα
κρÀτη µÛλη.

4. Η Επιτρïπη� εêασæαλÝúει την ενηµÛρωση των κρατω� ν
µελω� ν για την πïρεÝα και τα απïτελÛσµατα της διαδικα-
σÝας αυτη� ς.

ΚΕΦΑΛΑΙÃ II

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ Ε¥ΑΚΡΙΒΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤÃΤΗΤΑΣ
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1. Για την πιστïπïÝηση της συµµÞρæωσης των µηøανω� ν
και των εêαρτηµÀτων ασæαλεÝας στην παρïυ� σα ïδηγÝα, ï
κατασκευαστη� ς η� ï εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντï-
λïδÞøïς τïυ ïæεÝλει, για καθεµÝα απÞ τις µηøανÛς η� για
κÀθε Ûνα απÞ τα εêαρτη� µατα ασæαλεÝας, να καταρτÝσει
δη� λωση πιστÞτητας ΕΚ συ� µæωνα µε τα στïιøεÝα πïυ
δÝδïνται στï παρÀρτηµα II σηµεÝα Α η� Γ, κατÀ περÝ-
πτωση.

ΕêÀλλïυ, και µÞνï Þσïν αæïρÀ τις µηøανÛς, ï κατασκευ-
αστη� ς η� ï εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς
τïυ, ïæεÝλει να επιθÛσει στη µηøανη� τη ση� µανση «CE».

2. Πριν απÞ τη διÀθεση στην αγïρÀ, ï κατασκευαστη� ς η�
ï εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ πρÛ-
πει:

α) εÀν η µηøανη� δεν αναæÛρεται στï παρÀρτηµα IV, να
καταρτÝσει τï æÀκελï πïυ πρïâλÛπεται στï παρÀρτη-
µα V¯

â) εÀν η µηøανη� αναæÛρεται στï παρÀρτηµα IV και
κατασκευÀúεται øωρÝς να τηρïυ� νται η� øωρÝς να τηρïυ� -
νται πλη� ρως τα πρÞτυπα πïυ αναæÛρïνται στï Àρ-
θρï 5 παρÀγραæïς 2 η� , ελλεÝψει πρïτυ� πων, να υπïâÀ-
λει µïντÛλï της µηøανη� ς για την εêÛταση τυ� πïυ ΕΚ
πïυ αναæÛρεται στï παρÀρτηµα VI¯

γ) εÀν η µηøανη� αναæÛρεται στï παρÀρτηµα IV και
κατασκευÀúεται συ� µæωνα µε τα πρÞτυπα πïυ αναæÛ-
ρïνται στï Àρθρï 5 παρÀγραæïς 2:

— εÝτε να καταρτÝσει τï æÀκελï πïυ πρïâλÛπεται στï
παρÀρτηµα VI και να τïν διαâιâÀσει στï δηλωµÛνï
ïργανισµÞ ï ïπïÝïς θα γνωρÝσει τη λη� ψη τïυ æακÛ-
λïυ αυτïυ� τï συντïµÞτερï και θα τïν κρατη� σει,

— εÝτε να υπïâÀλει τï æÀκελï πïυ πρïâλÛπεται στï
παρÀρτηµα VI στï δηλωµÛνï ïργανισµÞ, ï ïπïÝïς
θα περιïριστεÝ να εêακριâω� σει εÀν Ûøïυν εæαρµï-
στεÝ σωστÀ τα πρÞτυπα πïυ αναæÛρïνται στï Àρ-
θρï 5 παρÀγραæïς 2 και θα συντÀêει âεâαÝωση
καταλληλÞτητας τïυ æακÛλïυ αυτïυ� ,

— εÝτε να υπïâÀλει τï µïντÛλï της µηøανη� ς στην
εêÛταση τυ� πïυ ΕΚ πïυ αναæÛρεται στï παρÀρτη-
µα VI.
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3. Σε περÝπτωση εæαρµïγη� ς της παραγρÀæïυ 2 στïι-
øεÝï γ) πρω� τη περÝπτωση τïυ παρÞντïς Àρθρïυ, εæαρ-
µÞúïνται, κατ’ αναλïγÝα, ïι διατÀêεις τïυ σηµεÝïυ 5 πρω� τη
æρÀση και τïυ σηµεÝïυ 7 τïυ παραρτη� µατïς VI.

Σε περÝπτωση εæαρµïγη� ς της παραγρÀæïυ 2 στïιøεÝï γ)
δευ� τερη περÝπτωση τïυ παρÞντïς Àρθρïυ, εæαρµÞúïνται,
κατ’ αναλïγÝα, ïι διατÀêεις των σηµεÝων 5, 6 και 7 τïυ
παραρτη� µατïς VI.

4. Στην περÝπτωση εæαρµïγη� ς της παραγρÀæïυ 2 στïι-
øεÝα α) και γ) πρω� τη και δευ� τερη περÝπτωση, η δη� λωση
πιστÞτητας ΕΚ πρÛπει να αναæÛρει µÞνïν Þτι Ûøïυν τηρη-
θεÝ ïι âασικÛς απαιτη� σεις της ïδηγÝας.

Στην περÝπτωση εæαρµïγη� ς των διατÀêεων της παραγρÀ-
æïυ 2 στïιøεÝï â) και της παραγρÀæïυ 2 στïιøεÝï γ) τρÝτη
περÝπτωση, η δη� λωση πιστÞτητας ΕΚ πρÛπει να âεâαιω� νει
την πιστÞτητα πρïς τï µïντÛλï πïυ υπïâλη� θηκε σε εêÛτα-
ση «ΕΚ» τυ� πïυ.

5. Τα εêαρτη� µατα ασæαλεÝας υπïâÀλλïνται στις διαδι-
κασÝες πιστïπïÝησης ïι ïπïÝες εæαρµÞúïνται στις µηøανÛς
δυνÀµει των παραγρÀæων 2, 3 και 4. ΕêÀλλïυ, κατÀ την
πραγµατïπïÝηση εêÛτασης ΕΚ τυ� πïυ, ï δηλωµÛνïς ïργα-
νισµÞς εêακριâω� νει την ικανÞτητα τïυ εêαρτη� µατïς ασæα-
λεÝας να εκτελεÝ τις λειτïυργÝες ασæαλεÝας τις ïπïÝες δηλω� -
νει ï κατασκευαστη� ς.

6. α) Ùταν ïι µηøανÛς απïτελïυ� ν αντικεÝµενï Àλλων ïδη-
γιω� ν, ïι ïπïÝες αæïρïυ� ν Àλλα θÛµατα και πρïâλÛ-
πïυν ση� µανση «CE», η εν λÞγω ση� µανση υπïδηλω� -
νει την πιστÞτητα των µηøανω� ν πρïς τις διατÀêεις
και αυτω� ν των Àλλων ïδηγιω� ν.

â) ΕÀν ωστÞσï µια η� περισσÞτερες απÞ τις ïδηγÝες
αυτÛς επιτρÛπïυν στïν κατασκευαστη� να επιλÛêει,
στη διÀρκεια µεταâατικη� ς περιÞδïυ, τï συ� στηµα
πïυ θα εæαρµÞúει, η ση� µανση «CE» υπïδηλω� νει την
πιστÞτητα µÞνï πρïς τις διατÀêεις των ïδηγιω� ν πïυ
εæαρµÞúει ï κατασκευαστη� ς. Στην περÝπτωση αυτη� ,
τα στïιøεÝα των εν λÞγω ïδηγιω� ν, Þπως Ûøïυν δηµï-
σιευθεÝ στην ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν
Κïινïτη� των, πρÛπει να αναγρÀæïνται στα Ûγγραæα,
æυ� λλα η� ïδηγÝες πïυ απαιτïυ� νται απÞ τις συγκεκρι-
µÛνες ïδηγÝες και συνïδευ� ïυν αυτÛς τις µηøανÛς.

7. Στις περιπτω� σεις κατÀ τις ïπïÝες ïυ� τε ï κατασκευα-
στη� ς, ïυ� τε ï εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς
τïυ τη� ρησαν τις υπïøρεω� σεις των παραγρÀæων 1 Ûως 6, ïι
υπïøρεω� σεις αυτÛς âαρυ� νïυν κÀθε Àτïµï πïυ διαθÛτει τη
µηøανη� η� τï εêÀρτηµα ασæαλεÝας στην αγïρÀ εντÞς της
ΚïινÞτητας. Τις Ýδιες υπïøρεω� σεις υπÛøïυν και τα Àτïµα
πïυ συναρµïλïγïυ� ν µηøανÛς η� µÛρη µηøανω� ν η� εêαρτη� µα-
τα ασæαλεÝας διαæïρετικη� ς πρïÛλευσης η� πïυ κατασκευ-
Àúïυν τη µηøανη� η� τï εêÀρτηµα ασæαλεÝας για δικη� τïυς
øρη� ση.

8. Ãι υπïøρεω� σεις πïυ αναæÛρïνται στην παρÀγραæï 7
δεν αæïρïυ� ν Þσïυς πρïσαρτïυ� ν σε µηøανη� η� σε ελκυστη� -
ρα Ûναν εναλλÀêιµï εêïπλισµÞ, Þπως αναæÛρεται στï Àρ-
θρï 1, µε την πρïυMπÞθεση Þτι τα στïιøεÝα εÝναι συµâατÀ
και Þτι καθÛνα απÞ τα µÛρη πïυ απαρτÝúïυν την συναρµï-
λïγηµÛνη µηøανη� æÛρει τη ση� µανση «CE» και συνïδευ� εται
απÞ τη δη� λωση πιστÞτητας ΕΚ.

�Αρθρï 9

1. Τα κρÀτη µÛλη γνωστïπïιïυ� ν στην Επιτρïπη� και στα
υπÞλïιπα κρÀτη µÛλη τïυς ïργανισµïυ� ς πïυ Ûøïυν επιæïρ-
τÝσει µε την εκτÛλεση των διαδικασιω� ν τïυ Àρθρïυ 8
καθω� ς και τα συγκεκριµÛνα καθη� κïντα πïυ τïυς Ûøïυν
αναθÛσει και τïυς αριθµïυ� ς αναγνω� ρισης πïυ τïυς Ûøïυν
εκ των πρïτÛρων øïρηγηθεÝ απÞ την Επιτρïπη� .

Η Επιτρïπη� δηµïσιευ� ει στην ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των
Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των κατÀλïγï των κïινïπïιηµÛνων
ïργανισµω� ν µε τïυς αριθµïυ� ς αναγνω� ριση� ς τïυς καθω� ς
και µε τα καθη� κïντα για τα ïπïÝα Ûøïυν κïινïπïιηθεÝ. Η
Επιτρïπη� æρïντÝúει για την ενηµÛρωση τïυ καταλÞγïυ
αυτïυ� .

2. Τα κρÀτη µÛλη πρÛπει να εæαρµÞúïυν τα κριτη� ρια
πïυ πρïâλÛπïνται στï παρÀρτηµα VII για την αêιïλÞγηση
των δηλωτÛων ïργανισµω� ν. Ãι ïργανισµïÝ πïυ πληρïυ� ν τα
κριτη� ρια εκτÝµησης τα ïπïÝα πρïâλÛπïνται στα ïικεÝα
εναρµïνισµÛνα πρÞτυπα θεωρεÝται Þτι ανταπïκρÝνïνται
στα κριτη� ρια αυτÀ.

3. Τï κρÀτïς µÛλïς πïυ Ûøει δηλω� σει Ûναν ïργανισµÞ
ïæεÝλει να ανακαλÛσει τη δη� λωση� τïυ, εÀν διαπιστω� σει Þτι
ï ïργανισµÞς αυτÞς δεν πληρïÝ πλÛïν τα κριτη� ρια πïυ
αναæÛρïνται στï παρÀρτηµα VII. Ενηµερω� νει αµÛσως σøε-
τικÀ την Επιτρïπη� και τα Àλλα κρÀτη µÛλη.

ΚΕΦΑΛΑΙÃ III

ΣΗΜΑΝΣΗ «CE»

�Αρθρï 10

1. Η ση� µανση πιστÞτητας «CE» απïτελεÝται απÞ τï
ακρωνυ� µιï «CE». Τï παρÀρτηµα III περιλαµâÀνει τï σøε-
τικÞ υπÞδειγµα.

2. Η ση� µανση «CE» πρÛπει να επιτÝθεται στη µηøανη�
κατÀ τρÞπï ευδιÀκριτï και ïρατÞ, Þπως ïρÝúει τï
σηµεÝï 1.7.3 τïυ παραρτη� µατïς I.

3. Απαγïρευ� εται η επÝθεση επÝ των µηøανω� ν σηµÀνσεων
πïυ θα µπïρïυ� σαν να παραπλανη� σïυν τïυς τρÝτïυς ως
πρïς τη σηµασÝα και τη γραæικη� απεικÞνιση της ση� µανσης
«CE». Ãπïιαδη� πïτε Àλλη ση� µανση µπïρεÝ να επιτÝθεται
επÝ των µηøανω� ν, υπÞ τïν Þρï Þτι δεν καθιστÀ λιγÞτερï
ευδιÀκριτη η� ευανÀγνωστη τη ση� µανση «CE».



 

 

 

EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� τωνL 207/8 23.7.98

4. Με την επιæυ� λαêη τïυ Àρθρïυ 7:

α) κÀθε αντικανïνικη� επÝθεση της ση� µανσης «CE» πïυ
διαπιστω� νεται απÞ κρÀτïς µÛλïς, συνεπÀγεται την
υπïøρÛωση για τïν κατασκευαστη� η� τïν εγκατεστηµÛ-
νï στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøï τïυ να µεριµνη� σει για
την πιστÞτητα τïυ σøετικïυ� πρïϊÞντïς πρïς τις πρï-
διαγραæÛς περÝ τη ση� µανση «CE» και την παυ� ση της
παρÀâασης υπÞ τïυς Þρïυς πïυ επιâÀλλει αυτÞ τï
κρÀτïς µÛλïς¯

â) αν τï πρïϊÞν συνεøÝúει να µην εÝναι συ� µæωνï πρïς τις
σøετικÛς πρïδιαγραæÛς, τï κρÀτïς µÛλïς ïæεÝλει να
λÀâει Þλα τα ενδεδειγµÛνα µÛτρα ω� στε να περιïριστεÝ η�
να απαγïρευθεÝ η διÀθεση στην αγïρÀ τïυ συγκεκριµÛ-
νïυ πρïϊÞντïς η� να εêασæαλιστεÝ η απÞσυρση� τïυ απÞ
την αγïρÀ, συ� µæωνα µε τη διαδικασÝα τïυ Àρθρïυ 7.

ΚΕΦΑΛΑΙÃ IV

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑ¥ΕΙΣ

�Αρθρï 11

ΚÀθε απÞæαση πïυ λαµâÀνεται κατ’ εæαρµïγη� της παρïυ� -
σας ïδηγÝας και ïδηγεÝ στïν περιïρισµÞ της διÀθεσης στην
αγïρÀ και της θÛσης σε λειτïυργÝα µηøανη� ς η� εêαρτη� µατïς
ασæαλεÝας, αιτιïλïγεÝται µε ακρÝâεια. ΚïινïπïιεÝται στïν
ενδιαæερÞµενï, τï συντïµÞτερï δυνατÞν, µε Ûνδειêη των
δυνατïτη� των πρïσæυγη� ς πïυ πρïσæÛρει η ισøυ� ïυσα νïµï-
θεσÝα στï αντÝστïιøï κρÀτïς µÛλïς, καθω� ς και των σøετι-
κω� ν πρïθεσµιω� ν κατÀθεση� ς τïυς.

�Αρθρï 12

Η Επιτρïπη� λαµâÀνει τα αναγκαÝα µÛτρα πρïκειµÛνïυ να
εÝναι διαθÛσιµα τα στïιøεÝα για την καταγραæη� Þλων των
απïæÀσεων των συναæω� ν µε τη διαøεÝριση της παρïυ� σας
ïδηγÝας.

�Αρθρï 13

1. Τα κρÀτη µÛλη ανακïινω� νïυν στην Επιτρïπη� τï κεÝ-
µενï των διατÀêεων εσωτερικïυ� δικαÝïυ πïυ θεσπÝúïυν
στïν τïµÛα πïυ διÛπεται απÞ την παρïυ� σα ïδηγÝα.

2. Πριν απÞ την 1η ΙανïυαρÝïυ 1994, η Επιτρïπη� εêε-
τÀúει την πρÞïδï των σøετικω� ν µε την παρïυ� σα ïδηγÝα
εργασιω� ν τυπïπïÝησης και πρïτεÝνει, ενδεøïµÛνως, τα
κατÀλληλα µÛτρα.

�Αρθρï 14

Ãι ïδηγÝες πïυ αναæÛρïνται στï παρÀρτηµα VIII µÛρïς Α
καταργïυ� νται, øωρÝς να θÝγïνται ïι υπïøρεω� σεις των κρα-
τω� ν µελω� ν σøετικÀ µε τις ηµερïµηνÝες ενσωµÀτωσης και
εæαρµïγη� ς πïυ αναæÛρïνται στï παρÀρτηµα VIII
µÛρïς Β.

Ãι αναæïρÛς στις καταργïυ� µενες ïδηγÝες θεωρïυ� νται Þτι
γÝνïνται στην παρïυ� σα ïδηγÝα και διαâÀúïνται συ� µæωνα
µε τïν πÝνακα αντιστïιøÝας πïυ αναæÛρεται στï παρÀρτη-
µα IX.

�Αρθρï 15

Η παρïυ� σα ïδηγÝα αρøÝúει να ισøυ� ει την εικïστη� ηµÛρα
απÞ τη δηµïσÝευση� της στην ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των
Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� των.

�Αρθρï 16

Η παρïυ� σα ïδηγÝα απευθυ� νεται στα κρÀτη µÛλη.

Λïυêεµâïυ� ργï, 22 ΙïυνÝïυ 1998.

Για τï ΕυρωπαϊκÞ Κïινïâïυ� λιï

Ã ΠρÞεδρïς

J. M. GIL-ROBLES

Για τï Συµâïυ� λιï

Ã ΠρÞεδρïς

J. CUNNINGHAM
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣÌΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤÃ ΣÌΕ∆ΙΑΣΜÃ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΜΗÌΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ Ε¥ΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για τïυς σκïπïυ� ς τïυ παρÞντïς παραρτη� µατïς, µε τïν Þρï «µηøανη� » νïεÝται εÝτε η «µηøανη� », Þπως ïρÝúεται
στï Àρθρï 1 παρÀγραæïς 2, εÝτε τï «εêÀρτηµα ασæαλεÝας», Þπως ïρÝúεται στην Ýδια παρÀγραæï.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ãι υπïøρεω� σεις πïυ πρïâλÛπïνται απÞ τις âασικÛς απαιτη� σεις ασæαλεÝας και υγεÝας, ισøυ� ïυν µÞνïν Þταν
υπÀρøïυν για την εν λÞγω µηøανη� ïι αντÝστïιøïι κÝνδυνïι, Þταν η µηøανη� øρησιµïπïιεÝται κÀτω απÞ τις
συνθη� κες πïυ πρïâλÛπει ï κατασκευαστη� ς. ΠÀντως ïι απαιτη� σεις 1.1.2, 1.7.3 και 1.7.4 ισøυ� ïυν για τï
συ� νïλï των µηøανω� ν πïυ καλυ� πτει η παρïυ� σα ïδηγÝα.

2. Ãι âασικÛς απαιτη� σεις ασæÀλειας και υγεÝας της παρïυ� σας ïδηγÝας εÝναι επιτακτικÛς. ΩστÞσï, λαµâανïµÛ-
νης υπÞψη της πρïÞδïυ της τεøνικη� ς, ïι στÞøïι πïυ θÛτïυν ïι απαιτη� σεις ενδÛøεται να µην επιτυγøÀνïνται.
Στην περÝπτωση αυτη� και στï µÛτρï τïυ δυνατïυ� , η µηøανη� πρÛπει να σøεδιÀúεται και να κατασκευÀúεται
πρïς την κατευ� θυνση των στÞøων αυτω� ν.

3. Ãι âασικÛς απαιτη� σεις ασæÀλειας και υγεÝας Ûøïυν ïµαδïπïιηθεÝ ανÀλïγα µε τïυς κινδυ� νïυς πïυ
καλυ� πτïυν.

Ãι µηøανÛς παρïυσιÀúïυν Ûνα συ� νïλï κινδυ� νων πïυ ενδÛøεται να διατυπω� νïνται σε περισσÞτερα απÞ Ûνα
κεæÀλαια τïυ παρÞντïς παραρτη� µατïς.

Ã κατασκευαστη� ς Ûøει την υπïøρÛωση να πρïâαÝνει σε ανÀλυση των κινδυ� νων πρïκειµÛνïυ να αναúητεÝ
Þλïυς Þσïυς Ûøïυν εæαρµïγη� στη µηøανη� τïυ¯ ïæεÝλει ακïλïυ� θως να τη σøεδιÀúει και να την κατασκευÀúει
λαµâÀνïντας υπÞψη την ανÀλυση� τïυ.

1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ

1.1. ΓενικÀ

1.1.1. ÃρισµïÝ

ΚατÀ την Ûννïια της παρïυ� σας ïδηγÝας, νïεÝται ως:

1. «επικÝνδυνη úω� νη», κÀθε úω� νη εντÞς η� /και πÛριê µηøανη� ς στην ïπïÝα η παρïυσÝα ενÞς εκτεθειµÛ-
νïυ ατÞµïυ δηµιïυργεÝ για τï Àτïµï αυτÞ κÝνδυνï Þσïν αæïρÀ την ασæÀλειÀ τïυ η� την υγεÝα
τïυ,

2. «εκτεθειµÛνï Àτïµï», κÀθε Àτïµï ευρισκÞµενï εê ïλïκλη� ρïυ η� εν µÛρει σε επικÝνδυνη úω� νη,

3. «øειριστη� ς», τï η� τα Àτïµα πïυ εÝναι επιæïρτισµÛνï(-α) µε την εγκατÀσταση, λειτïυργÝα, ρυ� θµιση,
συντη� ρηση, καθαρισµÞ, επισκευη� και µεταæïρÀ µιας µηøανη� ς.

1.1.2. ΑρøÛς ενσωµÀτωσης της ασæÀλειας

α) Ãι µηøανÛς θα πρÛπει να Ûøïυν εκ κατασκευη� ς τη δυνατÞτητα να εκτελïυ� ν τη λειτïυργÝα τïυς, να
ρυθµÝúïνται και να συντηρïυ� νται øωρÝς ïι Àνθρωπïι να εκτÝθενται σε κÝνδυνï κατÀ την εκτÛλεση
των εργασιω� ν αυτω� ν υπÞ τις συνθη� κες πïυ πρïâλÛπει ï κατασκευαστη� ς.

Τα λαµâανÞµενα µÛτρα πρÛπει να Ûøïυν ως στÞøï την εêÀλειψη των κινδυ� νων ατυøη� µατïς κατÀ
την πρïâλεπÞµενη διÀρκεια úωη� ς της µηøανη� ς, συµπεριλαµâανïµÛνων των æÀσεων συναρµïλÞγη-
σης και απïσυναρµïλÞγησης, ακÞµα και στην περÝπτωση πïυ ïι κÝνδυνïι ατυøηµÀτων πρïκυ� -
πτïυν απÞ ανω� µαλες αλλÀ πρïâλÛψιµες καταστÀσεις.

â) ΚατÀ την επιλïγη� των καταλληλÞτερων λυ� σεων, ï κατασκευαστη� ς θα πρÛπει να εæαρµÞúει τις
ακÞλïυθες αρøÛς, µε τη σειρÀ πïυ αναæÛρïνται:

— να εêαλεÝæει η� να µειω� νει τïυς κινδυ� νïυς εêαντλω� ντας κÀθε δυνατÞτητα (ενσωµÀτωση της
ασæÀλειας στï σøεδιασµÞ και την κατασκευη� της µηøανη� ς),

— να λαµâÀνει να απαραÝτητα µÛτρα πρïστασÝας για τïυς κινδυ� νïυς πïυ δεν µπïρïυ� ν να
εêαλειæθïυ� ν,

— να πληρïæïρεÝ τïυς øρη� στες για τïυς κινδυ� νïυς πïυ εêακïλïυθïυ� ν να υπÀρøïυν λÞγω της
ανεπαρκïυ� ς απïτελεσµατικÞτητας των µÛτρων ασæαλεÝας πïυ Ûøïυν ληæθεÝ, να αναæÛρει εÀν
απαιτεÝται ιδιαÝτερη εκπαÝδευση και να επισηµαÝνει εÀν εÝναι απαραÝτητïς ï εêïπλισµÞς
ατïµικη� ς πρïστασÝας.



 

 

 

EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� τωνL 207/10 23.7.98

γ) ΚατÀ τï σøεδιασµÞ και την κατασκευη� της µηøανη� ς και κατÀ τη συ� νταêη των ïδηγιω� ν øρη� σης, ï
κατασκευαστη� ς θα πρÛπει να Ûøει υπÞψη τïυ Þøι µÞνï τη συνηθισµÛνη øρη� ση της µηøανη� ς αλλÀ
επÝσης και κÀθε øρη� ση της πïυ µπïρεÝ να αναµÛνεται λïγικÀ.

Η µηøανη� πρÛπει να σøεδιÀúεται Ûτσι ω� στε να απïæευ� γεται Àλλη øρη� ση της εκτÞς απÞ την
κανïνικη� , αν απÞ µια τÛτïια øρη� ση θα µπïρïυ� σε να πρïκυ� ψει κÝνδυνïς. ΕæÞσïν συντρÛøει η
περÝπτωση, ïι ïδηγÝες øρη� σεως πρÛπει να εæιστïυ� ν την πρïσïøη� τïυ øρη� στη στις αντενδεÝêεις
øρησιµïπïÝησης της µηøανη� ς πïυ θα µπïρïυ� σαν, συ� µæωνα µε την εµπειρÝα, να παρïυσιαστïυ� ν.

δ) Στï πλαÝσιï των πρïâλεπÞµενων συνθηκω� ν øρη� σης, θα πρÛπει να µειω� νïνται στï ελÀøιστï ïι
ενïøλη� σεις, η κïυ� ραση και η ψυøïλïγικη� Ûνταση (στρÛς) τïυ øειριστη� , λαµâανïµÛνων υπÞψη και
των αρøω� ν της εργïνïµÝας.

ε) Ã κατασκευαστη� ς θα πρÛπει να λαµâÀνει υπÞψη κατÀ τï σøεδιασµÞ και την κατασκευη� τïυς
περιïρισµïυ� ς πïυ επιâÀλλïνται στï øειριστη� απÞ την απαραÝτητη η� πρïâλεπÞµενη øρη� ση εêïπλι-
σµïυ� ατïµικη� ς πρïστασÝας (π.ø. υπïδη� µατα, γÀντια κ.λπ.).

στ) Η µηøανη� πρÛπει να παραδÝδεται µε Þλïυς τïυς ειδικïυ� ς εêïπλισµïυ� ς η� εêαρτη� µατα πïυ εÝναι
ïυσιω� δη για την ακÝνδυνη ρυ� θµιση, συντη� ρηση και øρησιµïπïÝηση της µηøανη� ς.

1.1.3. ΥλικÀ και πρïϊÞντα

Τα υλικÀ και πρïϊÞντα πïυ øρησιµïπïιïυ� νται για την κατασκευη� της µηøανη� ς η� τα πρïϊÞντα πïυ
øρησιµïπïιïυ� νται και πρïκυ� πτïυν κατÀ τη øρη� ση της, δεν θα πρÛπει να δηµιïυργïυ� ν κινδυ� νïυς για
την ασæÀλεια και την υγεÝα των πρïσω� πων πïυ Ûρøïνται σε επαæη� µε αυτÀ.

ΙδÝως, κατÀ τη øρη� ση ρευστω� ν, η µηøανη� θα πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ω� στε να
µπïρεÝ να øρησιµïπïιεÝται øωρÝς κινδυ� νïυς δηµιïυργïυ� µενïυς κατÀ την πλη� ρωση, τη øρη� ση, την
ανÀκτηση και την εκκÛνωση.

1.1.4. ΦωτισµÞς

Ã κατασκευαστη� ς, παρÛøει ενσωµατωµÛνï æωτισµÞ, πρïσαρµïσµÛνï στις εκτελïυ� µενες εργασÝες εκεÝ
Þπïυ, παρÀ την υ� παρêη συνηθισµÛνïυ æωτισµïυ� περιâÀλλïντïς, η απïυσÝα τïυ συστη� µατïς αυτïυ� θα
µπïρïυ� σε να δηµιïυργη� σει κÝνδυνï.

Ã κατασκευαστη� ς θα πρÛπει να æρïντÝúει ω� στε να µην υπÀρøει úω� νη ενïøλητικη� ς σκιÀς η� ενïøλητικη� ς
λÀµψης, ïυ� τε επικÝνδυνα στρïâïσκïπικÀ æαινÞµενα ïæειλÞµενα στï æωτισµÞ πïυ παρÛøει ï κατα-
σκευαστη� ς.

ΕÀν ïρισµÛνα εσωτερικÀ Þργανα øρειÀúεται να επιθεωρïυ� νται συøνÀ, πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνα µε
κατÀλληλα συστη� µατα æωτισµïυ� . ΕπÝσης τï Ýδιï ισøυ� ει για τις úω� νες ρυ� θµισης και συντη� ρησης.

1.1.5. ΣøεδιασµÞς της µηøανη� ς Þσïν αæïρÀ τη µετακÝνηση� της

Η µηøανη� η� κÀθε µÛρïς της θα πρÛπει:

— να µπïρεÝ να µετακινεÝται øωρÝς κινδυ� νïυς,

— να εÝναι συσκευασµÛνη η� να Ûøει σøεδιαστεÝ ω� στε να µπïρεÝ να απïθηκευθεÝ øωρÝς æθïρÛς και
κινδυ� νïυς (π.ø. επαρκη� ς ευστÀθεια, ειδικÀ στηρÝγµατα κ.λπ.).

Ùταν ï Þγκïς, ïι διαστÀσεις η� τï σøη� µα της µηøανη� ς η� των στïιøεÝων της, δεν επιτρÛπïυν τη
µετατÞπιση� της µε τï øÛρι, η µηøανη� η� κÀθε στïιøεÝï της θα πρÛπει:

— εÝτε να Ûøει τις κατÀλληλες υπïδïøÛς πïυ θα επιτρÛπïυν τη µετακÝνηση� της µε κÀπïιï ανυψωτικÞ
µÛσï,

— εÝτε να εÝναι σøεδιασµÛνη ω� στε να µπïρεÝ να εæïδιαστεÝ µε τÛτïια εêαρτη� µατα (π.ø. κïøλιïτïµηµÛ-
νες ïπÛς),

— εÝτε να Ûøει τÛτïιï σøη� µα ω� στε τα συνηθισµÛνα ανυψωτικÀ µÛσα να µπïρïυ� ν να πρïσαρµïστïυ� ν µε
ευκïλÝα.

Ùταν η µηøανη� η� Ûνα απÞ τα στïιøεÝα της µεταæÛρεται µε τï øÛρι θα πρÛπει:

— εÝτε να µπïρεÝ να µετακινηθεÝ ευ� κïλα,

— εÝτε να Ûøει εêαρτη� µατα (π.ø. øειρïλαâÛς κ.λπ.) πïυ να επιτρÛπïυν την ασæαλη� µετακÝνηση� της.

ΕιδικÛς διατÀêεις θα πρÛπει να πρïâλεæθïυ� ν για τη µετακÝνηση των εργαλεÝων η� /και τµηµÀτων της
µηøανη� ς, Ûστω και ελαæρω� ν, πïυ µπïρεÝ να εÝναι επικÝνδυνα (σøη� µα, υλικÞ κ.λπ.).
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1.2. ÌειρισµÞς

1.1.2. ΑσæÀλεια και αêιïπιστÝα των συστηµÀτων øειρισµïυ�

Τα συστη� µατα øειρισµïυ� θα πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνα και κατασκευασµÛνα ω� στε να εÝναι ασæαλη�
και αêιÞπιστα, Ûτσι ω� στε να πρïλαµâÀνεται η δηµιïυργÝα επικÝνδυνων καταστÀσεων. ΕιδικÞτερα θα
πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνα και κατασκευασµÛνα κατÀ τρÞπï ω� στε:

— να ανθÝστανται στις συνη� θεις καταπïνη� σεις κατÀ τη λειτïυργÝα τïυς και στις εêωτερικÛς επιδρÀ-
σεις,

— να µη δηµιïυργïυ� νται επικÝνδυνες καταστÀσεις σε περÝπτωση λïγικïυ� σæÀλµατïς στïυς øειρι-
σµïυ� ς.

1.2.2. Ùργανα øειρισµïυ�

Τα Þργανα øειρισµïυ� θα πρÛπει να εÝναι:

— σαæω� ς ïρατÀ και αναγνωρÝσιµα και ενδεøïµÛνως να æÛρïυν κατÀλληλη ση� µανση,

— να εÝναι Ûτσι τïπïθετηµÛνα ω� στε ï øειρισµÞς τïυς να εÝναι σÝγïυρïς, øωρÝς να δηµιïυργεÝται
δισταγµÞς, απω� λεια øρÞνïυ η� αµæιâïλÝα,

— να Ûøïυν σøεδιαστεÝ Ûτσι, ω� στε η κÝνηση τïυ ïργÀνïυ øειρισµïυ� να εÝναι σε λïγικη� συνïøη� πρïς τï
øειρισµÞ,

— να âρÝσκïνται Ûêω απÞ επικÝνδυνες úω� νες, εκτÞς εÀν αυτÞ εÝναι απαραÝτητï, πρïκειµÛνïυ για
ïρισµÛνα Þργανα Þπως εÝναι τα Þργανα διακïπη� ς της λειτïυργÝας σε περÝπτωση ανÀγκης, µαθητεÝ-
ας για τα ρïµπÞτ,

— να εÝναι τïπïθετηµÛνα µε τρÞπï ω� στε ï øειρισµÞς τïυς να µη δηµιïυργεÝ συµπληρωµατικïυ� ς
κινδυ� νïυς,

— να εÝναι σøεδιασµÛνα η� πρïστατευµÛνα Ûτσι ω� στε τï επιδιωκÞµενï απïτÛλεσµα, Ûαν µπïρεÝ να
δηµιïυργη� σει κÀπïιïν κÝνδυνï, να µην µπïρεÝ να πραγµατïπïιηθεÝ øωρÝς εκïυ� σιï øειρισµÞ,

— να εÝναι κατασκευασµÛνα κατÀ τρÞπïν ω� στε να εÝναι ανθεκτικÀ στις πρïâλεπÞµενες καταπïνη� σεις.
Θα πρÛπει να δïθεÝ ιδιαÝτερη πρïσïøη� στα συστη� µατα διακïπη� ς της λειτïυργÝας λÞγω ανÀγκης, τα
ïπïÝα ενδÛøεται να καταπïνïυ� νται σηµαντικÀ.

Ùταν Ûνα Þργανï øειρισµïυ� Ûøει σøεδιαστεÝ και κατασκευασθεÝ για πïλλÛς διαæïρετικÛς ενÛργειες,
δηλαδη� εÀν η λειτïυργÝα τïυ δεν εÝναι µïνïση� µαντη (π.ø. øρη� ση πληκτρïλïγÝων κ.λπ.), ï øειρισµÞς
πïυ úητη� θηκε θα πρÛπει να εµæαÝνεται µε σαæη� νεια και, αν αυτÞ εÝναι απαραÝτητï, θα πρÛπει να
επιâεâαιω� νεται µε κÀπïιï τρÞπï.

Τα Þργανα øειρισµïυ� θα πρÛπει να Ûøïυν τÛτïιï σøη� µα ω� στε η διÀταêη� τïυς, η διαδρïµη� τïυς και η
αντÝσταση κατÀ τα øειρισµÞ τïυς να συµâιâÀúïνται µε την εντïλη� πïυ δÝνεται, λαµâανïµÛνων υπÞψη
των αρøω� ν της εργïνïµÝας. Ãι περιïρισµïÝ πïυ ïæεÝλïνται στη øρη� ση, απαραÝτητη η� πρïâλεπÞµενη,
µÛσων ατïµικη� ς πρïστασÝας (π.ø. υπïδη� µατα, γÀντια κ.λπ.) θα πρÛπει επÝσης να ληæθïυ� ν υπÞψη.

Η µηøανη� πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνη µε συστη� µατα ση� µανσης (πÝνακες ïργÀνων, ση� µατα κ.λπ.) και
ενδεÝêεις των ïπïÝων η γνω� ση εÝναι απαραÝτητη, για να µπïρεÝ να λειτïυργεÝ µε ασæÀλεια. Ã øειριστη� ς
θα πρÛπει απÞ τï øειριστη� ριï να µπïρεÝ να διακρÝνει τις ενδεÝêεις των συστηµÀτων αυτω� ν.

Ã øειριστη� ς θα πρÛπει να µπïρεÝ απÞ την κυ� ρια θÛση øειρισµïυ� να âεâαιω� νεται Þτι δεν υπÀρøïυν
εκτεθειµÛνα Àτïµα στις επικÝνδυνες úω� νες.

ΕÀν αυτÞ εÝναι αδυ� νατï, τï συ� στηµα øειρισµïυ� θα πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνï και κατασκευασµÛνï
Ûτσι ω� στε κÀθε æïρÀ πïυ η µηøανη� τÝθεται σε λειτïυργÝα, να πρïηγεÝται ηøητικÞ η� /και ïπτικÞ
πρïειδïπïιητικÞ ση� µα. Τï εκτεθειµÛνï Àτïµï θα πρÛπει να Ûøει τï øρÞνï και τα µÛσα να αντιδρÀσει
ταøÛως στην εκκÝνηση της µηøανη� ς.

1.2.3. ΘÛση σε λειτïυργÝα

Η θÛση µιας µηøανη� ς σε λειτïυργÝα θα πρÛπει να µπïρεÝ να πραγµατïπïιεÝται µÞνï µε ηθεληµÛνη
ενÛργεια σε Ûνα Þργανï øειρισµïυ� τï ïπïÝï πρïâλÛπεται για τï σκïπÞ αυτÞ.

Τï αυτÞ ισøυ� ει:

— για την επαναλειτïυργÝα της µηøανη� ς µετÀ απÞ διακïπη� για ïπïιïδη� πïτε λÞγï,

— για την εντïλη� για µια σηµαντικη� τρïπïπïÝηση των συνθηκω� ν λειτïυργÝας (π.ø. ταøυ� τητα, πÝεση),
εκτÞς εÀν η επαναλειτïυργÝα η� η τρïπïπïÝηση αυτη� των συνθηκω� ν λειτïυργÝας δεν παρïυσιÀúïυν
κανÛνα κÝνδυνï για τα εκτεθειµÛνα Àτïµα.

Αυτη� η âασικη� απαÝτηση δεν αæïρÀ την επαναλειτïυργÝα η� την τρïπïπïÝηση των συνθηκω� ν
λειτïυργÝας πïυ πρïκυ� πτïυν απÞ την κανïνικη� πïρεÝα ενÞς αυτÞµατïυ κυ� κλïυ.
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ΕÀν η µηøανη� περιλαµâÀνει περισσÞτερα Þργανα øειρισµïυ� και θÛσης σε λειτïυργÝα και εÀν για τï
λÞγï αυτÞ ïι øειριστÛς ενδÛøεται να θÛσïυν αλλη� λïυς σε κÝνδυνï, θα πρÛπει να πρïâλÛπïνται
συµπληρωµατικÛς διατÀêεις για να απïκλειστεÝ ï κÝνδυνïς αυτÞς (π.ø. διατÀêεις επικυ� ρωσης η�
επιλïγÛς πïυ επιτρÛπïυν τη λειτïυργÝα ενÞς µÞνï ïργÀνïυ θÛσης σε λειτïυργÝα).

Η επαναλειτïυργÝα, µε αυτÞµατη λειτïυργÝα, µιας αυτïµατïπïιηµÛνης εγκατÀστασης µετÀ απÞ διακï-
πη� , πρÛπει να µπïρεÝ να γÝνει ευ� κïλα, εæÞσïν πληρωθïυ� ν ïι πρïυMπïθÛσεις ασæαλεÝας.

1.2.4. ∆ιÀταêη διακïπη� ς

Κ α ν ï ν ι κ η� δ ι α κ ï π η�

ΚÀθε µηøανη� πρÛπει να εÝναι εêïπλισµÛνη µε Þργανï øειρισµïυ� πïυ να επιτρÛπει τη γενικη� διακïπη�
της λειτïυργÝας της υπÞ ασæαλεÝς συνθη� κες.

ΚÀθε θÛση εργασÝας πρÛπει να εÝναι εêïπλισµÛνη µε Þργανï øειρισµïυ� πïυ να επιτρÛπει τη διακïπη�
της λειτïυργÝας, ανÀλïγα µε τïυς υæιστÀµενïυς κινδυ� νïυς, εÝτε Þλων των κινητω� ν µερω� ν της µηøανη� ς
εÝτε µÞνï µερικω� ν απÞ αυτÀ, Ûτσι ω� στε η µηøανη� να εÝναι σε ασæαλη� κατÀσταση. Η εντïλη� διακïπη� ς
της λειτïυργÝας της µηøανη� ς πρÛπει να Ûøει πρïτεραιÞτητα Ûναντι των εντïλω� ν της θÛσης σε
λειτïυργÝα.

ΜετÀ τη διακïπη� της µηøανη� ς η� των επικÝνδυνων µερω� ν της, πρÛπει να διακÞπτεται η τρïæïδïσÝα µε
ενÛργεια των αντÝστïιøων ïργÀνων θÛσης σε λειτïυργÝα.

Ε π ε Ý γ ï υ σ α  δ ι α κ ï π η� λ ε ι τ ï υ ρ γ Ý α ς  σ ε  π ε ρ Ý π τ ω σ η  α ν À γ κ η ς

ΚÀθε µηøανη� πρÛπει να εÝναι εêïπλισµÛνη µε µÝα η� περισσÞτερες διατÀêεις επεÝγïυσας διακïπη� ς, µε
την ïπïÝα να µπïρïυ� ν να απïæευ� γïνται επικÝνδυνες καταστÀσεις επικεÝµενες η� εν εêελÝêει. Εêαιρïυ� -
νται απÞ την υπïøρÛωση αυτη� :

— ïι µηøανÛς για τις ïπïÝες η διÀταêη επεÝγïυσας διακïπη� ς δεν εÝναι σε θÛση να µειω� σει τïν κÝνδυνï,
εÝτε επειδη� δεν µειω� νει τï øρÞνï επÝτευêης της κανïνικη� ς διακïπη� ς εÝτε επειδη� δεν επιτρÛπει τη
λη� ψη ιδιαÝτερων µÛτρων πïυ απαιτεÝ ï κÝνδυνïς,

— ïι æïρητÛς µηøανÛς και ïι µηøανÛς πïυ κατευθυ� νïνται µε τï øÛρι.

Η διÀταêη αυτη� θα πρÛπει:

— να περιλαµâÀνει Þργανα øειρισµïυ� αναγνωρÝσιµα µε σαæη� νεια, ïρατÀ και ευπρÞσιτα,

— να διακÞπτει τη λειτïυργÝα πïυ πρïκαλεÝ κινδυ� νïυς, στï µικρÞτερï δυνατÞ øρÞνï, øωρÝς να
δηµιïυργïυ� νται επιπλÛïν κÝνδυνïι,

— ενδεøïµÛνως να θÛτει σε λειτïυργÝα η� να επιτρÛπει τη θÛση σε λειτïυργÝα ïρισµÛνων µÛτρων
ασæαλεÝας.

Ùταν παυ� ει η ενεργïπïÝηση τïυ øειριστηρÝïυ της διατÀêεως επεÝγïυσας διακïπη� ς της λειτïυργÝας
αæïυ� Ûøει δïθεÝ εντïλη� διακïπη� ς, η εντïλη� αυτη� πρÛπει να διατηρεÝται µε δÛσµευση της διατÀêεως
επεÝγïυσας διακïπη� ς µÛøρι την απïδÛσµευση� της¯ δεν πρÛπει να εÝναι δυνατÞ να επιτυγøÀνεται
δÛσµευση της διÀταêης øωρÝς αυτÞ να συνεπÀγεται εντïλη� διακïπη� ς¯ η� απïδÛσµευση της διÀταêης
πρÛπει να µπïρεÝ να επιτυγøÀνεται µÞνï µε κατÀλληλï øειρισµÞ, η δε απïδÛσµευση αυτη� δεν πρÛπει να
επαναæÛρει τη µηøανη� σε κÝνηση, αλλÀ µÞνïν να επιτρÛπει την εκ νÛïυ εκκÝνηση.

Σ υ� ν θ ε τ ε ς  ε γ κ α τ α σ τ À σ ε ι ς

Στην περÝπτωση µηøανω� ν η� στïιøεÝων µηøανω� ν πïυ Ûøïυν σøεδιαστεÝ για να λειτïυργïυ� ν µαúÝ, ï
κατασκευαστη� ς θα πρÛπει να σøεδιÀσει και να κατασκευÀσει τη µηøανη� Ûτσι ω� στε η διÀταêη διακïπη� ς
λειτïυργÝας, περιλαµâανïµÛνης της επεÝγïυσας διακïπη� ς λειτïυργÝας σε περÝπτωση ανÀγκης, να
σταµατÀ τη λειτïυργÝα Þøι µÞνï της µηøανη� ς αλλÀ και Þλων των υπïλïÝπων µηøανω� ν πριν η� /και µετÀ
απÞ αυτη� ν, εÀν η συνÛøιση της λειτïυργÝας τïυς ενδÛøεται να δηµιïυργεÝ κÝνδυνï.

1.2.5. ΕπιλïγÛας τρÞπïυ λειτïυργÝας

Ã επιλεγÞµενïς τρÞπïς øειρισµïυ� πρÛπει να Ûøει πρïτεραιÞτητα απÛναντι σε Þλα τα Àλλα συστη� µατα
øειρισµïυ� , εκτÞς απÞ την επεÝγïυσα διακïπη� .

ΕÀν η µηøανη� Ûøει σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ω� στε να µπïρεÝ να øρησιµïπïιηθεÝ µε πïλλïυ� ς
τρÞπïυς øειρισµïυ� η� λειτïυργÝας, πïυ Ûøïυν διαæïρετικÀ επÝπεδα ασæαλεÝας (π.ø. ω� στε να επιτρÛπεται
η ρυ� θµιση, η συντη� ρηση, η επιθεω� ρηση, κ.λπ.), θα πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνη µε επιλïγÛα
λειτïυργÝας ï ïπïÝïς θα µπïρεÝ να ασæαλÝúεται σε κÀθε θÛση. ΚÀθε θÛση τïυ επιλïγÛα θα πρÛπει να
αντιστïιøεÝ µÞνï σε Ûνα τρÞπï øειρισµïυ� η� λειτïυργÝας.

Ã επιλïγÛας µπïρεÝ να αντικατασταθεÝ µε Àλλα µÛσα επιλïγη� ς πïυ επιτρÛπïυν τïν περιïρισµÞ της
øρη� σης ïρισµÛνων λειτïυργιω� ν της µηøανη� ς σε ïρισµÛνες κατηγïρÝες øειριστω� ν (π.ø. κω� δικες κ.λπ.).
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ΕÀν, για ïρισµÛνες λειτïυργÝες, η µηøανη� πρÛπει να µπïρεÝ να λειτïυργεÝ µε εêïυδετερωµÛνες τις
διατÀêεις πρïστασÝας, ï επιλïγÛας τρÞπïυ λειτïυργÝας θα πρÛπει ταυπÞøρïνα:

— να απïκλεÝει τïν αυτÞµατï τρÞπï øειρισµïυ� ,

— να µην επιτρÛπει κινη� σεις της µηøανη� ς παρÀ µÞνï µε Þργανα øειρισµïυ� πïυ απαιτïυ� ν συνεøη�
παρÛµâαση,

— να µην επιτρÛπει τη λειτïυργÝα επικÝνδυνων κινητω� ν στïιøεÝων παρÀ µÞνï υπÞ συνθη� κες αυêηµÛνης
ασæÀλειας (π.ø. µειωµÛνη ταøυ� τητα, µειωµÛνη πρïσπÀθεια, κατÀ διαστηµÀτα η� µε Àλλη κατÀλληλη
µεθÞδευση) και øωρÝς να ανακυ� πτει κανÛνας κÝνδυνïς απÞ αλληλïδιÀδïøες λειτïυργÝες,

— να απαγïρευ� ει κÀθε κÝνηση πïυ ενδÛøεται να παρïυσιÀσει κÝνδυνï µετÀ απÞ εκïυ� σια η� ακïυ� σια
ενεργïπïÝηση των εσωτερικω� ν δεκτω� ν της µηøανη� ς.

ΕπιπλÛïν στï øω� ρï ρυ� θµισης ï øειριστη� ς πρÛπει να ελÛγøει τη λειτïυργÝα των στïιøεÝων τα ïπïÝα
øειρÝúεται.

1.2.6. ΒλÀâη τïυ κυκλω� µατïς τρïæïδÞτησης σε ενÛργεια

Η διακïπη� , η επαναæïρÀ µετÀ τη διακïπη� η� η διακυ� µανση πρïς ïπïιαδη� πïτε κατευ� θυνση της
τρïæïδÞτησης σε ενÛργεια της µηøανη� ς, δεν πρÛπει να δηµιïυργεÝ επικÝνδυνες καταστÀσεις.

ΙδιαÝτερα δεν πρÛπει:

— να τÝθεται σε êαæνικη� λειτïυργÝα η µηøανη� ,

— να παρεµπïδÝúεται η διακïπη� της λειτïυργÝας της µηøανη� ς Þταν Ûøει δïθεÝ η εντïλη� ,

— να επισυµâαÝνει πτω� ση η� εκτÝναêη κινητïυ� στïιøεÝïυ της µηøανη� ς η� εêαρτη� µατïς πïυ συγκρατεÝται
απÞ τη µηøανη� ,

— να παρεµπïδÝúεται η αυτÞµατη η� øειρïκÝνητη διακïπη� λειτïυργÝας των κινητω� ν στïιøεÝων, ïπïια-
δη� πïτε και αν εÝναι αυτÀ,

— να καθÝστανται αναπïτελεσµατικÛς ïι διατÀêεις πρïστασÝας.

1.2.7. ΒλÀâη τïυ κυκλω� µατïς øειρισµïυ�

ΒλÀâη πïυ επηρεÀúει τη λïγικη� τïυ κυκλω� µατïς øειρισµïυ� , âλÀâη η� æθïρÀ τïυ κυκλω� µατïς
øειρισµïυ� δεν πρÛπει να δηµιïυργεÝ επικÝνδυνες καταστÀσεις.

ΙδιαÝτερα δεν πρÛπει:

— να τÝθεται σε êαæνικη� λειτïυργÝα η µηøανη� , να παρεµπïδÝúεται η διακïπη� της λειτïυργÝας της
µηøανη� ς Þταν Ûøει δïθεÝ η εντïλη� ,

— να επισυµâαÝνει πτω� ση η� εκτÝναêη κινητïυ� στïιøεÝïυ της µηøανη� ς η� εêαρτη� µατïς πïυ συγκρατεÝται
απÞ τη µηøανη� ,

— να παρεµπïδÝúεται η αυτÞµατη η� øειρïκÝνητη διακïπη� λειτïυργÝας των κινητω� ν στïιøεÝων, ïπïια-
δη� πïτε και αν εÝναι αυτÀ,

— να καθÝστανται αναπïτελεσµατικÛς ïι διατÀêεις πρïστασÝας.

1.2.8. ΛïγισµικÀ

Τα λïγισµικÀ πïυ επιτρÛπïυν τï διÀλïγï µεταêυ� øειριστη� και συστη� µατïς øειρισµïυ� η� ελÛγøïυ µιας
µηøανη� ς, πρÛπει να εÝναι Ûτσι σøεδιασµÛνα, ω� στε να Ûøïυν ευ� κïλη øρη� ση («πρïσιτÀ»).

1.3. ΜÛτρα πρïστασÝας κατÀ των µηøανικω� ν κινδυ� νων

1.3.1. ΕυστÀθεια

Η µηøανη� , καθω� ς και τα µÛρη της και ï εêïπλισµÞς της, πρÛπει να Ûøει σøεδιασθεÝ και κατασκευαστεÝ
Ûτσι ω� στε υπÞ τις πρïâλεπÞµενες συνθη� κες λειτïυργÝας (ενδεøïµÛνως λαµâÀνïντας υπÞψη τις κλιµατι-
κÛς συνθη� κες), η ευστÀθειÀ της να εÝναι αρκετη� ω� στε να επιτρÛπει τη øρη� ση της øωρÝς κÝνδυνï
ανατρïπη� ς, πτω� σης η� Àκαιρης µετατÞπιση� ς της.

ΕÀν τï σøη� µα της µηøανη� ς η� η πρïâλεπÞµενη εγκατÀσταση� της δεν επαρκïυ� ν για να εêασæαλÝσïυν
την ευστÀθειÀ της, θα πρÛπει να πρïâλεæθïυ� ν κατÀλληλα µÛσα στερÛωσης πïυ θα αναæÛρïνται στις
ïδηγÝες øρη� σης.

1.3.2. ΚÝνδυνïς θραυ� σης κατÀ τη διÀρκεια της λειτïυργÝας

Τα διÀæïρα µÛρη της µηøανη� ς, καθω� ς και ïι συνδÛσεις µεταêυ� τïυς θα πρÛπει να αντÛøïυν στις
καταπïνη� σεις πïυ υæÝστανται κατÀ τη λειτïυργÝα πïυ πρïâλÛπει ï κατασκευαστη� ς.
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Τα øρησιµïπïιïυ� µενα υλικÀ θα πρÛπει να Ûøïυν επαρκη� αντïøη� , πρïσαρµïσµÛνη στα øαρακτηριστικÀ
τïυ περιâÀλλïντïς λειτïυργÝας πïυ πρïâλÛπει ï κατασκευαστη� ς, ιδÝως Þσïν αæïρÀ τα æαινÞµενα
κÞπωσης, παλαÝωσης, διÀâρωσης, æθïρÀς λÞγω τριâη� ς.

Ã κατασκευαστη� ς θα αναæÛρει στις ïδηγÝες øρη� σης τïυς τυ� πïυς και τις συøνÞτητες των αναγκαÝων για
λÞγïυς ασæαλεÝας ελÛγøων και συντηρη� σεων. Θα αναæÛρει ενδεøïµÛνως τα εêαρτη� µατα πïυ æθεÝρï-
νται καθω� ς και τα κριτη� ρια αντικατÀσταση� ς τïυς.

ΕÀν, παρÀ τις πρïæυλÀêεις, εêακïλïυθïυ� ν να υπÀρøïυν κÝνδυνïι κατακερµατισµïυ� η� θραυ� σης (π.ø.
τρïøεÝων), τα εν λÞγω κινητÀ στïιøεÝα θα πρÛπει να εÝναι τïπïθετηµÛνα και διαταγµÛνα Ûτσι ω� στε σε
περÝπτωση θραυ� σης τïυς, να συγκρατïυ� νται τα θραυ� σµατα.

Ãι στερεïÝ η� ευ� καµπτïι αγωγïÝ στïυς ïπïÝïυς κυκλïæïρïυ� ν ρευστÀ, ιδÝως υπÞ πÝεση, θα πρÛπει να
ανθÝστανται στις εσωτερικÛς και εêωτερικÛς πρïâλεπÞµενες καταπïνη� σεις. Θα πρÛπει να εÝναι σταθερÀ
στερεωµÛνïι η� /και πρïστατευµÛνïι απÛναντι σε κÀθε εÝδïυς εêωτερικÛς æθïρÛς¯ θα πρÛπει να Ûøïυν
ληæθεÝ µÛτρα ω� στε σε περÝπτωση θραυ� σης να µη δηµιïυργïυ� ν κÝνδυνï (απÞτïµες κινη� σεις, εκτÞêευση
υγρω� ν υπÞ πÝεση, κ.λπ.).

Σε περÝπτωση αυτÞµατης πρïσαγωγη� ς τïυ πρïς επεêεργασÝα υλικïυ� πρïς τï εργαλεÝï της µηøανη� ς θα
πρÛπει να πληρïυ� νται ïι ακÞλïυθες πρïυMπïθÛσεις ω� στε να απïæευ� γïνται ïι κÝνδυνïι για τα
εκτεθειµÛνα Àτïµα (π.ø. θραυ� ση τïυ εργαλεÝïυ):

— κατÀ την επαæη� εργαλεÝïυ υλικïυ� υπÞ επεêεργασÝα, τï εργαλεÝï θα πρÛπει η� δη να âρÝσκεται στις
κανïνικÛς συνθη� κες εργασÝας,

— κατÀ τη θÛση σε λειτïυργÝα η� /και τη διακïπη� λειτïυργÝας τïυ εργαλεÝïυ (εκïυ� σια η� τυøαÝα) η
κÝνηση πρïσαγωγη� ς τïυ υλικïυ� και η κÝνηση τïυ εργαλεÝïυ πρÛπει να εÝναι συντïνισµÛνες.

1.3.3. ΚÝνδυνïι απÞ την πτω� ση και τις εκτïêευ� σεις αντικειµÛνων

Θα πρÛπει να λαµâÀνïνται πρïæυλÀêεις για να απïæευ� γεται η πτω� ση η� εκτÞêευση αντικειµÛνων
(κατεργασµÛνα αντικεÝµενα, εργαλεÝα, ρινÝσµατα, θραυ� σµατα, απïρρÝµµατα κ.λπ.) πïυ µπïρïυ� ν να
δηµιïυργη� σïυν κινδυ� νïυς.

1.3.4. ΚÝνδυνïι πïυ πρïκαλïυ� νται απÞ επιæÀνειες, ακµÛς, γωνÝες

Τα πρïσιτÀ µÛρη της µηøανη� ς δεν πρÛπει να περιλαµâÀνïυν, στï âαθµÞ πïυ τï επιτρÛπει η λειτïυργÝα
τïυς, ïυ� τε κïæτερÛς ακµÛς, ïυ� τε ïêεÝες γωνÝες, ïυ� τε τραøεÝες επιæÀνειες ικανÛς να πρïκαλÛσïυν
τραυ� µατα.

1.3.5. ΚÝνδυνïι ïæειλÞµενïι σε συ� νθετες µηøανÛς

Στην περÝπτωση κατÀ την ïπïÝα η µηøανη� πραγµατïπïιεÝ διαæïρετικÛς λειτïυργÝες µε διÀ øειρÞς
αæαÝρεση τïυ τεµαøÝïυ µεταêυ� των øρη� σεων (συ� νθετη µηøανη� ), πρÛπει να σøεδιÀúεται και να
κατασκευÀúεται Ûτσι ω� στε κÀθε στïιøεÝï να µπïρεÝ να øρησιµïπïιεÝται øωριστÀ øωρÝς να απïτελïυ� ν τα
Àλλα στïιøεÝα κÝνδυνï η� Þøληση για τï εκτεθειµÛνï πρÞσωπï.

Για τï σκïπÞ αυτÞ, καθÛνα απÞ τα στïιøεÝα, εÀν δεν πρïστατευ� εται πρÛπει να µπïρεÝ να τÝθεται σε
λειτïυργÝα η� να σταµατÀ η λειτïυργÝα τïυ øωριστÀ.

1.3.6. ΚÝνδυνïι πïυ ïæεÝλïνται στις διαæïρÛς ταøυτη� των περιστρïæη� ς των εργαλεÝων

Ùταν η µηøανη� Ûøει σøεδιασθεÝ για να εργÀúεται υπÞ πïικÝλες συνθη� κες øρησιµïπïÝησης (π.ø. Þσïν
αæïρÀ την ταøυ� τητα και την τρïæïδïσÝα), θα πρÛπει να Ûøει σøεδιασθεÝ και κατασκευασθεÝ κατÀ
τρÞπï ω� στε η επιλïγη� και η ρυ� θµιση των συνθηκω� ν αυτω� ν να µπïρïυ� ν να γÝνïυν µε τρÞπï ασæαλη�
και αêιÞπιστï.

1.3.7. ΠρÞληψη των κινδυ� νων πïυ πρïκαλïυ� νται απÞ κινητÀ στïιøεÝα

Τα κινητÀ στïιøεÝα της µηøανη� ς πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνα, κατασκευασµÛνα και διατεταγµÛνα
ïυ� τως ω� στε να απïæευ� γïνται ï κÝνδυνïι η� , εÀν εêακïλïυθïυ� ν να υπÀρøïυν κÝνδυνïι, να εÝναι
εæïδιασµÛνα µε πρïæυλακτη� ρες η� συστη� µατα πρïστασÝας πïυ θα πρïλαµâÀνïυν κÀθε κÝνδυνï
επαæη� ς πïυ µπïρεÝ να πρïκαλÛσει ατυøη� µατα.

ΠρÛπει να λαµâÀνïνται Þλα τα αναγκαÝα µÛτρα πρïκειµÛνïυ να εµπïδÝúεται κÀθε αιæνÝδια εµπλïκη�
των κινητω� ν στïιøεÝων εργασÝας. Στις περιπτω� σεις Þπïυ, παρÀ τις λαµâανÞµενες πρïæυλÀêεις,
ενδÛøεται να συµâεÝ τÛτïια εµπλïκη� , ï κατασκευαστη� ς ïæεÝλει να παρÛøει ειδικÀ πρïστατευτικÀ µÛσα,
ειδικÀ εργαλεÝα, κατÀλληλες ïδηγÝες øρη� σεως, και, ενδεøïµÛνως, µια σøετικη� Ûνδειêη στη µηøανη� , ω� στε
να καθÝσταται δυνατη� η ακÝνδυνη απεµπλïκη� τïυς.

1.3.8. Επιλïγη� πρïστασÝας για τïυς κινδυ� νïυς απÞ κινητÀ στïιøεÝα

Ãι πρïæυλακτη� ρες η� τα συστη� µατα πρïστασÝας πïυ øρησιµïπïιïυ� νται κατÀ των κινδυ� νων πïυ Ûøïυν
σøÛση µε τα κινητÀ στïιøεÝα, πρÛπει να Ûøïυν επιλεγεÝ σε συνÀρτηση µε τïν υæιστÀµενï κÝνδυνï. Για
την επιλïγη� τïυς πρÛπει να øρησιµïπïιïυ� νται ïι παρακÀτω ενδεÝêεις:
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Α. Κ ι ν η τ À  σ τ ï ι ø ε Ý α  µ ε τ À δ ï σ η ς

Ãι πρïæυλακτη� ρες πïυ Ûøïυν σøεδιαστεÝ για την πρïστασÝα των εκτεθειµÛνων ατÞµων απÞ
κινδυ� νïυς πïυ πρïκαλïυ� ν τα κινητÀ στïιøεÝα µετÀδïσης (Þπως π.ø. τρïøαλÝες, ιµÀντες, ïδïντωτïÝ
τρïøïÝ, ïδïντωτïÝ κανÞνες, Àêïνες µετÀδïσης κ.λπ.) θα πρÛπει να εÝναι:

— εÝτε σταθερïÝ πρïæυλακτη� ρες συ� µæωνα µε τις απαιτη� σεις των σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.2.1,

— εÝτε κινητïÝ πρïæυλακτη� ρες συ� µæωνα µε τις απαιτη� σεις των σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.2.2.Α.

Η τελευταÝα αυτη� λυ� ση θα πρÛπει να øρησιµïπïιεÝται στην περÝπτωση πïυ πρïâλÛπïνται συøνÛς
επεµâÀσεις.

Β. Κ ι ν η τ À  σ τ ï ι ø ε Ý α  π ï υ  σ υ µ â À λ λ ï υ ν  σ τ η ν  ε ρ γ α σ Ý α

Ãι πρïæυλακτη� ρες η� συστη� µατα πρïστασÝας πïυ Ûøïυν σøεδιαστεÝ για την πρïστασÝα των
εκτεθειµÛνων ατÞµων απÞ κινδυ� νïυς πïυ πρïκαλïυ� ν τα κινητÀ στïιøεÝα τα σøετικÀ µε την εργασÝα
(Þπως π.ø. Þργανα κïπη� ς, κινητÀ Þργανα πιεστηρÝων, κυ� λινδρïι, κïµµÀτια υæιστÀµενα µηøανïυρ-
γικη� επεêεργασÝα κ.λπ.) θα πρÛπει να εÝναι:

— σταθερïÝ πρïæυλακτη� ρες, κÀθε æïρÀ πïυ αυτÞ εÝναι δυνατÞ συ� µæωνα µε τις απαιτη� σεις των
σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.2.1,

— ειδÀλλως, κινητïÝ πρïæυλακτη� ρες συ� µæωνα µε τις απαιτη� σεις των σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.2.2.Β η�
συστη� µατα πρïστασÝας Þπως τα ευαÝσθητα συστη� µατα (π.ø. Àυλα æρÀγµατα, τÀπητες αÝσθησης
παρïυσÝας), συστη� µατα πρïστασÝας πïυ κρατïυ� ν σε απÞσταση τï øειριστη� (π.ø. Þργανα
øειρισµïυ� µε τα δυ� ï øÛρια), συστη� µατα πρïστασÝας πρïïρισµÛνα να εµπïδÝσïυν αυτïµÀτως
την πρÞσâαση τïυ øειριστη� η� µÛρïυς τïυ σω� µατÞς τïυ στην επικÝνδυνη úω� νη, συ� µæωνα µε τις
απαιτη� σεις των σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.3.

Εντïυ� τïις Þταν ïρισµÛνα κινητÀ στïιøεÝα πïυ συµâÀλλïυν στην πραγµατïπïÝηση της εργασÝας δεν
εÝναι δυνατÞ να εÝναι απρÞσιτα εν Þλω η� εν µÛρει κατÀ τη διÀρκεια της λειτïυργÝας τïυς, και αυτÞ
λÞγω της απαραÝτητης παρÛµâασης τïυ øειριστη� κïντÀ στην περιïøη� τïυς, τα στïιøεÝα αυτÀ θα
πρÛπει να Ûøïυν, στï âαθµÞ πïυ αυτÞ εÝναι τεøνικÀ δυνατÞ:

— σταθερïυ� ς πρïæυλακτη� ρες συ� µæωνα µε τις απαιτη� σεις των σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.2.1, πïυ θα
καθιστïυ� ν αδυ� νατη την πρÞσâαση στα µÛρη των στïιøεÝων πïυ δεν øρησιµïπïιïυ� νται για την
εργασÝα,

— ρυθµιúÞµενïυς πρïæυλακτη� ρες, συ� µæωνïυς µε τις απαιτη� σεις των σηµεÝων 1.4.1 και 1.4.2.3, πïυ
θα περιïρÝúïυν την πρÞσâαση στα µÛρη των κινητω� ν στïιøεÝων, Þπïυ αυτÞ εÝναι απïλυ� τως
απαραÝτητï για την εργασÝα.

1.4. Απαιτïυ� µενα øαρακτηριστικÀ των πρïæυλακτη� ρων και των συστηµÀτων πρïστασÝας

1.4.1. ΓενικÛς απαιτη� σεις

Ãι πρïæυλακτη� ρες και τα συστη� µατα πρïστασÝας:

— πρÛπει να εÝναι ανθεκτικη� ς κατασκευη� ς,

— δεν πρÛπει να πρïκαλïυ� ν πρÞσθετïυς κινδυ� νïυς,

— δεν πρÛπει να µπïρïυ� ν να παρακαµæθïυ� ν η� να αøρηστευθïυ� ν ευ� κïλα,

— πρÛπει να ευρÝσκïνται σε επαρκη� απÞσταση απÞ την επικÝνδυνη úω� νη,

— δεν πρÛπει να περιïρÝúïυν περισσÞτερï απ’ Þ,τι øρειÀúεται την παρατη� ρηση τïυ κυ� κλïυ εργασÝ-
ας,

— πρÛπει να επιτρÛπïυν τις απαραÝτητες επεµâÀσεις για την τïπïθÛτηση η� /και την αντικατÀσταση
των εργαλεÝων, καθω� ς και για την εκτÛλεση εργασιω� ν συντη� ρησης. Στην περÝπτωση αυτη� θα πρÛπει
να επιτρÛπïυν την πρÞσâαση µÞνï στïν τïµÛα Þπïυ πρÛπει να εκτελεσθεÝ η εργασÝα øωρÝς, ει
δυνατÞν, να øρειÀúεται απïσυναρµïλÞγηση τïυ πρïæυλακτη� ρα η� τïυ συστη� µατïς πρïστασÝας.

1.4.2. ΕιδικÛς απαιτη� σεις για τïυς πρïæυλακτη� ρες

1.4.2.1. Σ τ α θ ε ρ ï Ý  π ρ ï æ υ λ α κ τ η� ρ ε ς

Ãι σταθερïÝ πρïæυλακτη� ρες πρÛπει να εÝναι σταθερÀ πρïσαρµïσµÛνïι.

Η τïπïθÛτηση� τïυς θα πρÛπει να γÝνεται Ûτσι ω� στε η αæαÝρεση� τïυς να πρïυMπïθÛτει τη øρη� ση
εργαλεÝων.

Στï µÛτρï τïυ δυνατïυ� , δεν θα πρÛπει να παραµÛνïυν στη θÛση τïυς Þταν απïυσιÀúïυν τα µÛσα
στερÛωση� ς τïυς.

1.4.2.2. Κ ι ν η τ ï Ý  π ρ ï æ υ λ α κ τ η� ρ ε ς

Α. Ãι κινητïÝ πρïæυλακτη� ρες τυ� πïυ Α θα πρÛπει:

— στï µÛτρï τïυ δυνατïυ� να παραµÛνïυν συνδεδεµÛνïι µε τη µηøανη� Þταν εÝναι ανïιøτïÝ,

— να συνδυÀúïνται µε διÀταêη κλειδω� µατïς πïυ να εêασæαλÝúει την ακινητïπïÝηση των κινητω� ν
στïιøεÝων, Þσï επιτρÛπïυν την πρÞσâαση στα στïιøεÝα αυτÀ, και να διακÞπτïυν την κÝνηση
Þταν δεν εÝναι κλειστïÝ.
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Β. Ãι κινητïÝ πρïæυλακτη� ρες τυ� πïυ Β θα πρÛπει να Ûøïυν σøεδιασθεÝ και να Ûøïυν ενσωµατωθεÝ στï
συ� στηµα øειρισµïυ� Ûτσι ω� στε:

— η θÛση σε κÝνηση των κινητω� ν στïιøεÝων να µην εÝναι δυνατη� Þσï ï øειριστη� ς µπïρεÝ να Ûρθει
σε επαæη� µαúÝ τïυς,

— τï εκτεθειµÛνï Àτïµï να µην µπïρεÝ να Ûρθει σε επαæη� µε τα κινητÀ στïιøεÝα ενÞσω âρÝσκïνται
σε κÝνηση,

— η ρυ� θµιση� τïυς θα πρÛπει να γÝνεται µÞνï µε εκïυ� σια ενÛργεια, π.ø. øρη� ση εργαλεÝïυ, κλειδιïυ�
κ.λπ.,

— η απïυσÝα η� κÀπïιï ελÀττωµα ενÞς απÞ τα Þργανα, θα πρÛπει να εµπïδÝúει τη λειτïυργÝα η� να
πρïκαλεÝ τη διακïπη� της κÝνησης των κινητω� ν στïιøεÝων,

— θα πρÛπει να υπÀρøει πρïστασÝα µε κατÀλληλï æρÀγµα στην περÝπτωση κινδυ� νïυ εκτÞêευ-
σης.

1.4.2.3. Ρ υ θ µ ι ú Þ µ ε ν ï ι  π ρ ï æ υ λ α κ τ η� ρ ε ς  π ε ρ ι ï ρ ι σ µ ï υ� τ η ς  π ρ Þ σ â α σ η ς

Ãι ρυθµιúÞµενïι πρïæυλακτη� ρες περιïρισµïυ� της πρÞσâασης των κινητω� ν στïιøεÝων πïυ εÝναι
απïλυ� τως απαραÝτητα για την εργασÝα θα πρÛπει:

— να µπïρïυ� ν να ρυθµÝúïνται µε τï øÛρι η� αυτÞµατα ανÀλïγα µε τη æυ� ση της εργασÝας,

— να µπïρïυ� ν να ρυθµιστïυ� ν ευ� κïλα και øωρÝς τη øρη� ση εργαλεÝïυ,

— να µειω� νïυν στï µÛτρï τïυ δυνατïυ� τïν κÝνδυνï εκτÞêευσης.

1.4.3. ΕιδικÛς απαιτη� σεις για τα συστη� µατα πρïστασÝας

Τα συστη� µατα πρïστασÝας πρÛπει να σøεδιÀúïνται και να ενσωµατω� νïνται στï συ� στηµα øειρισµïυ�
κατÀ τρÞπï ω� στε:

— η θÛση των κινητω� ν στïιøεÝων σε κÝνηση να εÝναι αδυ� νατη ενÞσω ï øειριστη� ς Ûøει τη δυνατÞτητα
επαæη� ς µε αυτÀ,

— τï εκτεθειµÛνï Àτïµï να µην µπïρεÝ να Ûρθει σε επαæη� µε κινητÀ στïιøεÝα ενÞσω âρÝσκïνται σε
κÝνηση,

— η ρυ� θµιση� τïυς να απαιτεÝ εκïυ� σια ενÛργεια, π.ø. øρησιµïπïÝηση ενÞς εργαλεÝïυ, κλειδιïυ� , κ.λπ.,

— η απïυσÝα η� Ûνα τυøÞν ελÀττωµα ενÞς των ïργÀνων τïυς να εµπïδÝúει την Ûναρêη λειτïυργÝας η� να
σταµατÀ τα κινητÀ στïιøεÝα.

1.5. ΜÛσα πρïστασÝας απÞ Àλλïυς κινδυ� νïυς

1.5.1. ΚÝνδυνïι ïæειλÞµενïι στην ηλεκτρικη� ενÛργεια

Ùταν η µηøανη� τρïæïδïτεÝται µε ηλεκτρικη� ενÛργεια θα πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ, κατασκευαστεÝ και
εæïδιαστεÝ Ûτσι ω� στε να πρïλαµâÀνïνται, η� να εÝναι δυνατÞν να πρïλαµâÀνïνται, Þλïι ïι κÝνδυνïι
πïυ πρïκυ� πτïυν απÞ τïν ηλεκτρισµÞ.

Η ισøυ� ïυσα ειδικη� νïµïθεσÝα σøετικÀ µε τïν ηλεκτρïλïγικÞ εêïπλισµÞ πïυ πρïïρÝúεται να øρησιµï-
πïιηθεÝ εντÞς ïρισµÛνων ïρÝων τÀσης, πρÛπει να εæαρµÞúεται επÝ των µηøανω� ν πïυ υπÞκεινται στις
αυτÛς τÀσεις.

1.5.2. ΚÝνδυνïι απÞ τï στατικÞ ηλεκτρισµÞ

Η µηøανη� θα πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ω� στε να απïæευ� γεται η� να περιïρÝúεται η
εµæÀνιση ηλεκτρïστατικω� ν æïρτÝων πïυ µπïρεÝ να εÝναι επικÝνδυνï η� /και να διαθÛτει µÛσα πïυ
επιτρÛπïυν την παρïøÛτευση� τïυς.

1.5.3. ΚÝνδυνïι πïυ ïæεÝλïνται σε Àλλες µïρæÛς ενÛργειας εκτÞς της ηλεκτρικη� ς

Ùταν η µηøανη� τρïæïδïτεÝται µε Àλλη µïρæη� ενÛργειας εκτÞς της ηλεκτρικη� ς (π.ø. υδραυλικη� ,
πεπιεσµÛνïς αÛρας, θερµικη� ), θα πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ, κατασκευαστεÝ και εêïπλιστεÝ Ûτσι ω� στε να
πρïλαµâÀνïνται Þλïι ïι κÝνδυνïι πïυ µπïρεÝ να πρïκυ� ψïυν απÞ τις µïρæÛς αυτÛς ενÛργειας.

1.5.4. ΚÝνδυνïι ïæειλÞµενïι σε σæÀλµατα συναρµïλÞγησης

Η διÀπραêη σæαλµÀτων ικανω� ν να πρïκαλÛσïυν επικÝνδυνες καταστÀσεις, κατÀ τη συναρµïλÞγηση η�
απïσυναρµïλÞγηση ïρισµÛνων, πρÛπει να καθÝσταται αδυ� νατη ως εκ τïυ σøεδιασµïυ� των εêαρτηµÀ-
των αυτω� ν, η� εÀν αυτÞ δεν εÝναι δυνατÞν, να πρïλαµâÀνεται µε ενδεÝêεις πïυ θα επιτÝθενται πÀνω στα
Ýδια τα εêαρτη� µατα η� /και στα πρïστατευτικÀ καλυ� µµατα. Ãι Ýδιες ενδεÝêεις θα πρÛπει να τïπïθετïυ� -
νται στα κινητÀ εêαρτη� µατα η� /και στï πρïστατευτικÞ κÀλυµµÀ τïυς, Þταν εÝναι αναγκαÝα η γνω� ση της
æïρÀς της κÝνησης πρïκειµÛνïυ να απïæευøθεÝ ενδεøÞµενïς κÝνδυνïς. ΕνδεøïµÛνως θα πρÛπει να
δÝνïνται συµπληρωµατικÛς πληρïæïρÝες µÛσω ïδηγιω� ν øρη� σεως.

Ùταν ελαττωµατικη� συ� νδεση µπïρεÝ να δηµιïυργη� σει κινδυ� νïυς, τÞτε ïι λανθασµÛνες συνδÛσεις
ρευστω� ν, περιλαµâανïµÛνων και των ηλεκτρικω� ν αγωγω� ν, θα πρÛπει να καθÝστανται αδυ� νατες ως εκ
τïυ σøεδιασµïυ� της µηøανη� ς η� , Þταν δεν συµâαÝνει αυτÞ, να πρïλαµâÀνïνται µε τη âïη� θεια
κατÀλληλων ενδεÝêεων πÀνω στïυς αγωγïυ� ς η� /και στα κιâω� τια ακρïδεκτω� ν.
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1.5.5. ΚÝνδυνïι ïæειλÞµενïι σε ακραÝες θερµïκρασÝες

Θα πρÛπει να Ûøïυν ληæθεÝ µÛτρα ω� στε να απïæευ� γεται κÀθε κÝνδυνïς τραυµατισµïυ� , εê επαæη� ς η� εê
απïστÀσεως, απÞ τα τµη� µατα της µηøανη� ς η� τα υλικÀ πïυ Ûøïυν πïλυ� υψηλη� η� πïλυ� øαµηλη�
θερµïκρασÝα.

Ãι κÝνδυνïι εκτÞêευσης θερµω� ν η� πïλυ� ψυøρω� ν υλικω� ν θα πρÛπει να Ûøïυν µελετηθεÝ. ΕÀν υπÀρøïυν,
θα πρÛπει να Ûøïυν ληæθεÝ τα απαραÝτητα µÛτρα για την παρεµπÞδιση� τïυς, και αν αυτÞ εÝναι τεøνικÀ
δυνατÞ, για την εêÀλειψη τïυ κινδυ� νïυ.

1.5.6. ΚÝνδυνïι πυρκαγιÀς

Η µηøανη� θα πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ω� στε να απïæευ� γεται κÀθε κÝνδυνïς
πυρκαγιÀς η� υπερθÛρµανσης πïυ πρïκαλεÝται απÞ την Ýδια η� τα αÛρια, υγρÀ, σκÞνη, ατµïυ� ς και Àλλες
ïυσÝες πïυ παρÀγïνται η� øρησιµïπïιïυ� νται απÞ τη µηøανη� .

1.5.7. ΚÝνδυνïι Ûκρηêης

Η µηøανη� πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη ïυ� τως ω� στε να απïæευ� γεται κÀθε
κÝνδυνïς Ûκρηêης πρïκαλïυ� µενïς εÝτε απÞ την Ýδια τη µηøανη� εÝτε απÞ τα αÛρια, τα υγρÀ, τις σκÞνες,
τïυς ατµïυ� ς και τις Àλλες ïυσÝες πïυ παρÀγει η� øρησιµïπïιεÝ η µηøανη� .

Για τï σκïπÞ αυτÞ, ï κατασκευαστη� ς λαµâÀνει τα πρÛπïντα µÛτρα ω� στε:

— να µη æτÀνει σε επικÝνδυνα επÝπεδα η συγκÛντρωση των πρïϊÞντων,

— να εµπïδÝúεται η ανÀæλεêη της εκρηκτικη� ς ατµÞσæαιρας,

— να ελαøιστïπïιεÝται η Ûκρηêη, αν τυ� øïν συµâεÝ, ω� στε να επηρεÀúει επικÝνδυνα τïν περÝγυρÞ της.

Ãι Ýδιες πρïæυλÀêεις λαµâÀνïνται, αν ï κατασκευαστη� ς πρïâλÛπει τη øρησιµïπïÝηση της µηøανη� ς σε
εκρηκτικη� ατµÞσæαιρα.

Τï ηλεκτρïλïγικÞ υλικÞ πïυ εÝναι ενσωµατωµÛνï σ’ αυτÛς τις µηøανÛς, πρÛπει να εÝναι συ� µæωνï µε τις
ισøυ� ïυσες ειδικÛς ïδηγÝες Þσαν αæïρÀ τïυς κινδυ� νïυς Ûκρηêης.

1.5.8. ΚÝνδυνïι απÞ τï θÞρυâï

Η µηøανη� θα πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ Ûτσι ω� στε ïι κÝνδυνïι πïυ πρïκυ� πτïυν απÞ
την εκπïµπη� αερÞæερτïυ θïρυ� âïυ να εÝναι µειωµÛνïι στï øαµηλÞτερï δυνατÞ επÝπεδï, λαµâανïµÛνης
υπÞψη και της τεøνικη� ς πρïÞδïυ και της υ� παρêης µÛσων µεÝωσης τïυ θïρυ� âïυ ιδÝως στην πηγη� τïυ.

1.5.9. ΚÝνδυνïι λÞγω δïνη� σεων

Η µηøανη� θα πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ Ûτσι ω� στε ïι κÝνδυνïι πïυ πρïκυ� πτïυν απÞ
τις δïνη� σεις πïυ δηµιïυργεÝ, να µειω� νïνται στï øαµηλÞτερï δυνατÞ επÝπεδï, λαµâανïµÛνης υπÞψη και
της τεøνικη� ς πρïÞδïυ και της υ� παρêης µÛσων µεÝωσης των δïνη� σεων ιδÝως στην πηγη� τïυς.

1.5.10. ΚÝνδυνïι ïæειλÞµενïι στις ακτινïâïλÝες

Η µηøανη� πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη ω� στε κÀθε εκπïµπη� ακτινïâïλÝας απÞ τη
µηøανη� να περιïρÝúεται στï ελÀøιστï απαραÝτητï για τη λειτïυργÝα της και ïι επιπτω� σεις στα
εκτεθειµÛνα Àτïµα να εÝναι µηδενικÛς η� µειωµÛνες σε ακÝνδυνα επÝπεδα.

1.5.11. ΚÝνδυνïι απÞ εêωτερικÛς ακτινïâïλÝες

Η µηøανη� πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη κατÀ τρÞπï ω� στε ïι τυøÞν εêωτερικÛς
ακτινïâïλÝες να µη διαταρÀσσïυν τη λειτïυργÝα της.

1.5.12. ΚÝνδυνïι ïæειλÞµενïι στïυς εêïπλισµïυ� ς λÛιúερ

Σε περÝπτωση øρησιµïπïÝησης εêïπλισµω� ν λÛιúερ εæαρµÞúïνται ïι ακÞλïυθες διατÀêεις:

— ïι εêïπλισµïÝ λÛιúερ των µηøανω� ν πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνïι και κατασκευασµÛνïι ïυ� τως ω� στε
να απïæευ� γεται ïπïιαδη� πïτε ακïυ� σια ακτινïâïλÝα,

— ïι εêïπλισµïÝ λÛιúερ των µηøανω� ν πρÛπει να πρïστατευ� ïνται κατÀ τρÞπï ω� στε ïυ� τε ïι ωæÛλιµες
ακτινïâïλÝες ïυ� τε ïι ακτινïâïλÝες πïυ παρÀγïνται απÞ αντανÀκλαση η� διÀøυση η� ïι δευτερïγενεÝς
ακτινïâïλÝες να âλÀπτïυν την υγεÝα,

— τα ïπτικÀ µηøανη� µατα για την παρατη� ρηση η� ρυ� θµιση των εêïπλισµω� ν λÛιúερ των µηøανω� ν πρÛπει
να εÝναι τÛτïια πïυ να µη δηµιïυργεÝται κανÛνας κÝνδυνïς για την υγεÝα απÞ τις ακτÝνες λÛιúερ.

1.5.13. ΚÝνδυνïι απÞ την εκπïµπη� σκÞνης, αερÝων κ.λπ.

Η µηøανη� θα πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ η� /και να εÝναι εêïπλισµÛνη Ûτσι ω� στε να
απïæευ� γïνται ïι κÝνδυνïι ïι ïæειλÞµενïι στα αÛρια, τα υγρÀ, τη σκÞνη, τïυς ατµïυ� ς, και τα Àλλα
απÞâλητα πïυ δηµιïυργεÝ.
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Ùταν υπÀρøει κÝνδυνïς, η µηøανη� θα πρÛπει να εÝναι εêïπλισµÛνη για την συγκρÀτηση η� /και την
απïρρÞæηση των πρïαναæερθÛντων πρïϊÞντων.

Ùταν η µηøανη� δεν εÝναι κλειστη� κατÀ την κανïνικη� λειτïυργÝα της, ïι διατÀêεις συγκρÀτησης η� /και
απïρρÞæησης πïυ αναæÛρïνται στï πρïηγïυ� µενï εδÀæιï θα πρÛπει να τïπïθετïυ� νται Þσï πλησιÛ-
στερα γÝνεται σε σøÛση µε τï σηµεÝï εκπïµπη� ς των ïυσιω� ν.

1.5.14. ΚÝνδυνïς εγκλωâισµïυ� σε µηøανη�

Ãι µηøανÛς πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνες, κατασκευασµÛνες η� εêïπλισµÛνες µε µÛσα πïυ να επιτρÛπïυν
στα εκτεθειµÛνα Àτïµα να µην µÛνïυν εγκλωâισµÛνα µÛσα τïυς, η� σε περÝπτωση αδυναµÝας, να
úητη� σïυν âïη� θεια.

1.5.15. ΚÝνδυνïς πτω� σης

Τα µÛρη της µηøανη� ς στα ïπïÝα πρïâλÛπεται Þτι µπïρεÝ να µετακινηθïυ� ν η� να σταθïυ� ν Àτïµα, θα
πρÛπει να Ûøïυν σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ Ûτσι ω� στε να µην εÝναι δυνατÞ τα πρÞσωπα να
σκïντÀψïυν, να γλιστρÝσïυν η� να πÛσïυν πÀνω η� Ûêω απÞ τα µÛρη αυτÀ.

1.6. Συντη� ρηση

1.6.1. Συντη� ρηση της µηøανη� ς

Τα σηµεÝα ρυ� θµισης, λÝπανσης και συντη� ρησης θα πρÛπει να âρÝσκïνται Ûêω απÞ επικÝνδυνες úω� νες.
Ãι λειτïυργÝες ρυ� θµισης, επισκευη� ς, καθαρισµïυ� , συντη� ρησης θα πρÛπει να µπïρïυ� ν να γÝνïνται Þταν
η µηøανη� εÝναι σταµατηµÛνη.

ΕÀν µÝα τïυλÀøιστïν απÞ τις πρïηγïυ� µενες πρïυMπïθÛσεις δεν µπïρεÝ για τεøνικïυ� ς λÞγïυς να
πληρïυ� ται, ïι εργασÝες αυτÛς θα πρÛπει να µπïρïυ� ν να γÝνïνται øωρÝς κινδυ� νïυς (âλÛπε ιδÝως
σηµεÝï 1.2.5).

Τα στïιøεÝα της αυτïµατïπïιηµÛνης µηøανη� ς πïυ πρÞκειται να αντικαθÝστανται τακτικÀ, ιδÝως Þταν
πρÞκειται για αλλαγη� τïυ κατασκευαúÞµενïυ πρïϊÞντïς η� Þταν æθεÝρïνται ευ� κïλα η� ενδÛøεται να
καταστραæïυ� ν µετÀ απÞ κÀπïιï συµâÀν, πρÛπει να απïσυναρµïλïγïυ� νται και να επανασυναρµïλï-
γïυ� νται ευ� κïλα και µε ασæÀλεια. Η πρÞσâαση στα στïιøεÝα αυτÀ πρÛπει να επιτρÛπει την εκτÛλεση
των εργασιω� ν αυτω� ν µε τα απαραÝτητα τεøνικÀ µÛσα (εργαλεÝα, Þργανα µετρη� σεων), συ� µæωνα µε
ïδηγÝες πïυ ïρÝúει ï κατασκευαστη� ς.

1.6.2. ΜÛσα πρÞσâασης στη θÛση εργασÝας η� στα σηµεÝα επÛµâασης

Ã κατασκευαστη� ς θα πρÛπει να πρïâλÛπει µÛσα πρÞσâασης (σκÀλες, ανεµÞσκαλες, διαδρÞµïυς κ.λπ.)
πïυ θα επιτρÛπïυν την ασæαλη� πρÞσâαση σε Þλïυς τïυς øω� ρïυς πïυ øρησιµïπïιïυ� νται κατÀ τï
øειρισµÞ, τη ρυ� θµιση και τη συντη� ρηση της µηøανη� ς.

1.6.3. ∆ιαøωρισµÞς των πηγω� ν ενεργεÝας

ΚÀθε µηøανη� θα πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνη µε διατÀêεις πïυ θα επιτρÛπïυν τη µÞνωση� της απÞ
καθεµÝα απÞ τις πηγÛς ενεργεÝας της. Ãι διατÀêεις αυτÛς πρÛπει να αναγνωρÝúïνται ευøερω� ς. Θα
πρÛπει να µπïρïυ� ν να κλειδω� νïνται, εÀν η επανασυ� νδεση µπïρεÝ να απïτελÛσει κÝνδυνï για τα
εκτιθÛµενα Àτïµα. Στην περÝπτωση µηøανω� ν τρïæïδïτïυµÛνων µε ηλεκτρικη� ενÛργεια µε τη âïη� θεια
ρευµατïλη� πτïυ, αρκεÝ η απïσυ� νδεση πïυ ρευµατïλη� πτïυ.

Η διÀταêη πρÛπει επÝσης να µπïρεÝ να κλειδω� νεται Þταν ï øειριστη� ς δεν µπïρεÝ, απ’ Þλα τα σηµεÝα
Þπïυ µπïρεÝ να Ûøει πρÞσâαση, να ελÛγøει τη µïνιµÞτητα της απïσυ� νδεσης.

Η εναπïµÛνïυσα η� η εναπïθηκευµÛνη ενÛργεια πïυ ενδÛøεται να υπÀρøει µετÀ την απïσυ� νδεση της
µηøανη� ς, θα πρÛπει να µπïρεÝ να διαøυθεÝ øωρÝς κÝνδυνï για τα εκτιθÛµενα Àτïµα.

ΚατÀ παρÛκκλιση απÞ την πρïηγïυ� µενη απαιτη� ση, ïρισµÛνα κυκλω� µατα µπïρïυ� ν να µην απïµïνω� -
νïνται απÞ την πηγη� ενεργεÝας τïυς, ω� στε να επιτρÛπεται π.ø. η συγκρÀτηση εêαρτηµÀτων, η
διατη� ρηση πληρïæïριω� ν, ï æωτισµÞς των εσωτερικω� ν τµηµÀτων, κ.λπ. Στην περÝπτωση αυτη� , θα
πρÛπει να ληæθïυ� ν ιδιαÝτερα µÛτρα για την ασæÀλεια των øειριστω� ν.

1.6.4. ΕπÛµâαση των øειριστω� ν

Ãι µηøανÛς πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνες, κατασκευασµÛνες και εêïπλισµÛνες κατÀ τρÞπïν ω� στε να
περιïρÝúïνται ïι περιπτω� σεις πïυ καθιστïυ� ν αναγκαÝα την επÛµâαση των øειριστω� ν.

Ùπïτε δεν µπïρεÝ ν’ απïæευøθεÝ η επÛµâαση øειριστη� , θα πρÛπει να µπïρεÝ να πραγµατïπïιεÝται
ευ� κïλα και µε ασæÀλεια.
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1.6.5. ΚαθαρισµÞς των εσωτερικω� ν µερω� ν

Η µηøανη� πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ Ûτσι ω� στε να εÝναι δυνατÞς ï καθαρισµÞς Þσων
εσωτερικω� ν µερω� ν της µηøανη� ς περιεÝøαν επικÝνδυνες ïυσÝες η� παρασκευÀσµατα øωρÝς να πρïυMπïθÛ-
τει εÝσïδï εργÀτη στα µÛρη αυτÀ¯ επÝσης, η τυøÞν Ûκæραêη� τïυς πρÛπει να µπïρεÝ να επιτυγøÀνεται
απÞ Ûêω. Σε περÝπτωση πïυ η εÝσïδïς τïυ εργÀτη εÝναι τελεÝως αναπÞæευκτη, ï κατασκευαστη� ς
πρÛπει, κατÀ την κατασκευη� , να λαµâÀνει µÛτρα πïυ να επιτρÛπïυν τïν καθαρισµÞ µε τïν ελÀøιστï
δυνατÞ κÝνδυνï.

1.7. ΕνδεÝêεις

1.7.0. Συστη� µατα πληρïæÞρησης

Ãι αναγκαÝες για τï øειρισµÞ της µηøανη� ς πληρïæïρÝες πρÛπει να εÝναι σαæεÝς και ευ� κïλα κατανïη-
τÛς.

∆εν πρÛπει να εÝναι τÞσï πïλλÛς ω� στε να παραæïρτω� νïυν τï øειριστη� .

Ùταν η ασæÀλεια και η υγεÝα των εκτεθειµÛνων ατÞµων µπïρεÝ να κινδυνευ� σει απÞ κακη� λειτïυργÝα
µιας µηøανη� ς πïυ λειτïυργεÝ øωρÝς επιτη� ρηση, η µηøανη� αυτη� πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνη µε
κατÀλληλï ηøητικÞ η� æωτεινÞ συ� στηµα πρïειδïπïÝησης.

1.7.1. ∆ιατÀêεις συναγερµïυ�

ΕÀν η µηøανη� εÝναι εæïδιασµÛνη µε διατÀêεις συναγερµïυ� (π.ø. µÛσα ση� µανσης κ.λπ.), θα πρÛπει τα
ση� µατα αυτÀ να εÝναι σαæω� ς κατανïητÀ και ευøερω� ς αισθητÀ.

Θα πρÛπει να Ûøïυν ληæθεÝ µÛτρα ω� στε ï øειριστη� ς να µπïρεÝ να εêακριâω� νει αν αυτÛς ïι διατÀêεις
συναγερµïυ� λειτïυργïυ� ν πÀντïτε απïτελεσµατικÀ.

Θα πρÛπει να εæαρµÞúïνται ïι διατÀêεις των ειδικω� ν ïδηγιω� ν σøετικÀ µε τα øρω� µατα και τα ση� µατα
ασæαλεÝας.

1.7.2. ΠρïειδïπïÝηση για τïυς εναπïµÛνïντες κινδυ� νïυς

Ùταν εêακïλïυθïυ� ν να υπÀρøïυν κÝνδυνïι παρÀ τα µÛτρα πïυ Ûøïυν ληæθεÝ η� Þταν πρÞκειται για
δυνητικïυ� ς µη εµæανεÝς κινδυ� νïυς (π.ø. ηλεκτρικÞς πÝνακας, ραδιενεργÞς πηγη� , εκκÛνωση υδραυλικïυ�
κυκλω� µατïς, κÝνδυνïς σε µη ïρατÞ τµη� µα της µηøανη� ς κ.λπ.), τÞτε ï κατασκευαστη� ς θα πρÛπει να
æρïντÝσει για τις σøετικÛς πρïειδïπïιη� σεις.

Ãι πρïειδïπïιη� σεις αυτÛς θα πρÛπει να γÝνïνται κατÀ πρïτÝµηση µε εικÞνες κατανïητÛς απ’ Þλïυς,
η� /και να εÝναι συντεταγµÛνες σε µÝα απÞ τις γλω� σσες της øω� ρας Þπïυ øρησιµïπïιεÝται τï µηøÀνηµα,
και εæÞσïν úητηθεÝ, στις γλω� σσες πïυ κατανïïυ� ν ïι øειριστÛς.

1.7.3. Ση� µανση

ΚÀθε µηøανη� θα πρÛπει να æÛρει τïυλÀøιστïν τις ακÞλïυθες ενδεÝêεις, πïυ θα εÝναι ευκρινεÝς και
ανεêÝτηλες:

— τï Þνïµα τïυ κατασκευαστη� καθω� ς και τη διευ� θυνση� τïυ,

— τη ση� µανση «CE» (âλÛπε παρÀρτηµα III),

— περιγραæη� της σειρÀς η� τïυ τυ� πïυ,

— αριθµÞ σειρÀς εÀν υπÀρøει,

— τï Ûτïς κατασκευη� ς.

ΕπιπλÛïν εÀν ï κατασκευαστη� ς κατασκευÀúει µια µηøανη� πïυ πρÞκειται να øρησιµïπïιηθεÝ σε
εκρηκτικη� ατµÞσæαιρα, η Ûνδειêη αυτη� θα πρÛπει να υπÀρøει στη µηøανη� .

ΑνÀλïγα µε τη æυ� ση της, η µηøανη� θα πρÛπει επÝσης να æÛρει Þλες τις ενδεÝêεις πïυ εÝναι απαραÝτητες
για την ασæÀλεια της øρη� σης της (π.ø. µÛγιστη ταøυ� τητα περιστρïæη� ς ïρισµÛνων περιστρεæÞµενων
στïιøεÝων, µεγÝστη διÀµετρïς των εργαλεÝων πïυ µπïρïυ� ν να πρïσαρµïσθïυ� ν, µÀúα (κ.λπ.).

ΕÀν Ûνα στïιøεÝï της µηøανη� ς πρÛπει να διακινεÝται, κατÀ τη διÀρκεια της øρη� σης της µε ανυψωτικÞ
µÛσï, η µÀúα τïυ πρÛπει να αναγρÀæεται κατÀ τρÞπï ευανÀγνωστï, ανεêÝτηλï και σαæη� .

Ã εναλλÀêιµïς εêïπλισµÞς πïυ αναæÛρεται στï Àρθρï 1 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï α), τρÝτη περÝπτωση,
πρÛπει να æÛρει τις Ýδιες ενδεÝêεις.

1.7.4. ÃδηγÝες øρη� σης

α) ΚÀθε µηøανη� θα πρÛπει να συνïδευ� εται απÞ ïδηγÝες øρη� σης πïυ θα αναæÛρïυν τïυλÀøιστïν τις
παρακÀτω ενδεÝêεις:

— υπενθυ� µιση των ενδεÝêεων πïυ πρïâλÛπïνται για τη ση� µανση, εκτÞς τïυ αριθµïυ� σειρÀς,
(âλÛπε τï σηµεÝï 1.7.3), πïυ συµπληρω� νïνται ενδεøïµÛνως απÞ τις ενδεÝêεις για τη διευκÞλυνση
της συντη� ρησης (π.ø. διευ� θυνση τïυ εισαγωγÛα, των επισκευαστω� ν κ.λπ)

— τις πρïâλεπÞµενες συνθη� κες øρη� σης κατÀ την Ûννïια τïυ σηµεÝïυ 1.1.2. στïιøεÝï γ),
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— την η� τις θÛσεις εργασÝας πïυ µπïρïυ� ν να καταλαµâÀνïυν ïι øειριστÛς,

— τις ïδηγÝες για την ακÝνδυνη:

— θÛση σε λειτïυργÝα,

— øρησιµïπïÝηση,

— µετακÝνηση, αναæÛρïντας τïν Þγκï της µηøανη� ς και των διαæÞρων στïιøεÝων της Þταν
πρÛπει συøνÀ να µεταæÛρïνται øωριστÀ,

— εγκατÀσταση,

— συναρµïλÞγηση, την απïσυναρµïλÞγηση,

— ρυ� θµιση,

— συντη� ρηση (περιïδικη� συντη� ρηση και επισκευÛς),

— εÀν απαιτεÝται τις ïδηγÝες εκµÀθησης,

— εÀν απαιτεÝται, τα âασικÀ øαρακτηριστικÀ των εργαλεÝων πïυ εÝναι δυνατÞν να συναρµïλïγη-
θïυ� ν στη µηøανη� .

Ãι ïδηγÝες øρη� σης θα πρÛπει επÝσης, εÀν αυτÞ εÝναι απαραÝτητï να εæιστïυ� ν την πρïσïøη� στις
αντενδεÝêεις øρη� σης.

â) Ãι ïδηγÝες øρη� σης συντÀσσïνται, σε µÝα απÞ τις γλω� σσες της ΚïινÞτητας, απÞ τïν κατασκευαστη�
η� τïν εντïλïδÞøï τïυ πïυ εÝναι εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα. ΚατÀ τη θÛση της σε λειτïυργÝα,
κÀθε µηøανη� πρÛπει να συνïδευ� εται απÞ µετÀæραση των ïδηγιω� ν στην η� στις γλω� σσες της øω� ρας
øρη� σης και απÞ τï πρωτÞτυπï των ïδηγιω� ν. Η µετÀæραση αυτη� πραγµατïπïιεÝται εÝτε απÞ τïν
κατασκευαστη� η� τïν εντïλïδÞøï τïυ πïυ εÝναι εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εÝτε απÞ τï
πρÞσωπï πïυ εισÀγει τη µηøανη� στη συγκεκριµÛνη γλωσσικη� úω� νη. ΚατÀ παρÛκκλιση, ïι ïδηγÝες
συντη� ρησης πïυ πρïïρÝúïνται για τï ειδικευµÛνï πρïσωπικÞ, τï ïπïÝï εêαρτÀται απÞ τïν
κατασκευαστη� η� απÞ τïν εντïλïδÞøï τïυ πïυ εÝναι εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα, µπïρïυ� ν να
συντÀσσïνται σε µÝα µÞνï απÞ τις γλω� σσες της ΚïινÞτητας, κατανïητη� απÞ τï πρïσωπικÞ αυτÞ.

γ) Ãι ïδηγÝες øρη� σης θα περιλαµâÀνïυν τα σøÛδια και τα διαγρÀµµατα πïυ εÝναι απαραÝτητα για τη
λειτïυργÝα, συντη� ρηση, επιθεω� ρηση, εêακρÝâωση της καλη� ς λειτïυργÝας και ενδεøïµÛνως την
επισκευη� της µηøανη� ς, καθω� ς και Þλες τις øρη� σιµες ïδηγÝες, ιδÝως Þσïν αæïρÀ την ασæÀλεια.

δ) Ùλα τα Ûγγραæα παρïυσÝασης της µηøανη� ς πρÛπει να µην âρÝσκïνται σε αντÝæαση µε τις ïδηγÝες
øρη� σης καθÞσïν αæïρÀ τα θÛµατα ασæÀλειας. Τα τεøνικÀ Ûγγραæα Þπïυ περιγρÀæεται η µηøανη�
πρÛπει να περιÛøïυν τις πληρïæïρÝες σøετικÀ µε την εκτïµπη� αερÞæερτïυ θïρυ� âïυ, ïι ïπïÝες
πρïâλÛπïνται στï στïιøεÝï στ) κατωτÛρω και, για τις æïρητÛς η� /και øειρïκατευθυνÞµενες µηøανÛς,
τις πληρïæïρÝες σøετικÀ µε τις δïνη� σεις πïυ αναæÛρïνται στï σηµεÝï 2.2.

ε) Ãι ïδηγÝες øρη� σης θα πρÛπει να αναæÛρïυν, εÀν αυτÞ εÝναι απαραÝτητï, τις πρïδιαγραæÛς
εγκατÀστασης και συναρµïλÞγησης της µηøανη� ς πïυ απïâλÛπïυν σε µεÝωση τïυ θïρυ� âïυ και των
δïνη� σεων (π.ø. øρη� ση απïσâεστη� ρων κραδασµω� ν, æυ� ση και µÀúα της âÀσης της µηøανη� ς, κ.λπ.).

στ) Ãι ïδηγÝες øρη� σης θα πρÛπει να αναæÛρïυν τις ακÞλïυθες ενδεÝêεις σøετικÀ µε τïν αερÞæερτï
θÞρυâï πïυ εκπÛµπει η µηøανη� (η� την πραγµατικη� τιµη� η� τιµη� πïυ Ûøει πρïκυ� ψει απÞ µετρη� σεις
πïυ Ûγιναν σε Ýδια µηøανη� ):

— τη συνεøη� ισïδυ� ναµη Α-ηøïστÀθµη στις θÛσεις εργασÝας, Þταν êεπερνÀ τα 70 dB (A). ΕÀν η
στÀθµη αυτη� εÝναι µικρÞτερη η� Ýση των 70 dB (A), αρκεÝ η Ûνδειêη «,70 dB (A)»,

— τη µεγÝστη τιµη� της στιγµαÝας C, σταθµισµÛνης ηøητικη� ς πÝεσης στις θÛσεις εργασÝας, Þταν
êεπερνÀ τα 63 Pa (130 dB σε σøÛση µε 20 µPa),

— τη στÀθµη ηøητικη� ς ισøυ� ïς πïυ εκπÛµπτει η µηøανη� , Þταν η ισïδυ� ναµη συνεøη� ς Α-ηøïστÀθµη
στις θÛσεις εργασÝας êεπερνÀ τα 85 dB (A).

Ùταν η µηøανη� Ûøει πïλυ� µεγÀλες διαστÀσεις, η Ûνδειêη της στÀθµης της ηøητικη� ς ισøυ� ïς µπïρεÝ
να αντικαθÝσταται απÞ την Ûνδειêη των σταθµω� ν της ισïδυ� ναµης συνεøïυ� ς ηøητικη� ς πÝεσης σε
συγκεκριµÛνα σηµεÝα γυ� ρω απÞ τη µηøανη� .

Ùταν δεν εæαρµÞúïνται τα εναρµïνισµÛνα πρÞτυπα, τα ακïυστικÀ στïιøεÝα πρÛπει να µετρω� νται
µε τïν καταλληλÞτερï κω� δικα µÛτρησης ï ïπïÝïς αρµÞúει στη µηøανη� .

Ã κατασκευαστη� ς θα αναæÛρει τις συνθη� κες λειτïυργÝας της µηøανη� ς κατÀ τη µÛτρηση και τις
µεθÞδïυς πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν για τις µετρη� σεις.

Ùταν ïι θÛσεις εργασÝας δεν εÝναι ïρισµÛνες η� δεν µπïρïυ� ν να ïριστïυ� ν, η µÛτρηση της
ηøïστÀθµης θα πρÛπει να γÝνεται σε απÞσταση 1 m απÞ την επιæÀνεια της µηøανη� ς και υ� ψïς
1,60 m απÞ τï Ûδαæïς η� τï âÀθρï πρÞσâασης. ΠρÛπει να δηλω� νεται η θÛση και η τιµη� της µÛγιστης
ηøητικη� ς πÝεσης.
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η) ΕÀν ï κατασκευαστη� ς πρïâλÛπει τη øρη� ση της µηøανη� ς σε εκρηκτικη� ατµÞσæαιρα, ïι ïδηγÝες
øρη� σης θα πρÛπει να αναæÛρïυν Þλες τις απαραÝτητες ενδεÝêεις.

θ) Στην περÝπτωση µηøανω� ν πïυ µπïρïυ� ν επÝσης να øρησιµïπïιηθïυ� ν απÞ µη επαγγελµατÝες, η
συ� νταêη και παρïυσÝαση των ïδηγιω� ν øρη� σης, τηρω� ντας πÀντα και τïυς Àλλïυς συσιω� δεις Þρïυς
πïυ αναæÛρïνται ανωτÛρω, πρÛπει να λαµâÀνει υπÞψη τï γενικÞτερï µïρæωτικÞ επÝπεδï και την
ïêυδÛρκεια πïυ µπïρεÝ κανεÝς να περιµÛνει κανïνικÀ απÞ τïυς øρη� στες αυτïυ� ς.

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ÃΡΙΣΜΕΝΕΣ
ΚΑΤΗΓÃΡΙΕΣ ΜΗÌΑΝΩΝ

2.1. ΜηøανÛς ειδω� ν διατρïæη� ς

Ùταν η µηøανη� πρïïρÝúεται για την παρασκευη� και την επεêεργασÝα τρïæÝµων (π.ø. ψη� σιµï, ψυ� êη,
επαναæïρÀ σε κανïνικη� θερµïκρασÝα, πλυ� σιµï, διακÝνηση, συσκευασÝα, απïθη� κευση, µεταæïρÀ,
διανïµη� ) θα πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη ïυ� τως ω� στε να απïæευ� γïνται ïι
κÝνδυνïι µÞλυνσης, αρρω� στιας η� µετÀδïσης µïλυσµÀτων, και να τηρïυ� νται ïι παρακÀτω κανÞνες
υγιεινη� ς:

α) τα υλικÀ πïυ âρÝσκïνται σε επαæη� η� πïυ µπïρεÝ να Ûρθïυν σε επαæη� µε τα τρÞæιµα, θα πρÛπει να
ικανïπïιïυ� ν τις ïδηγÝες πïυ τα αæïρïυ� ν. Η µηøανη� πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ
κατÀ τρÞπïν ω� στε τα υλικÀ της να µπïρïυ� ν να εÝναι καθαρÀ πριν απÞ κÀθε øρησιµïπïÝηση¯

â) Þλες ïι επιæÀνειες καθω� ς και ïι συνδÛσεις τïυς θα πρÛπει να εÝναι λεÝες, και δεν θα πρÛπει να
Ûøïυν τραøυ� τητες η� κïιλÞτητες στις ïπïÝες εÝναι δυνατÞ να παραµεÝνïυν ïργανικÛς υ� λες¯

γ) ïι ενω� σεις θα πρÛπει να γÝνïνται Ûτσι ω� στε να µειω� νïνται στï ελÀøιστï ïι πρïεêïøÛς, ïι
αναδιπλω� σεις στα Àκρα και ïι γωνÝες. Θα πρÛπει να γÝνïνται κατÀ πρïτÝµηση µε συγκÞλληση η�
συνεøη� κÞλληση¯

δ) Þλες ïι επιæÀνειες πïυ Ûρøïνται σε επαæη� µε τα τρÞæιµα, θα πρÛπει να καθαρÝúïνται και να
απïλυµαÝνïνται ευ� κïλα, ενδεøïµÛνως µετÀ την αæαÝρεση των τµηµÀτων πïυ απïσυναρµïλïγïυ� -
νται ευ� κïλα. Ãι εσωτερικÛς επιæÀνειες θα πρÛπει να συνδÛïνται µε τµη� µατα ακτÝνας αρκετÀ
µεγÀλης ω� στε να εÝναι δυνατÞς πλη� ρης καθαρισµÞς τïυς¯

ε) τα υγρÀ πïυ πρïκυ� πτïυν απÞ τα τρÞæιµα, καθω� ς και τα πρïϊÞντα καθαρισµïυ� , απïλυ� µανσης και
êεâγÀλµατïς, θα πρÛπει να µπïρïυ� ν να διïøετευ� ïνται Ûêω απÞ τη µηøανη� øωρÝς να συναντïυ� ν
εµπÞδια (ενδεøïµÛνως σε θÛση «καθαρÝσµατïς»)¯

στ) η µηøανη� θα πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ω� στε να απïæευ� γεται κÀθε διεÝσδυση
υγρïυ� , κÀθε συσσω� ρευση ïργανικω� ν ïυσιω� ν η� διεÝσδυση úω� ντων ïργανισµω� ν, ιδÝως εντÞµων, στις
úω� νες πïυ δεν καθαρÝúïνται (π.ø. σε µια µηøανη� πïυ δεν στηρÝúεται σε πÞδια η� τρïøÝσκïυς, να
τïπïθετεÝται στεγανÞς αρµÞς µεταêυ� της µηøανη� ς και της âÀσης, να øρησιµïπïιïυ� νται στεγανÛς
συναρµïλïγη� σεις κ.λπ.)¯

ú) η µηøανη� θα πρÛπει να σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ω� στε τα âïηθητικÀ πρïϊÞντα (π.ø. λιπαντικÀ
κ.λπ.) να µην µπïρïυ� ν να Ûρθïυν σε επαæη� µε τα τρÞæιµα¯ ενδεøïµÛνως, η µηøανη� θα πρÛπει να
Ûøει σøεδιαστεÝ και κατασκευαστεÝ ω� στε να επιτρÛπει να ελÛγøεται εÀν τηρεÝται η απαÝτηση αυτη� .

Ã δ η γ Ý ε ς  ø ρ η� σ η ς

ΕκτÞς απÞ τις ενδεÝêεις πïυ αναæÛρïνται στï σηµεÝï 1, ïι ïδηγÝες øρη� σης θα πρÛπει να αναæÛρïυν τα
πρïϊÞντα και τις µεθÞδïυς καθαρισµïυ� , απïλυ� µανσης, και êεâγÀλµατïς πïυ συνιστω� νται (Þøι µÞνï για
τα ευπρÞσιτα τµη� µατα αλλÀ επÝσης και στην περÝπτωση κατÀ την ïπïÝα ï επιτÞπïυ καθαρισµÞς εÝναι
απαραÝτητïς για τα µÛρη στα ïπïÝα εÝναι αδυ� νατη η� απïæευκτÛα η πρÞσâαση, π.ø. στις σωληνω� -
σεις).

2.2. ΦïρητÛς η� /και øειρïκατευθυνÞµενες µηøανÛς

Ãι æïρητÛς µηøανÛς καθω� ς η� /και øειρïκατευθυνÞµενες απÞ τï øειριστη� , πρÛπει να ανταπïκρÝνïνται
στις ακÞλïυθες âασικÛς απαιτη� σεις ασæαλεÝας και υγεÝας:

— ανÀλïγα µε τïν τυ� πï της µηøανη� ς, θα πρÛπει να Ûøïυν επιæÀνεια στη� ριêης επαρκω� ν διαστÀσεων
(για τις κινητÛς µηøανÛς) και να Ûøïυν επαρκη� µÛσα πïυ να επιτρÛπïυν στï øειριστη� να τις πιÀνει
και να τις τραâÀ µε κατÀλληλες διαστÀσεις και διÀταêη, Ûτσι ω� στε να εêασæαλÝúεται η ευστÀθεια
της µηøανη� ς υπÞ τïυς Þρïυς λειτïυργÝας πïυ πρïâλÛπει ï κατασκευαστη� ς,

— θα πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνες µε Þργανα øειρισµïυ� και θÛσης σε λειτïυργÝα η� διακïπη� ς
διαταγµÛνα Ûτσι ω� στε ï øειριστη� ς να µην πρÛπει να αæη� σει τις λαâÛς για να τα ενεργïπïιη� σει, εκτÞς
εÀν αυτÞ εÝναι τεøνικÀ αδυ� νατï, η� Þταν υπÀρøει ανεêÀρτητïς øειρισµÞς, στην περÝπτωση πïυ ïι
λαâÛς δεν µπïρïυ� ν να αæεθïυ� ν µε ασæÀλεια,
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— θα πρÛπει να Ûøïυν σøεδιαστεÝ, κατασκευαστεÝ η� εæïδιαστεÝ Ûτσι ω� στε να εêαλεÝæεται ï κÝνδυνïς
απÞ την Àκαιρη θÛση τïυς σε λειτïυργÝα η� /και τη συνÛøιση της λειτïυργÝας τïυς, αæïυ� ï øειριστη� ς
αæη� σει τις λαâÛς. ΕÀν η απαÝτηση αυτη� δεν εÝναι πραγµατïπïιη� σιµη απÞ τεøνικη� ς πλευρÀς, θα
πρÛπει να ληæθïυ� ν αντισταθµιστικÀ µÛτρα,

— ïι æïρητÛς µηøανÛς πïυ κρατïυ� νται µε τï øÛρι θα πρÛπει να Ûøïυν σøεδιασθεÝ και κατασκευαστεÝ
Ûτσι ω� στε σε περÝπτωση ανÀγκης να ελÛγøεται ïπτικÀ η διεÝσδυση τïυ εργαλεÝïυ στï υπÞ
επεêεργασÝα υλικÞ.

Ã δ η γ Ý ε ς  ø ρ η� σ η ς

Ãι ïδηγÝες øρη� σης θα πρÛπει να δÝνïυν τις ακÞλïυθες ενδεÝêεις σøετικÀ µε τις δïνη� σεις των æïρτητω� ν
και øειρïκατευθυνÞµενων µηøανω� ν:

— τïν τετραγωνικÞ µÛσï Þρï, σταθµισµÛνï ανÀλïγα µε τη συøνÞτητα της επιτÀøυνσης στην ïπïÝα
εκτÝθενται τα Àνω Àκρα Þταν υπερâαÝνει τα 2,5 m/s2, Þπως πρïσδιïρÝúεται συ� µæωνα µε τïν
πρïση� κïντα κω� δικα δïκιµω� ν. Ùταν η επιτÀøυνση δεν υπερâαÝνει τα 2,5 m/s2, αυτÞ πρÛπει να
σηµειω� νεται.

ΕÀν δεν υπÀρøει εæαρµïστÛïς κω� δικας δïκιµω� ν, ï κατασκευαστη� ς θα πρÛπει να αναæÛρει τις
µεθÞδïυς µÛτρησης πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν.

2.3. ¥υλïυργικÛς και εêïµïιω� σιµες µηøανÛς

Ãι µηøανÛς επεêεργασÝας êυ� λïυ και υλικω� ν µε æυσικÀ και τεøνïλïγικÀ øαρακτηριστικÀ παρÞµïια µε
αυτÀ τïυ êυ� λïυ, Þπως ï æελλÞς, τï κÞκαλï, τï σκληρÞ καïυτσïυ� κ, ïι σκληρÛς πλαστικÛς υ� λες και
Àλλα παρÞµïια σκληρÀ υλικÀ πρÛπει να πληρïυ� ν τις ακÞλïυθες ïυσιω� δεις απαιτη� σεις ασæαλεÝας και
υγιεινη� ς:

α) η µηøανη� πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη, κατασκευασµÛνη η� εêïπλισµÛνη κατÀ τρÞπïν ω� στε τï πρïς
κατεργασÝα τεµÀøιï να µπïρεÝ να τïπïθετεÝται και να κατευθυ� νεται µε ασæÀλεια¯ Þταν τï τεµÀøιï
συγκρατεÝται µε τï øÛρι σε τραπÛúι εργασÝας, τï τραπÛúι πρÛπει να εêασæαλÝúει επαρκη� σταθερÞ-
τητα κατÀ τη διÀρκεια της εργασÝας και δεν πρÛπει να δυσκïλευ� ει τη µετακÝνηση τïυ τεµαøÝïυ¯

â) Þταν η µηøανη� µπïρεÝ να øρησιµïπïιεÝται υπÞ συνθη� κες πïυ συνεπÀγïνται κÝνδυνï απÞρριψης
τεµαøÝων êυ� λïυ, πρÛπει να σøεδιÀúεται, κατασκευÀúεται και εêïπλÝúεται κατÀ τρÞπïν ω� στε να
απïæευ� γεται η απÞρριψη η� , σε αντÝθετη περÝπτωση, ω� στε η απÞρριψη να µη δηµιïυργεÝ κινδυ� νïυς
για τï øρη� στη η� /και για τα πρÞσωπα πïυ εκτÝθενται στïν κÝνδυνï¯

γ) η µηøανη� πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνη µε αυτÞµατα æρÛνα πïυ να σταµατïυ� ν τï εργαλεÝï σε
επαρκω� ς συ� ντïµï øρÞνï, εæÞσïν υπÀρøει κÝνδυνïς επαæη� ς µε αυτÞ κατÀ την επιâρÀδυνση� τïυ¯

δ) εÀν τï εργαλεÝï εÝναι ενσωµατωµÛνï σε Þøι πλη� ρως αυτïµατïπïιηµÛνη µηøανη� , η µηøανη� πρÛπει
να εÝναι σøεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη κατÀ τρÞπïν ω� στε να εêαλεÝæει και να µειω� σει τη
σïâαρÞτητα των σωµατικω� ν ατυøηµÀτων, π.ø. µε øρησιµïπïÝηση εργαλειïæïρω� ν κυκλικη� ς διατï-
µη� ς, περιïρισµÞ τïυ âÀθïυς της κïπη� ς κ.λπ.

3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠÃΥ ÃΦΕΙΛÃΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚÃΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΗÌΑΝΩΝ

Ãι µηøανÛς πïυ παρïυσιÀúïυν κινδυ� νïυς λÞγω της κινητικÞτητÀς τïυς πρÛπει να σøεδιÀúïνται και να
κατασκευÀúïνται κατÀ τρÞπïν ω� στε να αντακïκρÝνïνται στις παρακÀτω απαιτη� σεις.

Ãι κÝνδυνïι πïυ ïæεÝλïνται στην κινητικÞτητα υæÝστανται πÀντïτε για τις µηøανÛς, εÝτε αυτïκινïυ� µε-
νες εÝτε ελκÞµενες η� ωθïυ� µενες, εÝτε æερÞµενες απÞ Àλλη µηøανη� η� ελκυστη� ρα, ïι ïπïÝες øρησιµïπïι-
ïυ� νται σε øω� ρïυς εργασÝας και για τις ïπïÝες απαιτεÝται εÝτε κινητικÞτητα κατÀ τη διÀρκεια της
εργασÝας εÝτε συνεøη� ς η� διακïπτÞµενη µετακÝνηση, στα πλαÝσια µιας διαδïøη� ς καθïρισµÛνων θÛσεων
εργασÝας.

ΕπιπλÛïν, ïι κÝνδυνïι πïυ ïæεÝλïνται στην κινητικÞτητα µπïρïυ� ν να υæÝστανται για τις µηøανÛς ïι
ïπïÝες øρησιµïπïιïυ� νται µεν øωρÝς µετακÝνηση αλλÀ ïι ïπïÝες µπïρïυ� ν να εÝναι εæïδιασµÛνες µε µÛσα
πïυ επιτρÛπïυν την ευκïλÞτερη µετακÝνηση� τïυς απÞ Ûνα σηµεÝï στï Àλλï (µηøανÛς εæïδιασµÛνες µε
τρïøïυ� ς, τρïøÝσκïυς, πÛδιλα κ.λπ. η� τïπïθετηµÛνες σε υπïστηρÝγµατα, τρïøïæÞρα æïρεÝα κ.λπ.).

ΠρïκειµÛνïυ να εêακριâωθεÝ Þτι ïι øειρïδηγïυ� µενïι ελκυστη� ρες και ïι µηøανïκÝνητες σκαπÀνες δεν
παρïυσιÀúïυν απαρÀδεκτïυς κινδυ� νïυς για τα εκτιθÛµενα πρÞσωπα, ï κατασκευαστη� ς η� ï εγκατεστη-
µÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ πρÛπει να εκτελÛσει η� να æρïντÝσει να εκτελεστïυ� ν ïι δïκιµÛς
πïυ ενδεÝκνυνται για κÀθε τυ� πï µηøανη� ς.
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3.1. ΓενικÀ

3.1.1. ÃρισµÞς

Ως ïδηγÞς νïεÝται ï αρµÞδιïς øειριστη� ς πïυ εÝναι επιæïρτισµÛνïς µε τη µετακÝνηση µηøανη� ς. Ã
ïδηγÞς µπïρεÝ εÝτε να æÛρεται απÞ τη µηøανη� εÝτε να εÝναι πεúÞς και να συνïδευ� ει τη µηøανη� , εÝτε να
την κατευθυ� νει εê απïστÀσεως (µÛσω καλωδÝων, ασυ� ρµατïυ συστη� µατïς κ.λπ.).

3.1.2. ΦωτισµÞς

ΕÀν ï κατασκευαστη� ς πρïâλÛπει øρη� ση σε σκïτεινïυ� ς øω� ρïυς, ïι αυτïκινïυ� µενες µηøανÛς πρÛπει να
æÛρïυν συ� στηµα æωτισµïυ� πρïσαρµïσµÛνï στην εργασÝα για την ïπïÝα πρïïρÝúεται η µηøανη� ,
ανεêÀρτητα απÞ τïυς τυøÞν ισøυ� ïντες Àλλïυς κανÞνες (κανÞνες ïδικη� ς κυκλïæïρÝας, κανÞνες
ναυσιπλïιας (κ.λπ.).

3.1.3. ΣøεδιασµÞς της µηøανη� ς Þσïν αæïρÀ τη µετακÝνηση� της

ΚατÀ τη µετακÝνηση της µηøανη� ς η� /και των στïιøεÝων της δεν πρÛπει να µπïρïυ� ν να γÝνïνται αιæνÝδιες
µετατïπÝσεις ïυ� τε να δηµιïυργïυ� νται κÝνδυνïι ïæειλÞµενïι σε Ûλλειψη ευστÀθειας, εæÞσïν η µηøανη�
η� /και τα στïιøεÝα της µετακινïυ� νται συ� µæωνα µε τις ïδηγÝες τïυ κατασκευαστη� .

3.2. ΘÛση εργασÝας

3.2.1. ΘÛση ïδη� γησης

Η θÛση ïδη� γησης πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη µε âÀση τις αρøÛς της εργïνïµÝας. ΜπïρεÝ να υπÀρøïυν
περισσÞτερες απÞ µÝα θÛσεις ïδη� γησης και, στην περÝπτωση αυτη� , καθεµÝα απÞ τις θÛσεις πρÛπει να
διαθÛτει Þλα τα αναγκαÝα Þργανα øειρισµïυ� ¯ Ùταν υπÀρøïυν περισσÞτερες απÞ µÝα θÛσεις ïδη� γησης, η
µηøανη� πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη Ûτσι ω� στε η øρησιµïπïÝηση της µιας να καθιστÀ αδυ� νατη τη
øρησιµïπïÝηση των Àλλων, εκτÞς απÞ την περÝπτωση επεÝγïυσας διακïπη� ς της λειτïυργÝας. Η
ïρατÞτητα απÞ τη θÛση ïδη� γησης πρÛπει να εÝναι τÛτïια, ω� στε ï ïδηγÞς να εÝναι σε θÛση, µε πλη� ρη
ασæÀλεια για τïν Ýδιï και για τα τυøÞν εκτεθειµÛνα Àτïµα, να κινεÝ τη µηøανη� και τα εργαλεÝα της
κÀτω απÞ τις πρïâλεπÞµενες συνθη� κες øρη� σης. Σε περÝπτωση ανÀγκης, πρÛπει να øρησιµïπïιïυ� νται τα
κατÀλληλα συστη� µατα πρïκειµÛνïυ να αντιµετωπÝúïνται τυøÞν κÝνδυνïι πïυ πρïκυ� πτïυν απÞ την
ανεπÀρκεια της Àµεσης ïρατÞτητας.

Η µηøανη� πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη Ûτσι ω� στε απÞ τη θÛση της ïδη� γησης, να
µη µπïρεÝ να υπÀρøει κÝνδυνïς απρïσδÞκητης επαæη� ς τïυ ïδηγïυ� και των επïøïυ� µενων øειριστω� ν µε
τïυς τρïøïυ� ς η� τις ερπυ� στριες.

Η θÛση ïδη� γησης πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη κατÀ τρÞπï ω� στε να απïæευ� γεται
κÀθε κÝνδυνïς για την υγεÝα ïæειλÞµενïς σε καυσαÛρια η� /και Ûλειψη ïêυγÞνïυ.

Η θÛση ïδη� γησης για æερÞµενï ïδηγÞ πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη και να κατασκευÀúεται Ûτσι ω� στε
να µπïρεÝ να εæïδιαστεÝ µε θαλαµÝσκï, εæÞσïν τï επιτρÛπïυν ïι διαστÀσεις. Στην περÝπτωση αυτη� ,
πρÛπει να περιλαµâÀνει Ûνα øω� ρï Þπïυ θα æυλÀσσïνται ïι αναγκαÝες ïδηγÝες πρïς τïν ïδηγÞ η� /και
τïυς øειριστÛς. Η θÛση ïδη� γησης πρÛπει να εæïδιÀúεται µε κατÀλληλï θαλαµÝσκï, εæÞσïν υæÝσταται
κÝνδυνïς ïæειλÞµενïς σε επικÝνδυνï περιâÀλλïν.

Ùταν η µηøανη� διαθÛτει θαλαµÝσκï, αυτÞς πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ, κατασκευαστεÝ η� /και εêïπλιστεÝ
κατÀ τρÞπï ï ïπïÝïς να εêασæαλÝúει στïν ïδηγÞ καλÛς συνθη� κες εργασÝας και να τïν πρïστατευ� ει
απÞ τïυς υæιστÀµενïυς κινδυ� νïυς (π.ø.: ακατÀλληλη θÛρµανση και εêαερισµÞς, ανεπαρκη� ς ïρατÞτητα,
υπερâïλικÞς θÞρυâïς και κραδασµïÝ, πτω� σεις αντικειµÛνων, εισøω� ρηση αντικειµÛνων, ανατρïπη�
κ.λπ.). Η Ûêïδïς πρÛπει να επιτρÛπει την ταøεÝα διαæυγη� . ΕêÀλλïυ, πρÛπει να πρïâλÛπεται Ûêïδïς
κινδυ� νïυ πρïς διευ� θυνση διαæïρετικη� απÞ εκεÝνη της κανïνικη� ς εêÞδïυ.

Τα υλικÀ πïυ øρησιµïπïιïυ� νται για την κατασκευη� και τη διαρρυ� θµιση τïυ θαλαµÝσκïυ πρÛπει να
εÝναι δυσανÀæλεκτα.

3.2.2. ΚαθÝσµατα

Τï κÀθισµα τïυ ïδηγïυ� κÀθε µηøανη� ς πρÛπει να εêασæαλÝúει ευστÀθεια στïν ïδηγÞ και να Ûøει
σøεδιαστεÝ µε âÀση τις αρøÛς της εργïνïµÝας.

Τï κÀθισµα πρÛπει να Ûøει σøεδιαστεÝ κατÀ τρÞπïν ω� στε να περιïρÝúïνται, Þσï εÝναι εæικτÞ, ïι
κραδασµïÝ πïυ µεταδÝδïνται στïν ïδηγÞ. Η αγκυ� ρωση τïυ καθÝσµατïς πρÛπει να εÝναι ανθεκτικη� σε
Þλες τις δυνατÛς καταπïνη� σεις, ιδÝως µÀλιστα στην περÝπτωση ανατρïπη� ς. Αν κÀτω απÞ τα πÞδια τïυ
ïδηγïυ� δεν υπÀρøει δÀπεδï, πρÛπει ï ïδηγÞς να διαθÛτει υπïπÞδιï εæïδιασµÛνï µε αντιïλισθητικη�
επÛνδυση.

Σε περÝπτωση πïυ η µηøανη� µπïρεÝ να εæïδιÀúεται µε συ� στηµα πρïστασÝας κατÀ της ανατρïπη� ς, τï
κÀθισµα πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνï µε úω� νη ασæαλεÝας η� µε Àλλï ανÀλïγï εêïπλισµÞ πïυ να
συγκρατεÝ τïν ïδηγÞ στï κÀθισµÀ τïυ øωρÝς να παρεµπïδÝúει τις κινη� σεις τις ïπïÝες απαιτεÝ η ïδη� γηση
η� τις ïπïÝες τυøÞν συνεπÀγεται η ανÀρτηση.
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3.2.3. Íλλες θÛσεις

ΕÀν ïι συνθη� κες øρη� σης πρïâλÛπïυν Þτι περιστασιακÀ η� τακτικÀ µεταæÛρïνται απÞ τη µηøανη� η�
εργÀúïνται σ’ αυτη� ν και Àλλïι øειριστÛς εκτÞς τïυ ïδηγïυ� , πρÛπει να πρïâλÛπïνται κατÀλληλες θÛσεις
ïι ïπïÝες να επιτρÛπïυν την ακÝνδυνη µεταæïρÀ η� εργασÝα τïυς, ιδÝως øωρÝς κÝνδυνï πτω� σης.

ΕæÞσïν τï επιτρÛπïυν ïι συνθη� κες εργασÝας, αυτÛς ïι θÛσεις εργασÝας πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνες
µε καθÝσµατα.

ΕÀν η θÛση ïδη� γησης πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνη µε θαλαµÝσκï, πρÛπει και ïι Àλλες θÛσεις να
πρïστατευ� ïνται απÞ τïυς Ýδιïυς κινδυ� νïυς απÞ τïυς ïπïÝïυς πρïστατευ� εται η θÛση ïδη� γησης.

3.3. Ùργανα øειρισµïυ�

3.3.1. Ùργανα øειρισµïυ�

ΑπÞ τη θÛση ïδη� γησης πρÛπει να εÝναι δυνατη� η ενεργïπïÝηση Þλων των ïργÀνων øειρισµïυ� πïυ εÝναι
αναγκαÝα για τη λειτïυργÝα της µηøανη� ς, εκτÞς εκεÝνων πïυ ï øειρισµÞς τïυς δεν µπïρεÝ να γÝνει µε
ασæÀλεια παρÀ µÞνï απÞ Àλλα Þργανα øειρισµïυ� πïυ âρÝσκïνται Ûêω απÞ τη θÛση ïδη� γησης. Η
εêαÝρεση αυτη� αæïρÀ ειδικÞτερα τις θÛσεις εργασÝας, εκτÞς απÞ τη θÛση ïδη� γησης, πïυ πρïïρÝúïνται
για Àλλïυς øειριστÛς η� τις περιπτω� σεις κατÀ τις ïπïÝες ï ïδηγÞς εÝναι υπïøρεωµÛνïς να εγκαταλεÝψει
τη θÛση τïυ για να εκτελÛσει τïυς σøετικïυ� ς øειρισµïυ� ς µε ασæÀλεια.

Αν πρïâλÛπïνται πïδωστη� ρια (πεντÀλια), πρÛπει να σøεδιÀúïνται, να κατασκευÀúïνται και να
διατÀσσïνται Ûτσι ω� στε να µπïρïυ� ν να øρησιµïπïιïυ� νται απÞ Ûναν ïδηγÞ µε ασæαλη� τρÞπï και µε
τïυς ελÀøιστïυς δυνατïυ� ς κινδυ� νïυς συ� γγυσης¯ πρÛπει επÝσης να Ûøïυν αντιïλισθητικη� επιæÀνεια και
να καθαρÝúïνται ευ� κïλα.

Στην περÝπτωση πïυ η ενεργïπïÝηση� τïυς ενÛøει κινδυ� νïυς, ιδÝως επικÝνδυνων κινη� σεων, τα Þργανα
øειρισµïυ� της µηøανη� ς εκτÞς εκεÝνων πïυ Ûøïυν πρïκαθïρισµÛνες θÛσεις πρÛπει να επιστρÛæïυν στï
νεκρÞ σηµεÝï µÞλις απελευθερωθïυ� ν απÞ τï øειριστη� .

Στην περÝπτωση τρïøïæÞρων µηøανω� ν, τï συ� στηµα διευ� θυνσης πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνï και
κατασκευασµÛνï κατÀ τρÞπï ω� στε να ελαττω� νεται η δυ� ναµη των απÞτïµων κινη� σεων τïυ τιµïνιïυ� η�
τïυ µïøλïυ� ïδη� γησης πïυ ïæεÝλïνται σε κρïυ� σεις των κατευθυντη� ριων τρïøω� ν.

Τα Þργανα εµπλïκη� ς τïυ διαæïρικïυ� πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνα και κατασκευασµÛνα Ûτσι ω� στε να
επιτρÛπïυν την απελευθÛρωση τïυ διαæïρικïυ� Þταν η µηøανη� âρÝσκεται σε κÝνηση.

Η τελευταÝα æρÀση τïυ σηµεÝïυ 1.2.2 δεν εæαρµÞúεται στη λειτïυργÝα της κινητικÞτητας.

3.2.2. ΘÛση σε λειτïυργÝα/µετακÝνηση

Ãι αυτïκινïυ� µενες µηøανÛς µε æερÞµενï ïδηγÞ πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνες µε συστη� µατα πïυ να
απïθαρρυ� νïυν τη θÛση σε λειτïυργÝα τïυ κινητη� ρα απÞ µη εντεταλµÛνα πρÞσωπα.

ΚÀθε εκïυ� σια µετακÝνηση µιας αυτïκινïυ� µενης µηøανη� ς µε æερÞµενï ïδηγÞ πρÛπει να εÝναι αδυ� νατη
εκτÞς εÀν ï ïδηγÞς âρÝσκεται στη θÛση øειρισµïυ� .

Ùταν µια µηøανη� πρÛπει να æÛρει, για την εργασÝα την ïπïÝα επιτελεÝ, εêïπλισµïυ� ς πïυ πρïεêÛøïυν
τïυ συνη� θïυς περιτυπω� µατÞς της (π.ø. συστη� µατα σταθερïπïÝησης, âραøÝïνα κ.λπ.), ï ïδηγÞς πρÛπει
να Ûøει τα µÛσα να εêακριâω� νει ευ� κïλα, πρïτïυ� την µετακινη� σει, αν ïι εêïπλισµïÝ αυτïÝ εÝναι σε θÛση
πïυ να επιτρÛπïυν την ασæαλη� µετακÝνηση.

Τï Ýδιï ισøυ� ει για Þλα τα στïιøεÝα τα ïπïÝα, για να επιτρÛπïυν την ασæαλη� µετακÝνηση, πρÛπει να
Ûøïυν καθïρισµÛνη θÛση, ενδεøïµÛνως µανδαλωµÛνη.

ΕæÞσïν εÝναι τεøνικÀ και ïικïνïµικÀ εæικτÞ, πρïυMπÞθεση για τη µετακÝνηση της µηøανη� ς πρÛπει να
εÝναι η ασæαλη� ς θÛση των πρïαναæερÞµενων στïιøεÝων.

Η µηøανη� δεν πρÛπει να µετακινεÝται Þταν ï κινητη� ρας τÝθεται σε λειτïυργÝα.

3.3.3. Παυ� ση της µετακÝνησης

Με την επιæυ� λαêη των τηρητÛων απαιτη� σεων ïδικη� ς κυκλïæïρÝας, τÞσï ïι αυτïκινïυ� µενες µηøανÛς
Þσï και τα ρυµïυλκïυ� µενÀ τïυς πρÛπει να ανταπïκρÝνïνται στις απαιτη� σεις για ασæαλη� επιâρÀδυνση,
στÀση, πÛδηση και ακινητïπïÝηση, υπÞ Þλες τις συνθη� κες øρη� σης, æïρτÝïυ, ταøυ� τητας, κατÀστασης
εδÀæïυς, κλÝσης εδÀæïυς πïυ πρïâλÛπïνται απÞ τïν κατασκευαστη� και αντιστïιøïυ� ν σε καταστÀσεις
πïυ απαντω� νται κανïνικÀ.

Η επιâρÀδυνση και η στÀση µιας αυτïκινïυ� µενης µηøανη� ς πρÛπει να επιτυγøÀνïνται απÞ τïν ïδηγÞ
µÛσω ενÞς κυ� ριïυ συστη� µατïς πÛδησης. ΕæÞσïν απαιτεÝται για λÞγïυς ασæÀλειας σε περÝπτωση
âλÀâης τïυ κυ� ριïυ συστη� µατïς πÛδησης, η� σε περÝπτωση ελλεÝψεως παρïøη� ς ενÛργειας για τη θÛση σε
λειτïυργÝα τïυ συστη� µατïς αυτïυ� , η επιâρÀδυνση και η στÀση πρÛπει να επιτυγøÀνïνται απÞ
εæεδρικÞ συ� στηµα πÛδησης µε ανεêÀρτητα και ευπρÞσιτα Þργανα øειρισµïυ� .
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ΕæÞσïν απαιτεÝται, για λÞγïυς ασæÀλειας, η διαρκη� ς ακινητïπïÝηση της µηøανη� ς πρÛπει να επιτυγøÀ-
νεται µε συ� στηµα στÀθµευσης. Τï συ� στηµα αυτÞ εÝναι δυνατÞ να συµπÝπτει µε Ûνα απÞ τα συστη� µατα
πïυ αναæÛρïνται στï δευ� τερï εδÀæιï, υπÞ την πρïυMπÞθεση Þτι θα εÝναι καθαρÀ µηøανικÞ.

Στην περÝπτωση πïυ η κινητη� µηøανη� κατευθυ� νεται εê απïστÀσεως, πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη και
κατασκευασµÛνη Ûτσι ω� στε να σταµατÀ αυτÞµατα στην περÝπτωση πïυ ï ïδηγÞς øÀσει τïν ÛλεγøÞ
της.

Τï σηµεÝï 1.2.4 δεν εæαρµÞúεται για τη λειτïυργÝα «µετακÝνηση».

3.3.4. ΚÝνηση µηøανω� ν µε πεúÞ ïδηγÞ

Ãπïιαδη� πïτε µετακÝνηση αυτïκÝνητων µηøανω� ν πρÛπει να µπïρεÝ να πραγµατïπïιεÝται µÞνïν εæÞσïν
ï ïδηγÞς επενεργεÝ συνεøω� ς στï αντÝστïιøï Þργανï øειρισµïυ� . ΕιδικÞτερα, η µηøανη� δεν πρÛπει να
µετακινεÝται Þταν ï κινητη� ρας τÝθεται σε λειτïυργÝα.

Τα συστη� µατα øειρισµïυ� των µηøανω� ν µε πεúÞ ïδηγÞ πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνα κατÀ τρÞπïν ω� στε
να µειω� νïνται στï ελÀøιστï ïι κÝνδυνïι πïυ ïæεÝλïνται στην απρïσδÞκητη κÝνηση της µηøανη� ς πρïς
τïν ïδηγÞ, και ιδÝως ïι κÝνδυνïι:

α) συ� νθλιψης¯

â) τραυµατισµïυ� απÞ τα περιστρεæÞµενα εργαλεÝα.

ΕπιπλÛïν, η συνη� θης ταøυ� τητα µετακÝνησης της µηøανη� ς πρÛπει να εÝναι αντÝστïιøη πρïς την ταøυ� τητα
ενÞς πεúïυ� ïδηγïυ� .

Στην περÝπτωση των µηøανω� ν στις ïπïÝες εÝναι δυνατÞν να πρïσαρµÞúεται περιστρεæÞµενï εργαλεÝï,
τï εργαλεÝï δεν πρÛπει να µπïρεÝ να ενεργïπïιεÝται εæÞσïν Ûøει εµπλακεÝ η ïπισθïπïρÝα, εκτÞς απÞ
την περÝπτωση κατÀ την ïπïÝα η µετακÝνηση της µηøανη� ς ïæεÝλεται στην κÝνηση τïυ εργαλεÝïυ. Στην
περÝπτωση αυτη� , αρκεÝ η ταøυ� τητα ïπισθïπïρÝας να εÝναι τÛτïια ω� στε να µη απïτελεÝ κÝνδυνï για τïν
ïδηγÞ.

3.3.5. ΒλÀâη τïυ κυκλω� µατïς øειρισµïυ�

Η âλÀâη της τρïæïδÞτησης τïυ υπïâïηθïυ� µενïυ συστη� µατïς διευ� θυνσης, αν υπÀρøει τÛτïιï συ� στηµα
δεν πρÛπει να εµπïδÝúει τη διευ� θυνση της µηøανη� ς µÛøρι την ακινητïπïÝηση� της.

3.4. ΜÛτρα πρïστασÝας κατÀ των µηøανικω� ν κινδυ� νων

3.4.1. ΚÝνδυνïι πρïερøÞµενïι απÞ κινη� σεις για τις ïπïÝες δεν Ûøει δïθεÝ εντïλη�

Στην περÝπτωση διακïπη� ς λειτïυργÝας ενÞς στïιøεÝïυ µηøανη� ς, η εκτρïπη� τïυ απÞ τï σηµεÝï στÀσης,
ανεêαρτη� τως αιτÝας, εæÞσïν δεν ενεργïπïιïυ� νται τα Þργανα øειρισµïυ� , πρÛπει να εÝναι τÛτïια ω� στε να
µην θÛτει σε κÝνδυνï τα εκτεθειµÛνα Àτïµα.

Η µηøανη� πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη, κατασκευασµÛνη, και, ενδεøïµÛνως, συναρµïλïγηµÛνη στην
κινητη� της âÀση κατÀ τÛτïιï τρÞπï ω� στε, κατÀ τη µετατÞπιση� της, ïι ανεêÛλεγκτες ταλαντω� σεις τïυ
κÛντρïυ âÀρïυς της να µην επηρεÀúïυν τη σταθερÞτητÀ της και να µην πρïκαλïυ� ν υπερâïλικÛς
καταπïνη� σεις στï σκελετÞ της.

3.4.2. ΚÝνδυνïς θραυ� σης κατÀ τη διÀρκεια της λειτïυργÝας

Τα στïιøεÝα µηøανη� ς πïυ περιστρÛæïνται µε µεγÀλη ταøυ� τητα και για τα ïπïÝα, παρÞλες τις
πρïæυλÀêεις, υæÝσταται κÝνδυνïς θραυ� σης η� κατακερµατισµïυ� , πρÛπει να εÝναι συναρµïλïγηµÛνα και
καλυµµÛνα µε τÛτïιï τρÞπï ω� στε τα θραυ� µατÀ τïυς να συγκρατïυ� νται, η� , Þταν αυτÞ εÝναι αδυ� νατïν,
να µην κατευθυ� νïνται πρïς τη θÛση ïδη� γησης η� /και τις θÛσεις εργασÝας.

3.4.3. ΚÝνδυνïι πρïερøÞµενïι απÞ ανατρïπη�

Ùταν για µια αυτïκινïυ� µενη µηøανη� µε æερÞµενï ïδηγÞ και, ενδεøïµÛνως æερÞµενïυς øειριστÛς,
υπÀρøει κÝνδυνïς ανατρïπη� ς, η µηøανη� πρÛπει να σøεδιÀúεται και να εæïδιÀúεται µε σηµεÝα
αγκυ� ρωσης τα ïπïÝα επιτρÛπïυν να δÛøεται σøετικη� πρïστατευτικη� κατασκευη� (ROPS).

Η κατασκευη� αυτη� πρÛπει να εÝναι τÛτïια ω� στε, σε περÝπτωση ανατρïπη� ς, να εêασæαλÝúει στï
æερÞµενï ïδηγÞ και, ενδεøïµÛνως, στïυς æερÞµενïυς øειριστÛς κατÀλληλï ïριακÞ Þγκï παραµÞρæω-
σης (DLV).

ΠρïκειµÛνïυ να εêακριâωθεÝ Þτι η πρïστατευτικη� κατασκευη� πληρïÝ την απαÝτηση τïυ δευτÛρïυ
εδαæÝïυ, ï κατασκευαστη� ς η� ï εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ, πρÛπει να εκτελÛσει
η� να æρïντÝσει να εκτελεστïυ� ν ïι δïκιµÛς πïυ ενδεÝκνυνται για κÀθε τυ� πï πρïστατευτικη� ς κατα-
σκευη� ς.
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ΕπιπλÛïν, πρïστατευτικη� κατασκευη� σε περÝπτωση ανατρïπη� ς πρÛπει να æÛρïυν τα ακÞλïυθα
øωµατïυργικÀ µηøανη� µατα ισøυ� ïς ανω� τερης των 15 kW:

— ερπυστριïæÞρïι η τρïøïæÞρïι æïρτωτÛς,

— æïρτωτÛς-εκσκαæεÝς,

— ερπυστριïæÞρïι η� τρïøïæÞρïι ελκυστη� ρες,

— απïêεστη� ρες, µε η� øωρÝς αυτïæïρτωτη� ,

— ισïπεδωτÛς,

— ανατρεπÞµενα ïøη� µατα µε πρÞσθιï Àêïνα.

3.4.4. ΚÝνδυνïι πρïερøÞµενïι απÞ την πτω� ση αντικειµÛνων

Ùταν, για µια µηøανη� µε æερÞµενï ïδηγÞ η� , ενδεøïµÛνως, µε æερÞµενïυς øειριστÛς, υπÀρøει κÝνδυνïς
απÞ την πτω� ση αντικειµÛνων η� υλικω� ν, η µηøανη� πρÛπει να σøεδιÀúεται και να εæïδιÀúεται, εæÞσïν τï
επιτρÛπïυν ïι διαστÀσεις της, µε σηµεÝα αγκυ� ρωσης πïυ της επιτρÛπïυν να δÛøεται σøετικη� πρïστα-
τευτικη� κατασκευη� (FOPS).

Η κατασκευη� αυτη� πρÛπει να εÝναι τÛτïια ω� στε, σε περÝπτωση πτω� σεως αντικειµÛνων η� υλικω� ν, να
εêασæαλÝúει στïυς æερÞµενïυς øειριστÛς κατÀλληλï ïριακÞ Þγκï παραµÞρæωσης (DLV).

ΠρïκειµÛνïυ να εêακριâωθεÝ Þτι η πρïστατευτικη� κατασκευη� πληρïÝ την απαÝτηση τïυ δευτÛρïυ
εδαæÝïυ, ï κατασκευαστη� ς η� ï εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ, πρÛπει να εκτελÛσει
η� να æρïντÝσει να εκτελεστïυ� ν ïι δïκιµÛς πïυ ενδεÝκνυνται για κÀθε τυ� πï πρïστατευτικη� ς κατα-
σκευη� ς.

3.4.5. ΚÝνδυνïι ïæειλÞµενïι στα µÛσα πρïσπÛλασης

ΠρÛπει να πρïâλÛπïνται µÛσα στη� ριêης και øειρïλαâÛς τα ïπïÝα να Ûøïυν σøεδιασθεÝ, κατασκευασθεÝ
και τïπïθετηθεÝ κατÀ τρÞπïν ω� στε ïι øρη� στες να τα øρησιµïπïιïυ� ν αυθÞρµητα και να µη øρησιµïπïι-
ïυ� ν πρïς τï σκïπÞ αυτÞ τα Þργανα øειρισµïυ� .

3.4.6. ΚÝνδυνïι πρïερøÞµενïι απÞ συστη� µατα ρυµïυ� λκησης

ΚÀθε µηøανη� πïυ ρυµïυλκεÝ η� ρυµïυλκεÝται πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνη µε συστη� µατα ρυµïυ� λκησης
η� úευ� êης, σøεδιασµÛνα, κατασκευασµÛνα και τïπïθετηµÛνα Ûτσι ω� στε η úευ� êη και απÞúευêη να
γÝνïνται ευ� κïλα και µε ασæÀλεια και να εµπïδÝúεται η τυøαÝα απÞúευêη κατÀ τη øρη� ση.

ΕæÞσïν αυτÞ επιâÀλλεται απÞ τï æïρτÝï τïυ ρυµïυ� , ïι µηøανÛς αυτÛς πρÛπει να εÝναι εêïπλισµÛνες µε
Ûνα υπïστη� ριγµα τï ïπïÝï θα Ûøει επιæÀνεια στη� ριêης πρïσαρµïσµÛνη στï æïρτÝï και τï Ûδαæïς.

3.4.7. ΚÝνδυνïι πρïερøÞµενïι απÞ τη µετÀδïση ισøυ� ïς µεταêυ� της αυτïκινïυ� µενης µηøανη� ς (η� τïυ ελκυ-
στη� ρα) και της ρυµïυλκïυ� µενης µηøανη� ς

Ãι αρθρωτïÝ Àêïνες µετÀδïσης πïυ συνδÛïυν µια αυτïκινïυ� µενη µηøανη� (η� ελκυστη� ρα) µε τï πρω� τï
σταθερÞ Ûδρανï µιας ρυµïυλκïυ� µενης µηøανη� ς, πρÛπει να διαθÛτïυν συ� στηµα πρïστασÝας και πρïς
την πλευρÀ της αυτïκινïυ� µενης και πρïς την πλευρÀ της ρυµïυλκïυ� µενης µηøανη� ς, και µÀλιστα σε
Þλï τï µη� κïς τïυ Àêïνα και των ïµïκινητικω� ν συνδÛσµων τïυ.

ΑπÞ την πλευρÀ της αυτïκινïυ� µενης µηøανη� ς η� τïυ ελκυστη� ρα, ï δυναµïδÞτης Àêïνας στïν ïπïÝï
συνδÛεται ï Àêïνας µετÀδïσης πρÛπει να πρïστατευ� εται εÝτε µε πρïκÀλυµµα στερεωµÛνï στην
αυτïκινïυ� µενη µηøανη� (η� τïν ελκυστη� ρα) εÝτε µε Àλλï συ� στηµα πïυ να εêασæαλÝúει ισïδυ� ναµη
πρïστασÝα.

ΑπÞ την πλευρÀ της ρυµïυλκïυ� µενης µηøανη� ς, ï δυναµïλη� πτης Àêïνας πρÛπει να περικλεÝεται σε
κÀλυµµα πρïστασÝας στερεωµÛνï στη µηøανη� .

Στα συστη� µατα µετÀδïσης µε ïµïκινητικïυ� ς συνδÛσµïυς, η υ� παρêη συστη� µατïς περιïρισµïυ� της
ρïπη� ς η� ελευ� θερα περιστρεæÞµενïυ τρïøïυ� επιτρÛπεται µÞνïν πρïς την πλευρÀ της ρυµïυλκïυ� µενης
µηøανη� ς. Στην περÝπτωση αυτη� , ïι ïµïκινητικïÝ συ� νδεσµïι πρÛπει να επισηµαÝνïνται µε τη æïρÀ
συναρµïγη� ς.

ΚÀθε ρυµïυλκïυ� µενη µηøανη� της ïπïÝας η λειτïυργÝα πρïυMπïθÛτει την υ� παρêη ενÞς Àêïνα µετÀδïσης
πïυ τη συνδÛει µε µÝα αυτïκινïυ� µενη µηøανη� η� µε Ûναν ελκυστη� ρα πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνη µε
συ� στηµα ανÀρτησης τïυ Àêïνα µετÀδïσης Ûτσι ω� στε, σε περÝπτωση απÞúευêης της µηøανη� ς, τÞσï ï
Àêïνας Þσï και τï συ� στηµα πρïστασÝας τïυ να µην διατρÛøïυν κÝνδυνï âλÀâης απÞ την επαæη� τïυς
µε τï Ûδαæïς η� µε Ûνα στïιøεÝï της µηøανη� ς.

Τα εêωτερικÀ στïιøεÝα τïυ πρïστατευτικïυ� αυτïυ� συστη� µατïς πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνα,
κατασκευασµÛνα και τïπïθετηµÛνα Ûτσι ω� στε να µη συµπεριστρÛæïνται µε τïν Àêïνα µετÀδïσης. Τï
πρïστατευτικÞ συ� στηµα πρÛπει να περιâÀλλει τï συ� στηµα µετÀδïσης Ûως τα Àκρα των εσωτερικω� ν
σιαγÞνων πρïκειµÛνïυ για απλïυ� ς ïµïκινητικïυ� ς συνδÛσµïυς και τïυλÀøιστïν µÛøρι τï κÛντρï τïυ η�
των εêωτερικω� ν συνδÛσµων στην περÝπτωση πïυ γÝνεται øρη� ση των καλïυ� µενων ïµïκινητικω� ν
συνδÛσµων µεγÀλης γωνÝας.
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ΕÀν ï κατασκευαστη� ς πρïâλÛπει πρïσπÛλαση στις θÛσεις εργασÝας κïντÀ στïν αρθρωτÞ Àêïνα
µετÀδïσης, πρÛπει να µεριµνÀ ω� στε τα πρïστατευτικÀ συστη� µατα των αêÞνων αυτω� ν, τα ïπïÝα
περιγρÀæïνται στï Ûκτï εδÀæιï, να µην µπïρïυ� ν να øρησιµïπïιηθïυ� ν ως αναâαθµÝδες πρïσπÛλασης,
εκτÞς εÀν Ûøïυν σøεδιασθεÝ και κατασκευασθεÝ για τï σκïπÞ αυτÞ.

3.4.8. ΚÝνδυνïι πρïερøÞµενïι απÞ κινητÀ στïιøεÝα µετÀδïσης κÝνησης

ΚατÀ παρÛκκλιση τïυ σηµεÝïυ 1.3.8. µÛρïς Α, στην περÝπτωση κινητη� ρων εσωτερικη� ς καυ� σης, ïι
κινητïÝ πρïæυλακτη� ρες πïυ εµπïδÝúïυν την πρïσπÛλαση στα κινητÀ στïιøεÝα στï διαµÛρισµα τïυ
κινητη� ρα µπïρïυ� ν να µη διαθÛτïυν διÀταêη ασæÀλισης, µε την πρïυMπÞθεση Þτι, για να ανïÝêïυν,
απαιτεÝται εÝτε η øρη� ση εργαλεÝïυ η� κλειδιïυ� , εÝτε η øρη� ση ïργÀνïυ øειρισµïυ� πïυ âρÝσκεται στη θÛση
ïδη� γησης, αν αυτη� εÝναι τïπïθετηµÛνη σε τελεÝως κλειστÞ θαλαµÝσκï πïυ κλειδω� νει.

3.5. ΜÛτρα πρïστασÝας απÞ Àλλïυς κινδυ� νïυς

3.5.1. ΚÝνδυνïι πρïερøÞµενïι απÞ τη συστïιøÝα συσσωρευτω� ν

Η υπïδïøη� της συστïιøÝας πρÛπει να εÝναι κατασκευασµÛνη και τïπïθετηµÛνη και η συστïιøÝα πρÛπει
να εÝναι εγκατεστηµÛνη Ûτσι ω� στε να µειω� νεται στï ελÀøιστï ï κÝνδυνïς εκτÞêευσης ηλεκτρïλυ� τïυ
πÀνω στï øειριστη� , ακÞµη και σε περÝπτωση ανατρïπη� ς, η� /και πρïκειµÛνïυ να µειω� νεται στï ελÀøιστï
η συγκÛντρωση ατµω� ν στις θÛσεις πïυ καταλαµâÀνïυν ïι øειριστÛς.

Η µηøανη� πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη Ûτσι ω� στε η συστïιøÝα να µπïρεÝ να
απïσυνδÛεται µε τη âïη� θεια ειδικη� ς και ευπρÞσιτης διÀταêης.

3.5.2. ΚÝνδυνïι πυρκαγιÀς

ΑνÀλïγα µε τïυς κινδυ� νïυς πïυ ï κατασκευαστη� ς πρïâλÛπει Þτι εÝναι ενδεøÞµενïι κατÀ τη øρησιµï-
πïÝηση, η µηøανη� πρÛπει, εÀν τï επιτρÛπïυν ïι διαστÀσεις της:

— εÝτε να επιτρÛπει την τïπïθÛτηση ευ� κïλα πρïσιτω� ν πυρïσâεστη� ρων,

— εÝτε να εÝναι εæïδιασµÛνη µε πυρïσâεστικÀ συστη� µατα πïυ απïτελïυ� ν αναπÞσπαστï στïιøεÝï της
µηøανη� ς.

3.5.3. ΚÝνδυνïι απÞ την εκπïµπη� σκÞνης, αερÝων, κ.λπ.

Ùταν υπÀρøει τÛτïιïς κÝνδυνïς, η συγκρÀτηση πïυ πρïâλÛπεται στï σηµεÝï 1.5.13 µπïρεÝ να
αντικαστασταθεÝ µε Àλλα µÛσα π.ø. µε ψεκασµïυ� ς µε νερÞ.

Τï σηµεÝï 1.5.13 δευ� τερï και τρÝτï εδÀæιï δεν εæαρµÞúεται εæÞσïν η κυ� ρια λειτïυργÝα της µηøανη� ς
εÝναι ï ψεκασµÞς πρïϊÞντων.

3.6. ΕνδεÝêεις

3.6.1. Ση� µανση — πρïειδïπïιητικÛς διατÀêεις

Ãι µηøανÛς πρÛπει να περιλαµâÀνïυν µÛσα ση� µανσης η� /και πινακÝδες ïδηγιω� ν σøετικÀ µε τη øρη� ση, τη
ρυ� θµιση η� τη συντη� ρηση σε κÀθε περÝπτωση πïυ απÞ αυτÞ εêαρτÀται η υγεÝα και η ασæÀλεια των
εκτιθÛµενων ατÞµων. Τα στïιøεÝα αυτÀ πρÛπει να επιλÛγïνται, να σøεδιÀúïνται και να κατασκευÀúï-
νται µε τρÞπï ω� στε να εÝναι ευδιÀκριτα και ανθεκτικÀ.

Με την επιæυ� λαêη των απαιτη� σεων πïυ πρÛπει να τηρïυ� νται για την ïδικη� κυκλïæïρÝα, ïι µηøανÛς µε
æερÞµενï ïδηγÞ πρÛπει να διαθÛτïυν τïν ακÞλïυθï εêïπλισµÞ:

— µÝα ηøητικη� διÀταêη για την πρïειδïπïÝηση των εκτιθÛµενων ατÞµων,

— Ûνα συ� στηµα æωτεινη� ς ση� µανσης στï ïπïÝï λαµâÀνïνται υπÞψη ïι πρïâλεπÞµενες øρη� σεις της
µηøανη� ς, Þπως π.ø. æω� τα στÀσης, æω� τα ïπισθïπïρÝας, περιστρïæικïÝ πρïâïλεÝς. Η τελευταÝα αυτη�
απαÝτηση δεν ισøυ� ει για τις µηøανÛς πïυ πρïïρÝúïνται απïκλειστικÀ για υπÞγειες εργασÝες και δεν
διαθÛτïυν ηλεκτρικη� ενÛργεια.

Ãι τηλεκατευθυνÞµενες µηøανÛς, των ïπïÝων ïι κανïνικÛς συνθη� κες øρη� σης εκθÛτïυν Àτïµα σε
κÝνδυνï πρïσκρïυ� σεως και συ� νθλιψης, πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνες µε τα κατÀλληλα µÛσα πρïειδï-
πïÝησης για τïυς ελιγµïυ� ς τïυς η� µε τις κατÀλληλες για την πρïστασÝα των εκτιθÛµενων πρïσω� πων
διατÀêεις. Τï Ýδιï ισøυ� ει για τις µηøανÛς των ïπïÝων η øρησιµïπïÝηση συνεπÀγεται συστηµατικη�
επανÀληψη κÝνησης πρïς τα εµπρÞς και πρïς τα πÝσω επÝ τïυ Ýδιïυ Àêïνïς και των ïπïÝων ï ïδηγÞς
δεν Ûøει Àµεση ïρατÞτητα πρïς τα πÝσω.

ΠρÛπει εκ κατασκευη� ς να εµπïδÝúεται η δυνατÞτητα ακïυ� σιας διακïπη� ς της λειτïυργÝας τïυ συνÞλïυ
των διατÀêεων πρïειδïπïÝησης και ση� µανσης. Σε κÀθε περÝπτωση πïυ αυτÞ εÝναι απαραÝτητï για
λÞγïυς ασæαλεÝας, ïι διατÀêεις αυτÛς πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνες µε µÛσα ελÛγøïυ της καλη� ς
λειτïυργÝας τïυς και τυøÞν âλÀâη τïυς να εÝναι εµæανη� ς για τï øειριστη� .

Ùσïν αæïρÀ τις µηøανÛς στις ïπïÝες ïι ελιγµïÝ τïυ κυρÝως σω� µατÞς τïυς η� τïυ εργαλεÝïυ τïυς
παρïυσιÀúïυν ιδιαÝτερïυς κινδυ� νïυς, πρÛπει µια αναγνω� σιµη απÞ ασæαλη� απÞσταση επιγραæη� ,
τïπïθετηµÛνη επÀνω στη µηøανη� , να πρïειδïπïιεÝ τα Àτïµα πïυ αναγκαστικÀ πρÛπει να âρÝσκïνται
στï γυ� ρω της øω� ρï, να µην πλησιÀúïυν τη µηøανη� ενÞσω λειτïυργεÝ.
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3.6.2. Ση� µανση

Ãι στïιøειω� δεις ενδεÝêεις πïυ πρïâλÛπïνται στï σηµεÝï 1.7.3 συµπληρω� νïνται ως εêη� ς:

— την ïνïµαστικη� ισøυ� εκæρασµÛνη σε kW,

— τη µÀúα, σε kg, της µηøανη� ς, µε τïν εêïπλισµÞ πïυ æÛρει συνη� θως, και ενδεøïµÛνως:

— τη µÛγιστη ελκτικη� δυ� ναµη πïυ πρïâλÛπει ï κατασκευαστη� ς στï Àγκιστρï úευ� êης, σε Ν,

— τη µÛγιστη κατακÞρυæη δυ� ναµη πïυ πρïâλÛπει ï κατασκευαστη� ς στï σηµεÝï úευ� êης, σε Ν.

3.6.3. ÃδηγÝες øρη� σης

Στις ïδηγÝες øρη� σης, εκτÞς απÞ τις στïιøειω� δεις ενδεÝêεις τïυ σηµεÝïυ 1.7.4, πρÛπει να δÝδïνται τα
ακÞλïυθα στïιøεÝα:

α) ως πρïς τïυς κραδασµïυ� ς της µηøανη� ς, εÝτε η πραγµατικη� τιµη� εÝτε η τιµη� πïυ υπïλïγÝúεται âÀσει
µÛτρησης πïυ Ûγινε σε πανïµïιÞτυπη µηøανη� :

— ï σταθµισµÛνïς κατÀ τη συøνÞτητα τετραγωνικÞς µÛσïς Þρïς της επιτÀøυνσης την ïπïÝα
υæÝστανται τα Àνω Àκρα, Þταν υπερâαÝνει τα 2,5 m/s2 Þταν τï επÝπεδï αυτÞ εÝναι κατω� τερï απÞ
η� Ýσï πρïς τï 2,5 m/s2, αυτÞ πρÛπει να αναæÛρεται,

— ï σταθµισµÛνïς κατÀ τη συøνÞτητα τετραγωνικÞς µÛσïς Þρïς της επιτÀøυνσης την ïπïÝα
υæÝσταται τï σω� µα (πÞδια η� Ûδρα), Þταν υπερâαÝνει τα 0,5 m/s2¯ Þταν τï επÝπεδï αυτÞ εÝναι
κατω� τερï απÞ η� Ýσï πρïς τα 0,5 m/s2, αυτÞ πρÛπει να αναæÛρεται.

Αν δεν εæαρµÞúïνται τα εναρµïνισµÛνα πρÞτυπα, τα στïιøεÝα σøετικÀ µε τïυς κραδασµïυ� ς πρÛπει
να µετρω� νται øρησιµïπïιω� ντας τïν πλÛïν πρïσαρµïσµÛνï στη µηøανη� κω� δικα µετρη� σεων.

Ã κατασκευαστη� ς υπïδεικνυ� ει τις συνθη� κες λειτïυργÝας της µηøανη� ς κατÀ τη διÀρκεια των
µετρη� σεων και τις µεθÞδïυς πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν για τις µετρη� σεις¯

â) στην περÝπτωση µηøανω� ν πïυ, ανÀλïγα µε τï øρησιµïπïιïυ� µενï εêïπλισµÞ, επιδÛøïνται πïλλα-
πλÛς øρη� σεις, ï κατασκευαστη� ς της âασικη� ς µηøανη� ς, επÝ της ïπïÝας µπïρïυ� ν να πρïσαρµïστïυ� ν
εναλλÀêιµïι εêïπλισµïÝ και ï κατασκευαστη� ς των εναλλÀêιµων αυτω� ν εêïπλισµω� ν πρÛπει να
παρÛøïυν τις πληρïæïρÝες πïυ øρειÀúïνται για την ασæαλη� πρïσαρµïγη� και τη øρησιµïπïÝηση�
τïυς.

4. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ
Ι∆ΙΑΙΤΕΡΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΛÃΓΩ ΑΝΥΨΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ãι µηøανÛς πïυ παρïυσιÀúïυν κινδυ� νïυς λÞγω ανυψωτικω� ν εργασιω� ν, κατÀ κυ� ριï λÞγï κινδυ� νïυς
πτω� σης τïυ æïρτÝïυ, πρÞσκρïυσης τïυ æïρτÝïυ η� ανατρïπη� ς εêαιτÝας øειρισµïυ� τïυ æïρτÝïυ πρÛπει
να σøεδιÀúïνται και να κατασκευÀúïνται κατÀ τρÞπïν ω� στε να ανταπïκρÝνïνται στις ακÞλïυθες
απαιτη� σεις.

Ãι ανωτÛρω κÝνδυνïι ενυπÀρøïυν κυρÝως στις µηøανÛς πïυ Ûøïυν ως απïστïλη� να µετατïπÝúïυν
µεµïνωµÛνï æïρτÝï µε αλλαγη� της στÀθµης κατÀ τη διÀρκεια της µετατÞπισης. Τï æïρτÝï αυτÞ µπïρεÝ
να απïτελεÝται απÞ αντικεÝµενα, υλικÀ η� εµπïρευ� µατα.

4.1. ΓενικÀ

4.1.1. ÃρισµïÝ

α) «ανυψωτικÀ εêαρτη� µατα»: δïµικÀ µÛρη η� στïιøεÝα εêïπλισµïυ� µη συνδεδεµÛνα µε τη µηøανη� και
τïπïθετïυ� µενα µεταêυ� της µηøανη� ς και τïυ æïρτÝïυ, η� επÝ τïυ æïρτÝïυ, για τη συγκρÀτηση� τïυ¯

â) «εêαρτη� µατα αρτÀνης»: εêαρτη� µατα πïυ øρησιµευ� ïυν στην κατασκευη� η� øρησιµïπïÝηση αρτÀνης,
Þπως Àγκιστρα µε µÀτι, αγκυ� λια κρÝκïι, κρÝκïι µε âÀκτρï κ.λπ.¯

γ) «ïδηγïυ� µενï æïρτÝï»: æïρτÝï τïυ ïπïÝïυ η µετατÞπιση διενεργεÝται καθ’ ïλïκληρÝα κατÀ µη� κïς
Àκαµπτων η� ευ� καµπτων υλικω� ν ïδηγω� ν των ïπïÝων η θÛση στï øω� ρï πρïσδιïρÝúεται απÞ σταθερÀ
σηµεÝα¯

δ) «συντελεστη� ς øρη� σης»: αριθµητικη� τιµη� τïυ λÞγïυ τïυ εγγυηµÛνïυ απÞ τïν κατασκευαστη� æïρτÝïυ
µÛøρι τï ïπïÝï Ûνας εêïπλισµÞς, Ûνα εêÀρτηµα η� µÝα µηøανη� µπïρεÝ να συγκρατεÝ τï æïρτÝï αυτÞ,
πρïς τï µÛγιστï æïρτÝï øρη� σης τï ïπïÝï αναγρÀæεται πÀνω στïν εêïπλισµÞ, τï εêÀρτηµα η� τη
µηøανη� αντιστïÝøως¯
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ε) «συντελεστη� ς δïκιµη� ς»: αριθµητικη� τιµη� τïυ λÞγïυ τïυ æïρτÝïυ τïυ øρησιµïπïιïυ� µενïυ για την
εκτÛλεση των στατικω� ν η� δυναµικω� ν δïκιµω� ν ενÞς εêïπλισµïυ� , εêαρτη� µατïς η� µηøανη� ς, πρïς τï
µÛγιστï æïρτÝï øρη� σης πïυ αναγρÀæεται πÀνω στïν εêïπλισµÞ, τï εêÀρτηµα η� τη µηøανη�
αντιστïÝøως¯

στ) «στατικη� δïκιµη� »: δïκιµη� πïυ συνÝσταται στην επιθεω� ρηση της µηøανη� ς η� τïυ ανυψωτικïυ�
εêαρτη� µατïς και εν συνεøεÝα στην επιâïλη� µιας δυ� ναµης πïυ αντιστïιøεÝ στï µÛγιστï æïρτÝï
øρη� σης πïλλαπλασιαúÞµενï επÝ τïν κατÀλληλï συντελεστη� στατικη� ς δïκιµη� ς, µετÀ δε την απïæÞρ-
τιση στην εκ νÛïυ επιθεω� ρηση της µηøανη� ς η� τïυ εêαρτη� µατïς, για να διαπιστωθεÝ εÀν Ûøει
υπïστεÝ úηµÝες¯

ú) «δυναµικη� δïκιµη� »: δïκιµη� πïυ συνÝσταται στη θÛση σε λειτïυργÝα της µηøανη� ς υπÞ Þλες τις
δυνατÛς διατÀêεις της και συνδυασµïυ� ς εêαρτηµÀτων της, µε τï µÛγιστï æïρτÝï øρη� σης λαµâÀνï-
ντας υπÞψη τη δυναµικη� συµπεριæïρÀ της µηøανη� ς, πρïκειµÛνïυ να εêακριâωθεÝ η καλη� της
λειτïυργÝα και η λειτïυργÝα των στïιøεÝων ασæαλεÝας.

4.1.2. ΜÛτρα πρïστασÝας απÞ τïυς µηøανικïυ� ς κινδυ� νïυς

4.1.2.1. Κ Ý ν δ υ ν ï ι  λ Þ γ ω  Û λ λ ε ι ψ η ς  ε υ σ τ À θ ε ι α ς

Ãι µηøανÛς πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνες και κατασκευασµÛνες ω� στε η απαιτïυ� µενη στï σηµεÝï 1.3.1
ευστÀθεια να εêασæαλÝúεται και κατÀ τη λειτïυργÝα τïυς και εκτÞς λειτïυργÝας, καθω� ς και σε Þλες τις
æÀσεις µεταæïρÀς, συναρµïλÞγησης και απïσυναρµïλÞγησης, σε περÝπτωση πρïâλεπτω� ν âλαâω� ν
καθω� ς και κατÀ την εκτÛλεση των δïκιµω� ν εæÞσïν ïι δïκιµÛς αυτÛς διενεργïυ� νται συ� µæωνα µε τις
ïδηγÝες øρη� σης.

Πρïς τï σκïπÞ αυτÞ, ï κατασκευαστη� ς η� ï εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ, πρÛπει
να øρησιµïπïιη� σει τα ενδεδειγµÛνα µÛσα εêακρÝâωσης. Ùσïν αæïρÀ ειδικÞτερα τα αυτïκινïυ� µενα
âιïµηøανικÀ ïøη� µατα ανυψωτικη� ς ικανÞτητας Àνω τïυ 1,80 m, ï κατασκευαστη� ς η� ï εγκατεστηµÛνïς
στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ ïæεÝλει να εκτελÛσει η� να æρïντÝσει να εκτελεστεÝ, για κÀθε τυ� πï
âιïµηøανικïυ� ïøη� µατïς, δïκιµη� ευσταθεÝας επÝ εêÛδρας η� Àλλη ανÀλïγη δïκιµη� .

4.1.2.2. Ã δ η γ ï Ý  κ α ι  γ ρ α µ µ Û ς  κ υ� λ ι σ η ς

Ãι µηøανÛς πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνες µε κατÀλληλες διατÀêεις πïυ να επενεργïυ� ν στïυς ïδηγïυ� ς
η� τις γραµµÛς κυ� λισης για να απïæευ� γεται ï εκτρïøιασµÞς.

ΩστÞσï, σε περÝπτωση εκτρïøιασµïυ� παρÀ την υ� παρêη των διατÀêεων αυτω� ν η� σε περÝπτωση âλÀâης
ενÞς ïργÀνïυ ïδη� γησης η� κυ� λισης πρÛπει να υπÀρøïυν διατÀêεις πïυ να εµπïδÝúïυν την πτω� ση τïυ
εêïπλισµïυ� , των δïκιµω� ν στïιøεÝων η� τïυ æïρτÝïυ καθω� ς και την αντατρïπη� της µηøανη� ς.

4.1.2.3. Μ η ø α ν ι κ η� α ν τ ï ø η�

Ãι µηøανÛς, τα ανυψωτικÀ εêαρτη� µατα καθω� ς και τα κινητÀ στïιøεÝα πρÛπει να αντÛøïυν στις
καταπïνη� σεις στις ïπïÝες υπïâÀλλïνται κατÀ τη λειτïυργÝα, και ενδεøïµÛνως, εκτÞς λειτïυργÝας, υπÞ
τις συνθη� κες εγκατÀστασης και εκµετÀλλευσης πïυ πρïâλÛπïνται απÞ τïν κατασκευαστη� και σε Þλες
τις σøετικÛς διατÀêεις των εêαρτηµÀτων τïυς, λαµâανïµÛνων υπÞψη των τυøÞν επιδρÀσεων των
ατµïσæαιρικω� ν παραγÞντων και των καταπïνη� σεων πïυ ασκïυ� ν τα Àτïµα. Η απαÝτηση αυτη� πρÛπει
επÝσης να πληρïυ� ται κατÀ τη διÀρκεια της µεταæïρÀς, της συναρµïλÞγησης και της απïσυναρµïλÞγη-
σης.

Ãι µηøανÛς και τα ανυψωτικÀ εêαρτη� µατα πρÛπει να σøεδιÀúïνται και να κατασκευÀúïνται κατÀ
τρÞπïν ω� στε να απïæευ� γïνται ïι âλÀâες πïυ ïæεÝλïνται στην κÞπωση η� τη æθïρÀ, ανÀλïγα µε την
πρïâλεπÞµενη εæαρµïγη� .

Τα øρησιµïπïιïυ� µενα υλικÀ πρÛπει να επιλÛγïνται µε κριτη� ριï τï περιâÀλλïν øρησιµïπïÝησης πïυ
πρïâλÛπει ï κατασκευαστη� ς, ιδÝως Þσïν αæïρÀ τη διÀâρωση, τη æθïρÀ λÞγω τριâη� ς, τις κρïυ� σεις, την
ευθραυστÞτητα λÞγω ψυ� øïυς και τη γη� ρανση.

Ãι µηøανÛς και τα ανυψωτικÀ εêαρτη� µατα πρÛπει να σøεδιÀúïνται και να κατασκευÀúïνται Ûτσι ω� στε
να αντÛøïυν øωρÝς µÞνιµη παραµÞρæωση ïυ� τε Ûκδηλη âλÀâη τις υπερæïρτÝσεις πïυ ïæεÝλïνται στις
στατικÛς δïκιµÛς. ΚατÀ τïν υπïλïγισµÞ πρÛπει να øρησιµïπïιïυ� νται ïι τιµÛς τïυ συντελεστη� στατικη� ς
δïκιµη� ς πïυ επιλÛγεται πρïκειµÛνïυ να εêασæαλιστεÝ τï ενδεδειγµÛνï επÝπεδï ασæαλεÝας. Ã συντελε-
στη� ς αυτÞς λαµâÀνει, κατÀ γενικÞ κανÞνα, τις ακÞλïυθες τιµÛς:

α) µηøανÛς µε κινητη� ρια δυ� ναµη τïν Àνθρωπï και ανυψωτικÀ εêαρτη� µατα: 1,5¯

â) λïιπÛς µηøανÛς: 1,25.

Ãι µηøανÛς πρÛπει να σøεδιÀúïνται και να κατασκευÀúïνται για να αντÛøïυν øωρÝς âλÀâη στις
δυναµικÛς δïκιµÛς πïυ πραγµατïπïιïυ� νται µε τï µÛγιστï æïρτÝï øρη� σης πïλλαπλασιαúÞµενï επÝ τï
συντελεστη� δυναµικη� ς δïκιµη� ς. Ã συντελεστη� ς δυναµικη� ς δïκιµη� ς επιλÛγεται κατÀ τρÞπïν ω� στε να
εêασæαλÝúεται τï ενδεδειγµÛνï επÝπεδï ασæαλεÝας. Ã συντελεστη� ς αυτÞς, κατÀ γενικÞ κανÞνα, εÝναι
Ýσïς πρïς 1,1.
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Ãι δυναµικÛς δïκιµÛς πρÛπει να διεêÀγïνται στη µηøανη� πïυ εÝναι Ûτïιµη να τεθεÝ σε λειτïυργÝα υπÞ
ïµαλÛς συνθη� κες øρη� σης. Ãι δïκιµÛς αυτÛς πραγµατïπïιïυ� νται, κατÀ γενικÞ κανÞνα, µε τις ïνïµαστι-
κÛς ταøυ� τητες πïυ ïρÝúει ï κατασκευαστη� ς. Σε περÝπτωση πïυ τï κυ� κλωµα øειρισµïυ� τïυ µηøανη� µα-
τïς επιτρÛπει πïλλÛς ταυτÞøρïνες κινη� σεις (π.ø. περιστρïæη� και µετατÞπιση τïυ æïρτÝïυ), ïι δïκιµÛς
πρÛπει να διεêÀγïνται υπÞ τις δυσµενÛστερες δυνατÛς συνθη� κες, η� τïι κατÀ γενικÞ κανÞνα µε
συνδυασµÞ των κινη� σεων.

4.1.2.4. Τ ρ ï ø α λ Ý ε ς ,  τ υ� µ π α ν α ,  α λ υ σ Ý δ ε ς  η� σ υ ρ µ α τ Þ σ ø ï ι ν α

Ãι τρïøαλÝες, τα τυ� µπανα και ïι κυ� λινδρïι πρÛπει να Ûøïυν διαµÛτρïυς συµâατÛς και κατÀλληλες για
τις διαστÀσεις των συρµατÞσøïινων η� των αλυσÝδων µε τις ïπïÝες µπïρïυ� ν να εæïδιÀúïνται.

Τα τυ� µπανα και ïι κυ� λινδρïι πρÛπει να σøεδιÀúïνται, να κατασκευÀúïνται και να τïπïθετïυ� νται κατÀ
τρÞπïν ω� στε τα συρµατÞσøïινα η� ïι αλυσÝδες µε τις ïπïÝες εÝναι εæïδιασµÛνα να µπïρïυ� ν να
τυλÝγïνται øωρÝς να æευ� γïυν πρïς τα πλÀγια απÞ την πρïâλεπÞµενη αυ� λακα.

Τα συρµατÞσøïινα τα ïπïÝα øρησιµïπïιïυ� νται απευθεÝας για την ανυ� ψωση η� τη στη� ριêη τïυ æïρτÝïυ
δεν πρÛπει να περιÛøïυν καµÝα Ûνωση εκτÞς εκεÝνων πïυ εÝναι στα Àκρα τïυς (ïι ενω� σεις εÝναι ανεκτÛς
στις εγκαταστÀσεις για τις ïπïÝες πρïâλÛπεται, απÞ την κατασκευη� τïυς, να τρïπïπïιïυ� νται συøνÀ
ανÀλïγα µε τις ανÀγκες µιας εκµετÀλλευσης). Ã συντελεστη� ς øρη� σης τïυ συνδυασµïυ� συρµατÞσøïινïυ
και απÞληêης επιλÛγεται κατÀ τρÞπïν ω� στε να εêασæαλÝúεται τï ενδεδειγµÛνï επÝπεδï ασæαλεÝας¯ ï
συντελεστη� ς αυτÞς, κατÀ γενικÞ κανÞνα, εÝναι Ýσïς πρïς 5.

Ã συντελεστη� ς øρη� σης των αλυσÝδων ανυ� ψωσης επιλÛγεται κατÀ τρÞπïν ω� στε να εêασæαλÝúεται τï
ενδεδειγµÛνï επÝπεδï ασæαλεÝας¯ ï συντελεστη� ς αυτÞς, κατÀ γενικÞ κανÞνα, εÝναι Ýσïς πρïς 4.

ΠρïκειµÛνïυ να εêακριâωθεÝ Þτι Ûøει επιλεγεÝ ï ενδεδειγµÛνïς συντελεστη� ς øρη� σης, ï κατασκευαστη� ς η�
ï εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ πρÛπει να εκτελÛσει η� να æρïντÝσει να εκτελεστïυ� ν
ïι δïκιµÛς πïυ ενδεÝκνυνται για κÀθε τυ� πï αλυσÝδας και συρµατÞσøïινïυ πïυ øρησιµïπïιεÝται
απευθεÝας για την ανυ� ψωση τïυ æïρτÝïυ και για κÀθε τυ� πï απÞληêης συρµατÞσøïινïυ.

4.1.2.5. Ε ê α ρ τ η� µ α τ α  α ρ τ À ν η ς

Τα εêαρτη� µατα αρτÀνης ïæεÝλïυν να Ûøïυν διαστÀσεις πïυ να λαµâÀνïυν υπÞψη τα æαινÞµενα
κÞπωσης και γη� ρανσης για αριθµÞ κυ� κλων λειτïυργÝας συ� µæωνï πρïς την πρïâλεπÞµενη διÀρκεια
úωη� ς, υπÞ συνθη� κες λειτïυργÝας πïυ ανταπïκρÝνïνται στην πρïâλεπÞµενη øρη� ση.

ΕêÀλλïυ:

α) ï συντελεστη� ς øρησιµïπïÝησης τïυ συνδυασµïυ� συρµατÞσøïινïυ και απÞληêης επιλÛγεται κατÀ
τρÞπïν ω� στε να εêασæαλÝúεται τï ενδεδειγµÛνï επÝπεδï ασæαλεÝας. Ã συντελεστη� ς αυτÞς, κατÀ
γενικÞ κανÞνα, εÝναι Ýσïς πρïς 5. Τα συρµατÞσøïινα δεν πρÛπει να περιλαµâÀνïυν καµÝα Ûνωση η�
πÞρπη εκτÞς εκεÝνων πïυ εÝναι στις απïλη� êεις τïυς¯

â) Þταν øρησιµïπïιïυ� νται αλυσÝδες µε συγκïλλητïυ� ς κρÝκïυς πρÛπει να εÝναι τïυ τυ� πïυ âραøÛων
κρÝκων. Ãι αλυσÝδες, ανεêÀρτητα απÞ τïν τυ� πï τïυς, πρÛπει να Ûøïυν συντελεστη� øρη� σης πïυ
επιλÛγεται κατÀ τρÞπïν ω� στε να εêασæαλÝúεται τï ενδεδειγµÛνï επÝπεδï ασæαλεÝας. Ã συντελε-
στη� ς αυτÞς, κατÀ γενικÞ κανÞνα, εÝναι Ýσïς πρïς 4¯

γ) ï συντελεστη� ς øρησιµïπïÝησης των νηµÀτινων καλωδÝων η� ιµÀντων εêαρτÀται απÞ τï υλικÞ, τη
µÛθïδï κατασκευη� ς, τις διαστÀσεις και τη øρη� ση. Ã συντελεστη� ς αυτÞς επιλÛγεται Ûτσι ω� στε να
εêασæαλÝúεται τï ενδεδειγµÛνï επÝπεδï ασæαλεÝας. Ã συντελεστη� ς αυτÞς εÝναι, κατÀ γενικÞ
κανÞνα, Ýσïς πρïς 7, υπÞ τïν Þρï Þτι τα øρησιµïπïιïυ� µενα υλικÀ εÝναι πïλυ� καλη� ς ελεγµÛνης
πïιÞτητας και Þτι η µÛθïδïς κατασκευη� ς Ûøει πρïσαρµïστεÝ στις πρïâλεπÞµενες συνθη� κες øρη� σης.
Σε αντÝθετη περÝπτωση, ï συντελεστη� ς εÝναι, κατÀ γενικÞ κανÞνα µεγαλυ� τερïς, πρïκειµÛνïυ να
παρÀσøει ισïδυ� ναµï επÝπεδï ασæαλεÝας.

Τα νηµÀτινα καλω� δια η� ιµÀντες δεν πρÛπει να περιεøïυν κανÛνα κÞµâï, Ûνωση η� συ� νδεση εκτÞς
εκεÝνων πïυ υπÀρøïυν στα Àκρα ανÀρτησης της αρτÀνης η� τïυ âρÞγøïυ σε περÝπτωση ατÛρµïνïς
αρτÀνης¯

δ) ï συντελεστη� ς øρησιµïπïÝησης Þλων των µεταλλικω� ν συνθετικω� ν στïιøεÝων µιας αρτÀνης η� των
στïιøεÝων πïυ øρησιµïπïιïυ� νται µε την αρτÀνη, επιλÛγεται κατÀ τρÞπïν ω� στε να εêασæαλÝúεται τï
ενδεδειγµÛνï επÝπεδï ασæÀλειας. Ã συντελεστη� ς αυτÞς εÝναι, κατÀ γενικÞ κανÞνα, Ýσïς πρïς 4¯

ε) η µÛγιστη ικανÞτητα øρη� σης µιας πïλυ� κλωνης αρτÀνης πρïσδιïρÝúεται λαµâÀνïντας υπÞψη τη
µÛγιστη ικανÞτητα øρη� σης τïυ ασθενÛστερïυ κλω� νïυ, τïν αριθµÞ των κλω� νων και Ûνα συντελεστη�
µεÝωσης ï ïπïÝïς εêαρτÀται απÞ τïν τρÞπï ανÀρτησης δια της αρτÀνης¯

στ) πρïκειµÛνïυ να εêακριâωθεÝ Þτι Ûøει επιλεγεÝ ï ενδεδειγµÛνïς συντελστη� ς øρησιµïπïÝησης, ï
κατασκευαστη� ς η� ï εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ εκτελεÝ η� æρïντÝúει να
εκτελεστïυ� ν ïι δïκιµÛς πïυ ενδεÝκνυνται για κÀθε τυ� πï δïµικïυ� στïιøεÝïυ πïυ αναæÛρεται στα
στïιøεÝα α), â), γ) και δ).

4.1.2.6. Î λ ε γ ø ï ς  τ ω ν  κ ι ν η� σ ε ω ν

Τα συστη� µατα ελÛγøïυ των κινη� σεων πρÛπει να ενεργïυ� ν κατÀ τρÞπïν ω� στε να διαæυλÀσσεται σε
ασæαλη� κατÀσταση η µηøανη� στην ïπïÝα εÝναι εγκατεστηµÛνα:

α) ïι µηøανÛς πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνες και εæïδιασµÛνες µε διατÀêεις πïυ να διατηρïυ� ν τï ευ� ρïς
κινη� σεων των στïιøεÝων τïυς στα πρïâλεπÞµενα Þρια. Ãι διατÀêεις αυτÛς πρÛπει, ενδεøïµÛνως, να
τÝθενται σε λειτïυργÝα µετÀ απÞ σøετικÞ πρïειδïπïιητικÞ ση� µα¯
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â) Þταν πïλλÛς τÛτïιες µηøανÛς εγκατεστηµÛνες µÞνιµα η� κυλιÞµενες σε σιδηρïτρïøιÛς µπïρïυ� ν να
κινïυ� νται ταυτÞøρïνα στïν Ýδιï øω� ρï, µε κÝνδυνï συγκρïυ� σεων, ïι µηøανÛς αυτÛς πρÛπει να εÝναι
σøεδιασµÛνες και κατασκευασµÛνες Ûτσι ω� στε να µπïρïυ� ν να εêïπλιστïυ� ν µε συστη� µατα απïæυγη� ς
των εν λÞγω κινδυ� νων¯

γ) ïι µηøανισµïÝ των µηøανω� ν ïæεÝλïυν να σøεδιÀúïνται και να κατασκευÀúïνται κατÀ τρÞπïν ω� στε
τα æïρτÝα να µη µπïρïυ� ν να κλÝνïυν επικÝνδυνα η� να πÛσïυν αιæνιδÝως µε ελευ� θερη πτω� ση σε
περÝπτωση µερικη� ς η� ïλικη� ς διακïπη� ς της παρïøη� ς ενÛργειας η� Þταν παυ� σει να ενεργεÝ ï
øειριστη� ς¯

δ) εκτÞς απÞ τις µηøανÛς των ïπïÝων η εργασÝα απαιτεÝ µια τÛτïια εæαρµïγη� , δεν πρÛπει να υπÀρøει
η δυνατÞτητα, υπÞ ïµαλÛς συνθη� κες λειτïυργÝας, καθÞδïυ τïυ æïρτÝïυ υπÞ τïν Ûλεγøï πÛδης
τριâη� ς και µÞνïν¯

ε) τα Þργανα συγκρÀτησης πρÛπει να σøεδιÀúïνται και να κατασκευÀúïνται Ûτσι ω� στε να απïæευ� γε-
ται η αιæνÝδια πτω� ση των æïρτÝων.

4.1.2.7. Κ Ý ν δ υ ν ï ι  ï æ ε ι λ Þ µ ε ν ï ι  σ τ α  δ ι α κ ι ν ï υ� µ ε ν α  æ ï ρ τ Ý α

Η θÛση ïδη� γησης των µηøανω� ν πρÛπει να εÝναι τïπïθετηµÛνη σε θÛση πïυ να επιτρÛπει τη µÛγιστη
επïπτεÝα των διαδρïµω� ν των κινïυ� µενων στïιøεÝων, ω� στε να απïæευ� γïνται ïι πιθανÛς πρïσκρïυ� σεις
µε πρÞσωπα η� αντικεÝµενα η� µε Àλλες µηøανÛς πïυ ενδÛøεται να λειτïυργïυ� ν ταυτÞøρïνα και ïι ïπïÝες
ενδÛøεται να δηµιïυργïυ� ν κινδυ� νïυς.

Ãι µÞνιµα εγκατεστηµÛνες µηøανÛς ïδηγïυ� µενïυ æïρτÝïυ, πρÛπει να σøεδιÀúïνται και να κατασκευ-
Àúïνται ω� στε τï æïρτÝï η� τα αντÝâαρα να µη µπïρïυ� ν να øτυπη� σïυν τα εκτεθειµÛνα Àτïµα.

4.1.2.8. Κ Ý ν δ υ ν ï ι  α π Þ  κ ε ρ α υ ν Þ

Ãι µηøανÛς πïυ εκτÝθενται σε κεραυνïυ� ς κατÀ τη øρησιµïπïÝηση� τïυς πρÛπει να εÝναι εêïπλισµÛνες
για την παρïøÛτευση των σøετικω� ν ηλεκτρικω� ν æïρτÝων στη γη.

4.2. ΙδιαÝτερες απαιτη� σεις για τα µηøανη� µατα στα ïπïÝα η κινητη� ρια δυ� ναµη δεν εÝναι ï Àνθρωπïς

4.2.1. Ìειριστη� ρια

4.2.1.1. Θ Û σ η  ï δ η� γ η σ η ς

Ãι απαιτη� σεις τïυ σηµεÝïυ 3.2.1 εæαρµÞúïνται και στις µη κινητÛς µηøανÛς.

4.2.1.2. Κ À θ ι σ µ α

Ãι απαιτη� σεις τïυ σηµεÝïυ 3.2.2. πρω� τï και δευ� τερï εδÀæιï καθω� ς και ïι απαιτη� σεις τïυ σηµεÝïυ 3.2.3
εæαρµÞúïνται και στις µη κινητÛς µηøανÛς.

4.2.1.3. Ù ρ γ α ν α  ε λ Û γ ø ï υ  τ ω ν  κ ι ν η� σ ε ω ν

Τα Þργανα ελÛγøïυ των κινη� σεων της µηøανη� ς η� τïυ εêïπλισµïυ� της πρÛπει να επανÛρøïνται στï
νεκρÞ σηµεÝï αæïυ� ï øειριστη� ς πÀψει να επενεργεÝ. ΩστÞσï, για τις µερικÛς η� ïλικÛς κινη� σεις, για τις
ïπïÝες δεν υæÝσταται κÝνδυνïς πρÞσκρïυσης τïυ æïρτÝïυ η� της µηøανη� ς, τα εν λÞγω Þργανα µπïρïυ� ν
να αντικαθÝστανται απÞ Þργανα ελÛγøïυ πïυ επιτρÛπïυν κινη� σεις µε αυτÞµατες στÀσεις σε πρïεπιλεγ-
µÛνα επÝπεδα øωρÝς να εêακïλïυθεÝ να επενεργεÝ ï øειριστη� ς.

4.2.1.4. Î λ ε γ ø ï ς  τ ω ν  κ α τ α π ï ν η� σ ε ω ν

Ãι µηøανÛς µÛγιστïυ æïρτÝïυ øρη� σης τïυλÀøιστïν Ýσïυ πρïς 1 000 kg η� των ïπïÝων η ρïπη� ανατρïπη� ς
εÝναι τïυλÀøιστïν Ýση πρïς 40 000 Nm, πρÛπει να εÝναι εêïπλισµÛνες µε συστη� µατα ειδïπïÝησης τïυ
ïδηγïυ� τα ïπïÝα εµπïδÝúïυν τις επικÝνδυνες µετατïπÝσεις τïυ æïρτÝïυ σε περÝπτωση:

— υπερæÞρτωσης των µηøανω� ν:

— εÝτε απÞ υπÛρâαση των µεγÝστων æïρτÝων øρη� σης,

— εÝτε απÞ υπÛρâαση των ρïπω� ν πïυ ïæεÝλïνται στα ανωτÛρω æïρτÝα,

— υπÛρâασης των ρïπω� ν πïυ τεÝνïυν να πρïκαλÛσïυν ανατρïπη� , ιδÝως λÞγω τïυ ανυψïυ� µενïυ
æïρτÝïυ.

4.2.2. ΕγκατÀσταση ïδηγïυ� µενη απÞ συρµατÞσøïινα

Τα æÛρïντα, Ûλκïντα η� æÛρïντα-Ûλκïντα συρµατÞσøïινα πρÛπει να εÝναι εντεταµÛνα απÞ αντÝâαρï η�
απÞ µηøανισµÞ πïυ να επιτρÛπει τï µÞνιµï Ûλεγøï της τÀσεως.

4.2.3. ΚÝνδυνïι για τα εκτιθÛµενα Àτïµα. ΜÛσα πρÞσâασης στη θÛση εργασÝας η� στα σηµεÝα επÛµâασης

Ãι µηøανÛς ïδηγïυ� µενïυ æïρτÝïυ καθω� ς και ïι µηøανÛς των ïπïÝων τα υπïστηρÝγµατα των æïρτÝων
διαγρÀæïυν σαæω� ς ïρισµÛνη διαδρïµη� πρÛπει να εÝναι εêïπλισµÛνες µε µηøανισµïυ� ς πïυ να εµπïδÝ-
úïυν τïυς κινδυ� νïυς πτω� σεως των εκτιθÛµενων ατÞµων.
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Ãι µηøανÛς πïυ διακινïυ� νται µεταêυ� καθïρισµÛνων επιπÛδων και στις ïπïÝες ïι øειριστÛς µπïρïυ� ν να
εισøωρη� σïυν στï υπïστη� ριγµα τïυ æïρτÝïυ για να τακτïπïιη� σïυν η� να στερεω� σïυν τï æïρτÝï, πρÛπει
να εÝναι σøεδιασµÛνες και κατασκευασµÛνες Ûτσι ω� στε να απïæευ� γεται η µη ελεγøÞµενη µετακÝνηση
τïυ υπïστηρÝγµατïς τïυ æïρτÝïυ, ιδÝως κατÀ τη æÞρτωση η� την εκæÞρτωση.

4.2.4. ΚαταλληλÞτητα øρη� σης

Ã κατασκευαστη� ς η� ï εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ, κατÀ τη διÀθεση στην αγïρÀ
η� κατÀ την πρω� τη θÛση σε λειτïυργÝα, âεâαιω� νεται, µε τα κατÀλληλα µÛτρα πïυ εÝτε λαµâÀνει ï Ýδιïς
εÝτε µεριµνÀ για τη λη� ψη τïυς, Þτι ïι øειρïκÝνητες η� µηøανïκÝνητες µηøανÛς και τα εêαρτη� µατα
αρτÀνης µπïρïυ� ν, Þταν πρωτïτÝθενται σε λειτïυργÝα, να εκπληρω� νïυν τις λειτïυργÝες για τις ïπïÝες
Ûøïυν κατασκευασθεÝ µε πλη� ρη ασæÀλεια. Τα πρïαναæερÞµενα µÛτρα πρÛπει να λαµâÀνïυν υπÞψη τις
στατικÛς και δυναµικÛς πλευρÛς των µηøανω� ν.

Ùταν ïι µηøανÛς δεν µπïρïυ� ν να συναρµïλïγηθïυ� ν στïυς øω� ρïυς τïυ κατασκευαστη� η� τïυ εγκατε-
στηµÛνïυ στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïυ τïυ, τα κατÀλληλα µÛτρα πρÛπει να λαµâÀνïνται στïν τÞπï
øρησιµïπïÝησης. Στην αντÝθετη περÝπτωση, µπïρïυ� ν να ληæθïυ� ν εÝτε στïυς øω� ρïυς τïυ κατασκευαστη�
εÝτε στïν τÞπï øρησιµïπïÝησης.

4.3. Ση� µανση

4.3.1. ΑλυσÝδες και συρµατÞσøïινα

ΚÀθε τµη� µα ανυψωτικη� ς αλυσÝδας, συρµατÞσøïινïυ η� ιµÀντα πïυ δεν απïτελεÝ µÛρïς συνÞλïυ πρÛπει
να æÛρει ση� µανση, η� εÀν δεν εÝναι δυνατη� η ση� µανση, µÝα πινακÝδα η� Ûνα αναπÞσπαστï δακτυ� λιï ï
ïπïÝïς πρÛπει να αναγρÀæει τα στïιøεÝα τïυ κατασκευαστη� η� τïυ εγκατεστηµÛνïυ στην ΚïινÞτητα
εντïλïδÞøïυ τïυ και τα στïιøεÝα της σøετικη� ς âεâαÝωσης.

Η âεâαÝωση πρÛπει να æÛρει τις ενδεÝêεις ïι ïπïÝες απαιτïυ� νται απÞ τα εναρµïνισµÛνα πρÞτυπα η� ,
ελλεÝψει αυτω� ν, τις ακÞλïυθες στïιøειω� δεις ενδεÝêεις:

— τï Þνïµα τïυ κατασκευαστη� η� τïυ εγκατεστηµÛνïυ στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïυ τïυ,

— τη διευ� θυνση στην ΚïινÞτητα τïυ κατασκευαστη� η� τïυ εντïλïδÞøïυ τïυ, ανÀλïγα µε την
περÝπτωση,

— περιγραæη� της αλυσÝδας η� τïυ συρµατÞσøïινïυ στην ïπïÝα συµπεριλαµâÀνïνται:

— ïι ïνïµαστικÛς διαστÀσεις,

— η κατασκευη� ,

— τï υλικÞ κατασκευη� ς,

— κÀθε ειδικη� µεταλλïυργικη� επεêεργασÝα πïυ υπÛστη τï υλικÞ,

— σε περÝπτωση δïκιµη� ς, τï πρÞτυπï πïυ ακïλïυθη� θηκε,

— τï µÛγιστï æïρτÝï πïυ µπïρεÝ να æÛρει εν ω� ρα λειτïυργÝας η αλυσÝδα η� τï συρµατÞσøïινï.
Μπïρïυ� ν να αναæÛρïνται τα Þρια µÛσα στα ïπïÝα ïæεÝλïυν να âρÝσκïνται τα æïρτÝα ανÀλïγα µε
τις πρïâλεπÞµενες øρη� σεις.

4.3.2. ΑνυψωτικÀ εêαρτη� µατα

ΚÀθε ανυψωτικÞ εêÀρτηµα πρÛπει να æÛρει τα ακÞλïυθα ση� µατα:

— στïιøεÝα τïυ κατασκευαστη� ,

— στïιøεÝα τïυ υλικïυ� (π.ø.: διεθνη� ς κλÀση) Þταν η πληρïæïρÝα αυτη� εÝναι αναγκαÝα για τη
συµâατÞτητα των διαστÀσεων,

— στïιøεÝα για τï µÛγιστï æïρτÝï øρη� σης,

— η ση� µανση «CE».

Για τα εêαρτη� µατα αρτÀνης πïυ περιλαµâÀνïυν συστατικÀ στïιøεÝα Þπως συρµατÞσøïινα η� καλω� δια
στα ïπïÝα εÝναι αδυ� νατï να πραγµατïπïιηθεÝ η ση� µανση, ïι πληρïæïρÝες πïυ αναæÛρïνται στï πρω� τï
εδÀæιï πρÛπει να παρÛøïνται µε πινακÝδα η� µε Àλλï µÛσï, στÛρεα πρïσδεδεµÛνï στï εêÀρτηµα.

Ãι ανωτÛρω ενδεÝêεις πρÛπει να εÝναι ευανÀγνωστες και τïπïθετηµÛνες σε τÛτïια θÛση ω� στε να µην
κινδυνευ� νïυν να εêαæανιστïυ� ν λÞγω τριâη� ς, æθïρÀς κ.λπ. ïυ� τε να θÛτïυν σε κÝνδυνï την αντïøη� τïυ
εêαρτη� µατïς.

4.3.3. ΜηøανÛς

ΚÀθε µηøανη� πρÛπει να æÛρει, κατÀ τρÞπï ευανÀγνωστï και µÞνιµï, επιπλÛïν των στïιøειωδω� ν
ενδεÝêεων τïυ σηµεÝïυ 1.7.3, ενδεÝêεις σøετικÀ µε τï ïνïµαστικÞ æïρτÝï:

i) εγγεγραµµÛνες σαæω� ς, κατÀ τρÞπï πïλυ� ευανÀγνωστï επÝ της µηøανη� ς, για τις µηøανÛς για τις
ïπïÝες υπÀρøει µÞνï µÝα δυνατη� τιµη� ¯
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ii) Þταν τï ïνïµαστικÞ æïρτÝï εêαρτÀται απÞ τη διÀταêη τïυ εêïπλισµïυ� και των εêαρτηµÀτων της
µηøανη� ς, κÀθε θÛση ïδη� γησης πρÛπει να æÛρει πινακÝδα æïρτÝων η ïπïÝα να αναæÛρει υπÞ µïρæη�
σøεδÝïυ, η� ενδεøïµÛνως πÝνακα, τα ïνïµαστικÀ æïρτÝα για κÀθε διÀταêη.

Ãι µηøανÛς ïι ïπïÝες εÝναι εêïπλισµÛνες µε συ� στηµα στη� ριêης τïυ æïρτÝïυ τïυ ïπïÝïυ ïι
διαστÀσεις επιτρÛπïυν την πρÞσâαση ατÞµων και τïυ ïπïÝïυ η διαδρïµη� δηµιïυργεÝ κÝνδυνï
πτω� σεως, πρÛπει να æÛρïυν σαæη� και ανεêÝτηλη Ûνδειêη πïυ να απαγïρευ� ει την ανυ� ψωση
πρïσω� πων. Η Ûνδειêη αυτη� πρÛπει να εÝναι ïρατη� απÞ Þλα τα σηµεÝα πïυ επιτρÛπïυν την
πρÞσâαση.

4.4. ÃδηγÝες øρη� σεως

4.4.1. ΑνυψωτικÀ εêαρτη� µατα

ΚÀθε ανυψωτικÞ εêÀρτηµα η� κÀθε παρτÝδα ανυψωτικω� ν εêαρτηµÀτων πïυ δεν κυκλïæïρïυ� ν êεøωρι-
στÀ στï εµπÞριï πρÛπει να συνïδευ� εται απÞ æυλλÀδιï ïδηγιω� ν øρη� σεως µε τα ακÞλïυθα τïυλÀøιστïν
στïιøεÝα:

— τις κανïνικÛς συνθη� κες øρη� σης,

— τις ïδηγÝες øρη� σης, συναρµïλÞγησης και συντη� ρησης,

— τα Þρια øρη� σης, ιδÝως για τα εêαρτη� µατα πïυ δεν µπïρïυ� ν να ανταπïκριθïυ� ν στï σηµεÝï 4.1.2.6
στïιøεÝï ε).

4.4.2. ΜηøανÛς

ΕπιπλÛïν των Þσων ïρÝúïνται στï σηµεÝï 1.7.4, τï æυλλÀδιï ïδηγιω� ν øρη� σεως πρÛπει να περιλαµâÀνει
ενδεÝêεις σøετικÀ µε:

α) τα τεøνικÀ øαρακτηριστικÀ, και ιδÝως:

— εÀν απαιτεÝται, υπενθυ� µιση τïυ πÝνακα æïρτÝων πïυ ïρÝúïνται στï σηµεÝï 4.3.3. ii),

— τις αντιδρÀσεις στις στηρÝêεις η� τις πακτω� σεις και τα øαρακτηριστικÀ των ïδω� ν,

— εÀν απαιτεÝται, τïν ïρισµÞ και τα µÛσα εγκατÀστασης ερµÀτων¯

â) τï περιεøÞµενï τïυ âιâλιαρÝïυ παρακïλïυ� θησης της µηøανη� ς, αν αυτÞ δεν øïρηγεÝται µαúÝ µε τη
µηøανη� ¯

γ) τις ïδηγÝες øρη� σης, ιδÝως για την αναπλη� ρωση των ελλεÝψεων της Àµεσης ïπτικη� ς επαæη� ς τïυ
øειριστη� µε τï æïρτÝï¯

δ) τις απαραÝτητες ïδηγÝες για την πραγµατïπïÝηση των δïκιµω� ν πριν απÞ την πρω� τη θÛση σε
λειτïυργÝα των µη συναρµïλïγηµÛνων απÞ τïν κατασκευαστη� µηøανω� ν, στη διÀταêη øρη� σης
τïυς.

5. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗÌΑΝΕΣ ΠÃΥ ΠΡÃÃΡΙ·ÃΝΤΑΙ
ΑΠÃΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠÃΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Ãι µηøανÛς πïυ πρïïρÝúïνται απïκλειστικÀ για υπÞγειες εργασÝες πρÛπει να σøεδιÀúïνται και να
κατασκευÀúïνται Ûτσι ω� στε να ανταπïκρÝνïνται στις ακÞλïυθες απαιτη� σεις.

5.1. ΚÝνδυνïι λÞγω Ûλλειψης ευστÀθειας

Τα κινητÀ συστη� µατα αντιστη� ριêης πρÛπει να σøεδιÀúïνται και να κατασκευÀúïνται κατÀ τρÞπï πïυ
να τïυς πρïσδÝδει επαρκη� ισïρρïπÝα κατÀ τη µετακÝνηση� τïυς και να µην ανατρÛπïνται πριν και κατÀ
τï øρïνικÞ διÀστηµα πïυ υæÝστανται πÝεση, καθω� ς και µετÀ την απïσυµπÝεση, πρÛπει δε να διαθÛτïυν
σηµεÝα αγκυ� ρωσης για τις Àνω πλÀκες των επιµÛρïυς υδραυλικω� ν πασσÀλων.

5.2. ΚυκλïæïρÝα

Τα κινητÀ συστη� µατα αντιστη� ριêης πρÛπει να εêασæαλÝúïυν την απρÞσκïπτη κυκλïæïρÝα των
εκτιθÛµενων ατÞµων.

5.3. ΦωτισµÞς

∆εν εæαρµÞúïνται ïι απαιτη� σεις τïυ τρÝτïυ εδαæÝïυ τïυ σηµεÝïυ 1.1.4.

5.4. Ùργανα ελÛγøïυ

Τα Þργανα επιτÀøυνσης και πÛδησης, για την κÝνηση µηøανω� ν επÝ τρïøιω� ν πρÛπει να εÝναι øειρïκÝνητα.
ΩστÞσï, τï συ� στηµα «νεκρïυ� ανθρω� πïυ» µπïρεÝ να εÝναι πïδïκÝνητï.
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Τα Þργανα øειρισµïυ� των κινητω� ν συστηµÀτων αντιστη� ριêης πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνα και
κατασκευασµÛνα Ûτσι, ω� στε κατÀ τη διÀρκεια της ïλÝσθησης των συστηµÀτων αυτω� ν, ïι øειριστÛς να
πρïστατευ� ïνται απÞ κÀπïιï εγκατεστηµÛνï συ� στηµα αντιστη� ριêης. Τα Þργανα øειρισµïυ� πρÛπει να
πρïæυλÀσσïνται απÞ ïπïιαδη� πïτε απρïσδÞκητη ενεργïπïÝηση� τïυς.

5.5. Παυ� ση της µετακÝνησης

Ãι µηøανÛς Ûλêης, πïυ øρησιµïπïιïυ� νται σε υπÞγειες εργασÝες, πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνες µε
συ� στηµα «νεκρïυ� ανθρω� πïυ» πïυ να επενεργεÝ στï κυ� κλωµα ελÛγøïυ κÝνησης της µηøανη� ς.

5.6. ΚÝνδυνïς πυρκαγιÀς

Τα ïριúÞµενα στη δευ� τερη περÝπτωση τïυ σηµεÝïυ 3.5.2 ισøυ� ïυν υπïøρεωτικÀ για τις µηøανÛς πïυ
Ûøïυν τµη� µατα τα ïπïÝα παρïυσιÀúïυν υψηλÞ κÝνδυνï ανÀæλεêης.

Τï συ� στηµα πÛδησης πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνï και κατασκευασµÛνï Ûτσι ω� στε να µη δηµιïυργεÝ
σπινθη� ρες η� να πρïκαλεÝ πυρκαγιÀ.

Ãι µηøανÛς µε θερµικÞ κινητη� ρα πρÛπει να εÝναι εæïδιασµÛνες απïκλειστικÀ µε κινητη� ρες εσωτερικη� ς
καυ� σης πïυ øρησιµïπïιïυ� ν καυ� σιµï µε øαµηλη� τÀση ατµω� ν, και ïι ïπïÝïι απïκλεÝεται να πρïκαλÛ-
σïυν σπινθη� ρα ηλεκτρικη� ς πρïÛλευσης.

5.7. ΚÝνδυνïι ïæειλÞµενïι σε εκπïµπÛς σκÞνης, αερÝων κ.λπ.

Τα καυσαÛρια των κινητη� ρων εσωτερικη� ς καυ� σης δεν πρÛπει να εκπÛµπïνται πρïς τα πÀνω.

6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠÃΦΥΓΗ ΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΩΝ
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠÃΥ ΠΡÃΕΡÌÃΝΤΑΙ ΑΠÃ ΤΗΝ ΑΝΕΛΚΥΣΗ �Η ΤΗ ΜΕΤΑΦÃΡΑ ΠΡÃΣΩΠΩΝ

Ãι µηøανÛς πïυ συνεπÀγïνται κινδυ� νïυς πïυ ïæεÝλïνται στην ανÛλκυση η� τη µεταæïρÀ πρïσω� πων
πρÛπει να σøεδιÀúïνται και να κατασκευÀúïνται Ûτσι ω� στε να ανταπïκρÝνïνται στις ακÞλïυθες
απαιτη� σεις.

6.1. ΓενικÀ

6.1.1. ÃρισµÞς

ΚατÀ την Ûννïια τïυ παρÞντïς κεæαλαÝïυ «θαλαµÝσκïς» εÝναι ï øω� ρïς στïν ïπïÝï εισÛρøïνται τα
πρÞσωπα για να ανελκυσθïυ� ν, να καθελκυσθïυ� ν η� να διακινηθïυ� ν øÀρη στην κÝνηση� τïυ.

6.1.2. Μηøανικη� αντïøη�

Ãι συντελεστÛς øρη� σης πïυ ïρÝúïνται στï σηµεÝï 4 δεν εÝναι επαρκεÝς για τις µηøανÛς πïυ πρïïρÝúï-
νται για την ανÛλκυση η� τη µεταæïρÀ πρïσω� πων και, κατÀ γενικÞ κανÞνα, πρÛπει να διπλασιÀúïνται.
Τï δÀπεδï τïυ θαλαµÝσκïυ πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνï και κατασκευασµÛνï Ûτσι ω� στε να πρïσæÛρει
τï øω� ρï και την αντÝσταση πïυ αντιστïιøεÝ στï µÛγιστï ρυθµÞ πρïσω� πων και στï µÛγιστï æïρτÝï
øρη� σης πïυ ïρÝúει ï κατασκευαστη� ς.

6.1.3. Îλεγøïς των καταπïνη� σεων για τις συσκευÛς πïυ κινïυ� νται απÞ ενÛργεια πλην της ανθρω� πινης
δυ� ναµης

Ãι απαιτη� σεις τïυ σηµεÝïυ 4.2.1.4 ισøυ� ïυν ανεêαρτη� τως της τιµη� ς τïυ µÛγιστïυ æïρτÝïυ øρη� σης.
Εêαιρïυ� νται ïι µηøανÛς για τις ïπïÝες ï κατασκευαστη� ς µπïρεÝ να απïδεÝêει Þτι δεν υæÝστανται
κÝνδυνïι υπερæÞρτωσης η� /και ανατρïπη� ς.

6.2. Ùργανα øειρισµïυ� :

6.2.1. ΕæÞσïν ïι απαιτη� σεις ασæαλεÝας δεν επιâÀλλïυν Àλλες λυ� σεις:

ΚατÀ γενικÞ κανÞνα, ï θαλαµÝσκïς πρÛπει να σøεδιÀúεται και να κατασκευÀúεται κατÀ τρÞπï ω� στε τα
πρÞσωπα πïυ âρÝσκïνται µÛσα να διαθÛτïυν Þργανα øειρισµïυ� των σøετικω� ν κινη� σεων για την Àνïδï,
την κÀθïδï και, ενδεøïµÛνως, τη µετακÝνηση τïυ θαλαµÝσκïυ αυτïυ� σε σøÛση πρïς τη µηøανη� .

Τα Þργανα αυτÀ πρÛπει να Ûøïυν πρïτεραιÞτητα Ûναντι των Àλλων ïργÀνων øειρισµïυ� της Ýδιας
κÝνησης πλην των συστηµÀτων στÀσης κινδυ� νïυ.

Η λειτïυργÝα των ïργÀνων øειρισµïυ� πρÛπει να απαιτεÝ τη συνεøη� επενÛργεια τïυ øειριστη� εκτÞς των
µηøανω� ν πïυ εêυπηρετïυ� ν καθïρισµÛνα επÝπεδα.

6.2.2. ΕÀν µÝα µηøανη� ανÛλκυσης η� µεταæïρÀς πρïσω� πων µπïρεÝ να µετακινεÝται µε τï θαλαµÝσκï σε θÛση
διαæïρετικη� απÞ τη θÛση ακινησÝας, η µηøανη� πρÛπει να σøεδιÀúεται και να κατασκευÀúεται κατÀ
τρÞπï ω� στε τï η� τα πρÞσωπα πïυ ευρÝσκïνται µÛσα στï θαλαµÝσκï να διαθÛτïυν τα µÛσα τα ïπïÝα
τïυς επιτρÛπïυν να απïæευ� γïυν τïυς κινδυ� νïυς πïυ πρïÛρøïνται απÞ τις µετακινη� σεις της µηøανη� ς.
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6.2.3. Ãι µηøανÛς ανÛλκυσης η� µεταæïρÀς πρïσω� πων πρÛπει να σøεδιÀúïνται, να κατασκευÀúïνται η� να
εêïπλÝúïνται για να αντιµετωπÝúïυν τïυς κινδυ� νïυς απÞ υπερâïλικη� ταøυ� τητα τïυ θαλαµÝσκïυ.

6.3. ΚÝνδυνïι πτω� σεως των ατÞµων εκτÞς τïυ θαλαµÝσκïυ

6.3.1. ΕæÞσïν τα πρïâλεπÞµενα στï σηµεÝï 1.5.15 µÛτρα δεν εÝναι επαρκη� , ïι θαλαµÝσκïι πρÛπει να εÝναι
εæïδιασµÛνïι µε σηµεÝα αγκυ� ρωσης σε αριθµÞ ανÀλïγï µε τïν αριθµÞ των ατÞµων πïυ εÝναι δυνατÞν
να âρÝσκïνται µÛσα στï θαλαµÝσκï και επαρκω� ς ανθεκτικÀ για την πρÞσδεση τïυ ατïµικïυ� εêïπλι-
σµïυ� πρïστασÝας απÞ την πτω� ση.

6.3.2. Ùταν υπÀρøει καταπακτη� στï δÀπεδï η� στην ïρïæη� η� πλευρικÞ Àνïιγµα, η æïρÀ ανïÝγµατÞς τïυς
πρÛπει να εµπïδÝúει την πτω� ση σε περÝπτωση αιæνιδÝïυ ανïÝγµατïς.

6.3.3. Η µηøανη� ανÛλκυσης η� µεταæïρÀς πρÛπει να εÝναι σøεδιασµÛνη και κατασκευασµÛνη Ûτσι ω� στε τï
δÀπεδï τïυ θαλαµÝσκïυ να µη λαµâÀνει κλÝση σε âαθµÞ πïυ να δηµιïυργεÝ κÝνδυνï πτω� σης για τïυς
επιâαÝνïντες, ακÞµη και κατÀ τη διÀρκεια της κÝνησης της µηøανη� ς.

Τï δÀπεδï τïυ θαλαµÝσκïυ πρÛπει να εÝναι αντιïλισθητικÞ.

6.4. ΚÝνδυνïι πτω� σης η� ανατρïπη� ς τïυ θαλαµÝσκïυ

6.4.1. Η µηøανη� ανÛλκυσης η� µεταæïρÀς πρïσω� πων πρÛπει να σøεδιÀúεται και να κατασκευÀúεται κατÀ
τρÞπïν ω� στε να µην υπÀρøει κÝνδυνïς πτω� σης η� ανατρïπη� ς τïυ θαλαµÝσκïυ.

6.4.2. Ãι επιταøυ� νσεις και ïι πεδη� σεις τïυ θαλαµÝσκïυ η� τïυ æÛρïντïς ïøη� µατïς, ελεγøÞµενες απÞ τïυς
øειριστÛς η� ενεργïπïιïυ� µενες απÞ συ� στηµα ασæαλεÝας, εντÞς των ïρÝων æïρτÝïυ και ταøυ� τητας πïυ
πρïâλÛπει ï κατασκευαστη� ς, δεν πρÛπει να δηµιïυργïυ� ν κινδυ� νïυς για τα εκτεθειµÛνα Àτïµα.

6.5. Ση� µανση

ΕÀν øρειÀúεται για την εêασæÀλιση της ασæÀλειας, στï θαλαµÝσκï πρÛπει να αναγρÀæïνται ïι
απαραÝτητες ενδεικνυÞµενες ïδηγÝες.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Α. ΠεριεøÞµενï της δη� λωσης πιστÞτητας ΕΚ για τις µηøανÛς(1)

Η δη� λωση πιστÞτητας ΕΚ πρÛπει να περιλαµâÀνει τα ακÞλïυθα στïιøεÝα:

— Þνïµα και διευ� θυνση τïυ κατασκευαστη� η� τïυ εγκατεστηµÛνïυ στην ΚïινÞτητα ενταλïδÞøïυ τïυ(2),

— περιγραæη� της µηøανη� ς (3),

— Þλες τις σøετικÛς διατÀêεις στις ïπïÝες ανταπïκρÝνεται η µηøανη� ,

— ενδεøïµÛνως, Þνïµα και διευ� θυνση τïυ δηλωµÛνïυ ïργανισµïυ� και αριθµÞ της âεâαÝωσης ΕΚ τυ� πïυ,

— ενδεøïµÛνως, Þνïµα και διευ� θυνση τïυ δηλωµÛνïυ ïργανισµïυ� στïν ïπïÝï Ûøει διαâιâαστεÝ ï æÀκελïς,
συ� µæωνα µε τï Àρθρï 8 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï γ) πρω� τη περÝπτωση,

— ενδεøïµÛνως, Þνïµα και διευ� θυνση τïυ δηλωµÛνïυ ïργανισµïυ� ï ïπïÝïς Ûøει πραγµατïπïιη� σει την
εêακρÝâωση πïυ πρïâλÛπεται στï Àρθρï 8 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï γ) δευ� τερη περÝπτωση,

— ενδεøïµÛνως, αναæïρÀ στα εναρµïνισµÛνα πρÞτυπα,

— ενδεøïµÛνως, εθνικÀ τεøνικÀ πρÞτυπα και πρïδιαγραæÛς πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν,

— στïιøεÝα τïυ υπïγρÀæïντïς πïυ Ûøει εêïυσιïδïτηθεÝ να ενεργεÝ για λïγαριασµÞ τïυ κατασκευαστη� η�
τïυ εγκατεστηµÛνïυ στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïυ τïυ.

Β. ΠεριεøÞµενï της δη� λωσης τïυ κατασκευαστη� η� τïυ εγκατεστηµÛνïυ στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïυ τïυ
(Àρθρï 4 παρÀγραæïς 2)

Η δη� λωση τïυ κατασκευαστη� πïυ αναæÛρεται στï Àρθρï 4 παρÀγραæïς 2, πρÛπει να περιλαµâÀνει τα
ακÞλïυθα στïιøεÝα:

— Þνïµα και διευ� θυνση τïυ κατασκευαστη� η� τïυ εγκατεστηµÛνïυ στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïυ τïυ,

— περιγραæÛς της µηøανη� ς η� των µερω� ν της µηøανη� ς,

— ενδεøïµÛνως, Þνïµα και διευ� θυνση τïυ δηλωµÛνïυ ïργανισµïυ� και αριθµÞ της âεâαιω� σης τυ� πïυ
«CE»,

— ενδεøïµÛνως, Þνïµα και διευ� θυνση τïυ δηλωµÛνïυ ïργανισµïυ� στïν ïπïÝï Ûøει διαâιâαστεÝ ï æÀκελïς,
συ� µæωνα µε τï Àρθρï 8 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï γ) πρω� τη περÝπτωση,

— ενδεøïµÛνως, Þνïµα και διευ� θυνση τïυ δηλωµÛνïυ ïργανισµïυ� ï ïπïÝïς Ûøει πραγµατïπïιη� σει την
εêακρÝâωση πïυ πρïâλÛπεται στα Àρθρï 8 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï γ) δευ� τερη περÝπτωση,

— ενδεøïµÛνως, αναæïρÀ στï εναρµïνισµÛνα πρÞτυπα,

— µνεÝα της απαγÞρευσης θÛσης σε λειτïυργÝα πριν η µηøανη� , στην ïπïÝα θα ενσωµατωθεÝ, δηλωθεÝ
συ� µæωνα πρïς τις διατÀêεις της ïδηγÝας,

— στïιøεÝα τïυ υπïγρÀæïντïς.

Γ. ΠεριεøÞµενï της δη� λωσης πιστÞτητας ΕΚ για τα εêαρτη� µατα ασæαλεÝας πïυ διατÝθενται µεµïνωµÛνα
στην αγïρÀ(1)

Η δη� λωση πιστÞτητας ΕΚ πρÛπει να περιλαµâÀνει τα ακÞλïυθα στïιøεÝα:

— Þνïµα και διευ� θυνση τïυ κατασκευαστη� η� τïυ εγκατεστηµÛνïυ στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïυ τïυ(2),

— περιγραæη� τïυ εêαρτη� µατïς ασæαλεÝας(4),

(1) Η δη� λωση αυτη� πρÛπει να συντÀσσεται στη γλω� σσα τïυ πρωτïτυ� πïυ των ïδηγιω� ν øρη� σης (âλÛπε παρÀρτηµα I, σηµεÝï 1.7.4
στïιøεÝï â), και να γρÀæεται εÝτε µε γραæïµηøανη� εÝτε µε øαρακτη� ρες τυπïγραæεÝïυ¯ πρÛπει να συνïδευ� εται απÞ
µετÀæραση σε µÝα απÞ τις γλω� σσες της øω� ρας Þπïυ θα øρησιµïπïιηθεÝ η µηøανη� . Η εν λÞγω µετÀæραση πραγµατïπïιεÝται
υπÞ τïυς Ýδιïυς Þρïυς µε εκεÝνη των ïδηγιω� ν øρη� σης.

(2) Εταιρικη� επωνυµÝα, πλη� ρης διευ� θυνση¯ σε περÝπτωση εντïλïδÞøïυ πρÛπει να αναæÛρεται επÝσης η εταιρικη� επωνυµÝα και η
διευ� θυνση τïυ κατασκευαστη� .

(3) Περιγραæη� της µηøανη� ς (µÀρκα, τυ� πïς, αριθµÞς σειρÀς, εÀν υπÀρøει, κ.λπ.).
(4) Περιγραæη� τïυ εêαρτη� µατïς ασæαλεÝας (ση� µα κατασκευη� ς, τυ� πïς, αριθµÞς σειρÀς, αν υπÀρøει κ.λπ.).
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— λειτïυργÝα ασæαλεÝας την ïπïÝα επιτελεÝ τï εêÀρτηµα ασæαλεÝας, εæÞσïν δεν συνÀγεται καταæανω� ς
απÞ την περιγραæη� ,

— ενδεøïµÛνως, Þνïµα και διευ� θυνση τïυ δηλωµÛνïυ ïργανισµïυ� και αριθµÞς της âεâαÝωσης τυ� πïυ
ΕΚ,

— ενδεøïµÛνως, Þνïµα και διευ� θυνση τïυ δηλωµÛνïυ ïργανισµïυ� στïν ïπïÝï Ûøει διαâιâαστεÝ ï æÀκελïς
συ� µæωνα µε τï Àρθρï 8 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï γ) πρω� τη περÝπτωση,

— ενδεøïµÛνως, Þνïµα και διευ� θυνση τïυ δηλωµÛνïυ ïργανισµïυ� ï ïπïÝïς Ûøει πραγµατïπïιη� σει την
εêακρÝâωση πïυ αναæÛρεται στï Àρθρï 8 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï γ) δευ� τερη περÝπτωση,

— ενδεøïµÛνως, αναæïρÀ στα εναρµïνισµÛνα πρÞτυπα,

— ενδεøïµÛνως, αναæïρÀ στα εθνικÀ πρÞτυπα και πρïδιαγραæÛς πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν,

— στïιøεÝα τïυ υπïγρÀæïντïς πïυ Ûøει εêïυσιïδïτηθεÝ να ενεργεÝ για λïγαριασµÞ τïυ κατασκευαστη� η�
τïυ εγκατεστηµÛνïυ στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïυ τïυ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΣΗΜΑΝΣΗ «CE»

— Η ση� µανση πιστÞτητας «CE» απïτελεÝται απÞ τï ακρωνυ� µιï «CE» µε την ακÞλïυθη γραæικη� απεικÞνιση:

— Σε περÝπτωση σµÝκρυνσης η� µεγÛθυνσης της ση� µανσης, πρÛπει να διατηρïυ� νται ïι αναλïγÝες πïυ πρïκυ� -
πτïυν απÞ την παραπÀνω γραæικη� απεικÞνιση.

— Τα διÀæïρα στïιøεÝα της ση� µανσης «CE» πρÛπει να Ûøïυν την Ýδια η� σøεδÞν την Ýδια κατακÞρυæη
διÀσταση, πïυ δεν µπïρεÝ να εÝναι µικρÞτερη απÞ 5 mm. ΕÝναι δυνατÞν να γÝνει παρÛκκλιση ως πρïς την
παραπÀνω διÀσταση για τις µηøανÛς µικρïυ� µεγÛθïυς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΤΥΠÃΙ ΜΗÌΑΝΩΝ ΚΑΙ Ε¥ΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤÃΥΣ ÃΠÃΙÃΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΕΦΑΡΜÃ·ΕΤΑΙ Η ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤÃΥ ΑΡΘΡÃΥ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦÃΣ 2 ΣΤÃΙÌΕΙΑ â) ΚΑΙ γ)

Α. ΜηøανÛς

1. ΚυκλικÀ πριÞνια (µε µÝα η� περισσÞτερες λεπÝδες) για την κατεργασÝα τïυ êυ� λïυ και υλικω� ν πïυ
µπïρïυ� ν να εêïµïιωθïυ� ν πρïς αυτÞ, η� τïυ κρÛατïς και υλικω� ν πïυ µπïρïυ� ν να εêïµïιωθïυ� ν µε
αυτÞ.

1.1. ΜηøανÛς πριïνÝσµατïς, µε σταθερÞ κατÀ τη διÀρκεια της εργασÝας εργαλεÝï, σε σταθερη� τρÀπεúα,
στις ïπïÝες τï υλικÞ πρïσÀγεται πρïς τï εργαλεÝï µε τï øÛρι η� µε αæαιρετÞ πρïωθητη� ρα.

1.2. ΜηøανÛς πριïνÝσµατïς µε σταθερÞ κατÀ τη διÀρκεια της εργασÝας εργαλεÝï, σε σταθερη� τρÀπεúα µε
τραπÛúι καâαλÛτï η� æïρεÝï µε παλινδρïµικη� κÝνηση, στις ïπïÝες τï υλικÞ πρïσÀγεται µε τï øÛρι στï
εργαλεÝï.

1.3. ΜηøανÛς πριïνÝσµατïς, µε σταθερÞ κατÀ τη διÀρκεια της εργασÝας εργαλεÝï, ïι ïπïÝες διαθÛτïυν απÞ
την κατασκευη� τïυς µηøανικÞ συ� στηµα πρïω� θησης τïυ υλικïυ� για πριÞνισµα, αλλÀ πρïυMπïθÛτïυν Þτι
τï υλικÞ τïπïθετεÝται και αæαιρεÝται µε τï øÛρι.

1.4. ΜηøανÛς πριïνÝσµατïς, µε κινητÞ κατÀ τη διÀρκεια της εργασÝας εργαλεÝï, πïυ κινεÝται µηøανικÀ
αλλÀ πρïυMπïθÛτει Þτι τï υλικÞ τïπïθετεÝται η� /και αæαιρεÝται µε τï øÛρι.

2. ΜηøανÛς êεøïνδρÝσµατïς στις ïπïÝες τï υλικÞ πρïσÀγεται µε τï øÛρι στï εργαλεÝï για την κατεργασÝα
τïυ êυ� λïυ.

3. ΜηøανÛς πλανÝσµατïς επιæανειω� ν µε τρïæïδïσÝα διÀ øειρÞς για την κατεργασÝα τïυ êυ� λïυ.

4. ΠριïνïκïρδÛλες µε σταθερη� η� κινητη� τρÀπεúα και πριïνïκïρδÛλες µε κινητÞ æïρεÝï και µε øειρïκÝ-
νητη τρïæïδïσÝα για την κατεργασÝα τïυ êυ� λïυ και υλικω� ν πïυ µπïρïυ� ν να εêïµïιωθïυ� ν µε τï êυ� λï
η� για την κατεργασÝα τïυ κρÛατïς και υλικω� ν πïυ µπïρïυ� ν να εêïµïιωθïυ� ν µε αυτÞ.

5. ΣυνδυασµÛνα µηøανη� µατα των τυ� πων πïυ πρïâλÛπïνται στα σηµεÝα 1 Ûως 4 και στï σηµεÝï 7 για την
κατεργασÝα τïυ êυ� λïυ και υλικω� ν πïυ µπïρïυ� ν να εêïµïιωθïυ� ν µε αυτÞ.

6. ΜηøανÛς κατασκευη� ς εντïρµιω� ν (êεµïρσαρÝστρες), εργαλειïæÞρα, στις ïπïÝες τï υλικÞ πρïσÀγεται µε
τï øÛρι πρïς τï εργαλεÝï για την κατεργασÝα τïυ êυ� λïυ.

7. Σâïυ� ρες µε κÀθετï Àêïνα στις ïπïÝες τï υλικÞ πρïσÀγεται µε τï øÛρι για την κατεργασÝα τïυ êυ� λïυ
και υλικω� ν πïυ µπïρïυ� ν να εêïµïιωθïυ� ν µε αυτÞ.

8. ΦïρητÀ αλυσïπρÝïνα για την κατεργασÝα τïυ êυ� λïυ.

9. ΠρÛσες και στρÀντúες για την κατεργασÝα των µετÀλλων εν ψυøρω� , µε τρïæïδïσÝα δια øειρÞς, των
ïπïÝων τα κινητÀ στïιøεÝα εργασÝας µπïρïυ� ν να Ûøïυν διαδρïµη� Àνω των 6 mm και ταøυ� τητα Àνω
των 30 mm/s.

10. ΜηøανÛς µïρæïπïÝησης πλαστικïυ� µε εµæυ� σηση η� συµπÝεση µε τρïæïδïσÝα διÀ øειρÞς.

11. ΜηøανÛς µïρæïπïÝησης τïυ καïυτσïυ� κ, µε εµæυ� σηση η� συµπÝεση, µε τρïæïδïσÝα διÀ øειρÞς.

12. ΜηøανÛς για υπÞγειες εργασÝες των ακÞλïυθων τυ� πων:

— µηøανÛς επÝ τρïøιω� ν: µηøανÛς Ûλêης και âαγïνÛτα πÛδησης,

— υδραυλικÀ κινητÀ συστη� µατα αντιστη� ριêης,

— κινητη� ρες εσωτερικη� ς καυ� σης πïυ πρïïρÝúïνται για τïν εêïπλισµÞ µηøανω� ν για υπÞγειες εργασÝ-
ες.

13. ΚÀδïι συλλïγη� ς ïικιακω� ν απïρριµµÀτων µε øειρïκÝνητï συ� στηµα æÞρτωσης και µηøανισµÞ συµπÝε-
σης.

14. Συστη� µατα πρïστασÝας και αæαιρετïÝ Àêïνες µετÀδïσης µε ïµïκινητικïυ� ς συνδÛσµïυς Þπως ïι
περιγραæÞµενïι στï σηµεÝï 3.4.7.

15. ΑνυψωτικÛς γÛæυρες για ïøη� µατα.

16. ΜηøανÛς ανÛλκυσης η� µεταæïρÀς πρïσω� πων πïυ περικλεÝïυν κÝνδυνï κατακÞρυæης πτω� σης απÞ
υ� ψïς Àνω των 3 µÛτρων.

17. ΠυρïτεøνικÛς µηøανÛς για την κατασκευη� πυρïτεøνικω� ν πρïϊÞντων.
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Β. Εêαρτη� µατα ασæαλεÝας

1. ΗλεκτρïευαÝσθητα συστη� µατα σøεδιασµÛνα για την ανÝøνευση της παρïυσÝας πρïσω� πων, ιδÝως Àυλα
æρÀγµατα, ευαÝσθητïι τÀπητες, ηλεκτρïµαγνητικïÝ ανιøνευτÛς.

2. ΛïγικÛς ενÞτητες πïυ επιτελïυ� ν λειτïυργÝες ασæαλεÝας για Þργανα øειρισµïυ� πïυ απαιτïυ� ν øρησιµï-
πïÝηση και των δυ� ï øεριω� ν.

3. ΚινητÀ διαæρÀγµατα για την πρïστασÝα των πρïσω� πων πïυ αναæÛρïνται στα σηµεÝα 9, 10 και 11.

4. Συστη� µατα πρïστασÝας κατÀ των κινδυ� νων ανατρïπη� ς (ROPS).

5. Συστη� µατα πρïστασÝας κατÀ των κινδυ� νων απÞ πτω� σεις αντικειµÛνων (FOPS).



 

 

 

EL ΕπÝσηµη ΕæηµερÝδα των Ευρωπαϊκω� ν Κïινïτη� τωνL 207/40 23.7.98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

∆ΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤÃΤΗΤΑΣ ΕΚ

Για τïυς σκïπïυ� ς τïυ παρÞντïς παραρτη� µατïς, µε τïν Þρï «µηøανη� », νïεÝται εÝτε η «µηøανη� », Þπως ïρÝúεται
στï Àρθρï 1 παρÀγραæïς 2 εÝτε τï «εêÀρτηµα ασæαλεÝας», Þπως ïρÝúεται στην Ýδια παρÀγραæï.

1. Η δη� λωση πιστÞτητας ΕΚ εÝναι η διαδικασÝα µε την ïπïÝα ï κατασκευαστη� ς η� ï εγκατεστηµÛνïς στην
ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ δηλω� νει Þτι η µηøανη� πïυ διατÛθηκε στην αγïρÀ, πληρïÝ Þλες τις σøετικÛς
âασικÛς πρïυMπïθÛσεις ασæÀλειας και υγεÝας.

2. Με την υπïγραæη� της δη� λωσης ΕΚ πιστÞτητας εêïυσιïδïτεÝται ï κατασκευαστη� ς η� ï εγκατεστηµÛνïς στην
ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ να επιθÛτει στη µηøανη� τη ση� µανση «CE».

3. Πριν απÞ τη δη� λωση ΕΚ πιστÞτητας ï κατασκευαστη� ς η� ï εγακατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς
τïυ πρÛπει να Ûøει εêασæαλÝσει και να µπïρεÝ να εγγυηθεÝ Þτι τα ακÞλïυθα στïιøεÝα εÝναι και θα
παραµεÝνïυν διαθÛσιµα στα γραæεÝα τïυ για λÞγïυς ενδεøÞµενïυ ελÛγøïυ:

α) τεøνικÞς æÀκελïς κατασκευη� ς πïυ περιλαµâÀνει:

— τï γενικÞ σøÛδιï της µηøανη� ς, καθω� ς και τα σøÛδια των κυκλωµÀτων øειρισµïυ� ,

— τα λεπτïµερη� και πλη� ρη σøÛδια, συνïδευÞµενα ενδεøïµÛνως απÞ σηµειω� σεις υπïλïγισµω� ν, απïτε-
λÛσµατα δïκιµω� ν κ.λπ., πïυ επιτρÛπïυν την εêακρÝâωση της συµµÞρæωσης της µηøανη� ς πρïς τις
âασικÛς απαιτη� σεις ασæÀλειας και υγεÝας,

— τïν κατÀλïγï,

— των âασικω� ν απαιτη� σεων της παρïυ� σας ïδηγÝας,

— των πρïτυ� πων και

— των Àλλων τεøνικω� ν πρïδιαγραæω� ν πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν κατÀ τï σøεδιασµÞ της µηøανη� ς,

— την περιγραæη� των λυ� σεων πïυ Ûøïυν επιλεγεÝ για την πρÞληψη των κινδυ� νων πïυ παρïυσιÀúει η
µηøανη� ,

— εÀν τï επιθυµεÝ, κÀθε τεøνικη� Ûκθεση και κÀθε πιστïπïιητικÞ πïυ Ûøει øïρηγη� σει κÀπïιïς αρµÞδιïς
ïργανισµÞς η� εργαστη� ριï(1),

— εÀν δηλω� νει πιστÞτητα πρïς Ûνα εναρµïνισµÛνï πρÞτυπï πïυ τï πρïâλÛπει, κÀθε τεøνικη� Ûκθεση
πïυ δÝνει τα απïτελÛσµατα των δïκιµω� ν πïυ Ûγιναν κατ’ επιλïγη� ν τïυ εÝτε απÞ τïν Ýδιï εÝτε απÞ Ûνα
αρµÞδιï ïργανισµÞ η� εργαστη� ριï(1),

— αντÝγραæï των ïδηγιω� ν øρη� σεως της µηøανη� ς¯

â) στην περÝπτωση κατασκευη� ς σε σειρÀ, τα εσωτερικÀ µÛτρα πïυ θα εæαρµïστïυ� ν για την εêασæÀλιση
της πιστÞτητας των µηøανω� ν πρïς τις διατÀêεις της ïδηγÝας.

Ã κατασκευαστη� ς πρÛπει να πραγµατïπïιη� σει τις απαραÝτητες Ûρευνες και δïκιµασÝες στα τµη� µατα και
εêαρτη� µατα η� στην Ýδια τη µηøανη� πρïκειµÛνïυ να πρïσδιïριστεÝ αν, ως εκ τïυ σøεδιασµïυ� και της
κατασκευη� ς της, µπïρεÝ να συναρµïλïγηθεÝ και να τεθεÝ σε λειτïυργÝα µε ασæÀλεια.

Η µη υπïâïλη� των στïιøεÝων, υ� στερα απÞ δεÞντως αιτιïλïγηµÛνη αÝτηση των αρµÞδιων εθνικω� ν αρøω� ν,
µπïρεÝ να απïτελÛσει επαρκη� λÞγï αµæιâïλÝας σøετικÀ µε την πιστÞτητα πρïς τις διατÀêεις της ïδηγÝας.

4. α) Τα στïιøεÝα πïυ αναæÛρïνται παραπÀνω στην παρÀγραæï 3, δεν εÝναι απαραÝτητï να τηρïυ� νται
µÞνιµα υπÞ µïρæη� εγγρÀæων αλλÀ πρÛπει να µπïρïυ� ν να συγκεντρωθïυ� ν και να τεθïυ� ν στη διÀθεση
των ενδιαæερïµÛνων σε øρÞνï ανÀλïγï µε την Ûκταση� τïυς.

∆εν πρÛπει να περιλαµâÀνïυν λεπτïµερη� σøÛδια και Àλλες ακριâεÝς πληρïæïρÝες σøετικÀ µε τα
επιµÛρïυς στïιøεÝα πïυ øρησιµïπïιïυ� νται για την κατασκευη� των µηøανω� ν, εκτÞς εÀν η γνω� ση τïυς
εÝναι απαραÝτητη για την εêακρÝâωση της συµµÞρæωσης πρïς τις âασικÛς απαιτη� σεις ασæαλεÝας.

(1) Îνας ïργανισµÞς η� εργαστη� ριï θεωρεÝται αρµÞδιï Þταν ανταπïκρÝνεται στα κριτη� ρια αêιïλÞγησης πïυ πρïâλÛπïνται στα
σøετικÀ εναρµïνισµÛνα πρÞτυπα.
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â) Τα στïιøεÝα πïυ αναæÛρïνται παραπÀνω στην παρÀγραæï 3, διατηρïυ� νται και τÝθενται στη διÀθεση
των αρµÞδιων εθνικω� ν αρøω� ν δÛκα τïυλÀøιστïν øρÞνια µετÀ την ηµερïµηνÝα κατασκευη� ς της µηøανη� ς
η� τïυ τελευταÝïυ µηøανη� µατïς, εÀν πρÞκειται για παραγωγη� σε σειρÀ.

γ) Τα στïιøεÝα πïυ αναæÛρïνται παραπÀνω στï σηµεÝï 3, συντÀσσïνται σε µÝα απÞ τις επÝσηµες γλω� σσες
της ΚïινÞτητας, εκτÞς απÞ τις ïδηγÝες øρη� σης της µηøανη� ς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI

Ε¥ΕΤΑΣΗ ΕΚ ΤΥΠÃΥ

Για τïυς σκïπïυ� ς τïυ παρÞντïς παραρτη� µατïς, µε τïν Þρï «µηøανη� » νïεÝται εÝτε η «µηøανη� », Þπως ïρÝúεται
στï Àρθρï 1 παρÀγραæïς 2, εÝτε τï «εêÀρτηµα ασæαλεÝας», Þπως ïρÝúεται στην Ýδια παρÀγραæï.

1. Η εêÛταση ΕΚ τυ� πïυ εÝναι η διαδικασÝα µε την ïπïÝα Ûνας δηλωµÛνïς ïργανισµÞς διαπιστω� νει και
âεâαιω� νει Þτι τï µïντÛλï µιας µηøανη� ς εÝναι συ� µæωνï µε τις διατÀêεις της παρïυ� σας ïδηγÝας.

2. Η αÝτηση εêÛτασης ΕΚ τυ� πïυ για Ûνα µïντÛλï µηøανη� ς υπïâÀλλεται απÞ τïν κατασκευαστη� η� απÞ τïν
εγκατεστηµÛνï στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøï τïυ σε Ûνα δηλωµÛνï ïργανισµÞ.

Η αÝτηση περιλαµâÀνει:

— τï Þνïµα και τη διευ� θυνση τïυ κατασκευαστη� η� τïυ εγκατεστηµÛνïυ στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïυ τïυ,
καθω� ς και τïν τÞπï κατασκευη� ς των µηøανω� ν,

— τïν τεøνικÞ æÀκελï κατασκευη� ς πïυ περιλαµâÀνει τïυλÀøιστïν:

— γενικÞ σøÛδιï της µηøανη� ς καθω� ς και τα σøÛδια των κυκλωµÀτων ελÛγøïυ,

— λεπτïµερη� και πλη� ρη σøÛδια, πïυ συνïδευ� ïνται ενδεøïµÛνως απÞ σηµειω� σεις υπïλïγισµω� ν, απïτε-
λÛσµατα δïκιµω� ν κ.λπ., πïυ επιτρÛπïυν την επαλη� θευση της συµæωνÝας της µηøανη� ς πρïς τις
âασικÛς απαιτη� σεις ασæÀλειας και υγεÝας,

— περιγραæη� των λυ� σεων πïυ Ûøïυν επιλεγεÝ για την πρÞληψη των κινδυ� νων πïυ παρïυσιÀúει η
µηøανη� , καθω� ς και κατÀλïγï των πρïτυ� πων πïυ øρησιµïπïιη� θηκαν,

— αντÝγραæï των ïδηγιω� ν øρη� σης της µηøανη� ς,

— στην περÝπτωση κατασκευη� ς σε σειρÀ, τα εσωτερικÀ µÛτρα πïυ θα εæαρµïστïυ� ν για την εêασæÀλιση
της πιστÞτητας των µηøανω� ν πρïς τις διατÀêεις της ïδηγÝας.

Η αÝτηση συνïδευ� εται απÞ µηøανη� αντιπρïσωπευτικη� της πρïâλεπÞµενης παραγωγη� ς η� ενδεøïµÛνως απÞ
Ûνδειêη τïυ τÞπïυ Þπïυ µπïρεÝ να εêεταστεÝ η µηøανη� .

Τα Ûγγραæα πïυ αναæÛρïνται ανωτÛρω δεν πρÛπει να περιλαµâÀνïυν λεπτïµερη� σøÛδια και Àλλες ακριâεÝς
πληρïæïρÝες σøετικÀ µε τα επιµÛρïυς στïιøεÝα πïυ øρησιµïπïιïυ� νται για την κατασκευη� των µηøανω� ν,
εκτÞς εÀν η γνω� ση τïυς εÝναι απαραÝτητη για την εêακρÝâωση της συµæωνÝας πρïς τις âασικÛς απαιτη� σεις
ασæÀλειας.

3. Ã δηλωµÛνïς ïργανισµÞς πραγµατïπïιεÝ την εêÛταση ΕΚ τυ� πïυ συ� µæωνα µε τις ακÞλïυθες διατÀêεις:

— πραγµατïπïιεÝ τÞσï την εêÛταση τïυ τεøνικïυ� æακÛλïυ κατασκευη� ς, για να διαπιστω� σει εÀν εÝναι
πλη� ρης, Þσï και την εêÛταση της µηøανη� ς, η ïπïÝα εÝτε πρïσκïµÝúεται στïν ïργανισµÞ εÝτε τÝθεται στη
διÀθεση� τïυ,

— κατÀ την εêÛταση της µηøανη� ς ï ïργανισµÞς:

α) εêακριâω� νει εÀν κατασκευÀστηκε συ� µæωνα µε τïν τεøνικÞ æÀκελï κατασκευη� ς και µπïρεÝ να
øρησιµïπïιεÝται µε ασæÀλεια υπÞ τις πρïâλεπÞµενες συνθη� κες λειτïυργÝας¯

â) εêακριâω� νει κατÀ πÞσïν øρησιµïπïιη� θηκαν ïρθÀ τα πρÞτυπα, εæÞσïν øρησιµïπïιη� θηκαν¯

γ) πραγµατïπïιεÝ τïυς κατÀλληλïυς ελÛγøïυς και δïκιµÛς για την εêακρÝâωση της συµµÞρæωσης της
µηøανη� ς πρïς τις âασικÛς απαιτη� σεις ασæαλεÝας και υγεÝας.

4. ΕÀν τï µïντÛλï ανταπïκρÝνεται στις σøετικÛς διατÀêεις, ï ïργανισµÞς συντÀσσει âεâαÝωση ΕΚ τυ� πïυ πïυ
κïινïπïιεÝται στïν αιτïυ� ντα. Η âεâαÝωση αυτη� παραθÛτει τα συµπερÀσµατα της εêÛτασης, αναæÛρει τïυς
Þρïυς πïυ ενδεøïµÛνως τη συνïδευ� ïυν και περιλαµâÀνει τις αναγκαÝες περιγραæÛς και σøÛδια για τïν
πρïσδιïρισµÞ τïυ εν λÞγω εγκεκριµÛνïυ µïντÛλïυ.

Η Επιτρïπη� , τα κρÀτη µÛλη και ïι Àλλïι εγκεκριµÛνïι ïργανισµïÝ µπïρïυ� ν να λÀâïυν αντÝτυπï της
âεâαÝωσης και, µετÀ απÞ αιτιïλïγηµÛνη αÝτηση, αντÝγραæï τïυ τεøνικïυ� æακÛλïυ και των πρακτικω� ν των
εêετÀσεων και δïκιµω� ν πïυ πραγµατïπïιη� θηκαν.

5. Ã κατασκευαστη� ς η� ï εγκατεστηµÛνïς στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøïς τïυ ïæεÝλει να ενηµερω� νει τïν
δηλωµÛνï ïργανισµÞ για Þλες τις τρïπïπïιη� σεις, ακÞµη και για τις ελÀσσïνïς σηµασÝας, πïυ Ûøει επιæÛρει η�
σκïπευ� ει να επιæÛρει στη µηøανη� την ïπïÝα αæïρÀ τï µïντÛλï. Ã δηλωµÛνïς ïργανισµÞς εêετÀúει τις εν
λÞγω τρïπïπïιη� σεις και πληρïæïρεÝ τïν κατασκευαστη� η� τïν εγκατεστηµÛνï στην ΚïινÞτητα εντïλïδÞøï
τïυ εÀν εêακïλïυθεÝ να ισøυ� ει η âεâαÝωση ΕΚ τυ� πïυ.
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6. Ã ïργανισµÞς πïυ αρνεÝται να øïρηγη� σει âεâαÝωση ΕΚ τυ� πïυ ενηµερω� νει τïυς Àλλïυς δηλωµÛνïυς
ïργανισµÞς. Ã ïργανισµÞς ï ïπïÝïς ανακαλεÝ âεâαÝωση ΕΚ τυ� πïυ ενηµερω� νει σøετικÀ τï κρÀτïς µÛλïς
πïυ τïν ενÛκρινε. Τï εν λÞγω κρÀτïς µÛλïς ενηµερω� νει τα Àλλα κρÀτη µÛλη και την Επιτρïπη� , εκθÛτïντας
τïυς λÞγïυς της απÞæασης αυτη� ς.

7. Ãι æÀκελïι και η αλληλïγραæÝα σøετικÀ µε τις διαδικασÝες εêÛτασης ΕΚ τυπïυ συντÀσσïνται στην επÝσηµη
γλω� σσα τïυ κρÀτïυς µÛλïυς Þπïυ εÝναι εγκατεστηµÛνïς ï δηλωµÛνïς ïργανισµÞς η� σε γλω� σσα πïυ
απïδÛøεται ï εν λÞγω ïργανισµÞς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

ΕΛΑÌΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠÃΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝÃΝΤΑΙ ΥΠÃΨΗ ΑΠÃ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗ
∆ΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ÃΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

Για τïυς σκïπïυ� ς τïυ παρÞντïς παραρτη� µατïς, µε τïν Þρï «µηøανη� » νïεÝται εÝτε η «µηøανη� », Þπως ïρÝúεται
στï Àρθρï 1 παρÀγραæïς 2, εÝτε τï «εêÀρτηµα ασæαλεÝας», Þπως ïρÝúεται στην Ýδια παρÀγραæï.

1. Ã ïργανισµÞς, ï διευθυντη� ς τïυ και τï πρïσωπικÞ στï ïπïÝï Ûøει ανατεθεÝ η εêακρÝâωση δεν µπïρïυ� ν να
εÝναι ï σøεδιαστη� ς, ï κατασκευαστη� ς, ï πρïµηθευτη� ς, τï πρÞσωπï πïυ πραγµατïπïιεÝ την εγκατÀσταση
των µηøανω� ν πïυ ελÛγøïνται, ïυ� τε ï εντïλïδÞøïς ενÞς απÞ τα ανωτÛρω πρÞσωπα. ∆εν µπïρïυ� ν να
παρεµâαÝνïυν Àµεσα η� ως εντïλïδÞøïι κατÀ τï σøεδιασµÞ, την κατασκευη� , τη διÀθεση στï εµπÞριï η� τη
συντη� ρηση των µηøανω� ν αυτω� ν. Τï γεγïνÞς αυτÞ δεν απïκλεÝει τη δυνατÞτητα ανταλλαγη� ς τεøνικω� ν
πληρïæïριω� ν µεταêυ� τïυ κατασκευαστη� και τïυ ïργανισµïυ� .

2. Ã ïργανισµÞς και τï πρïσωπικÞ πïυ πραγµατïπïιεÝ τïν Ûλεγøï πρÛπει να πραγµατïπïιïυ� ν την εêακρÝâω-
ση µε τη µεγαλυ� τερη επαγγελµατικη� εντιµÞτητα και µε Þλες τις τεøνικÛς γνω� σεις πïυ απαιτïυ� νται και να
µην υπÞκεινται σε πιÛσεις και παραινÛσεις, ιδÝως ïικïνïµικη� ς æυ� σης, πïυ θα µπïρïυ� σαν να επηρεÀσïυν την
κρÝση τïυς η� τα απïτελÛσµατα τïυ ελÛγøïυ, ειδικÞτερα δε πιÛσεις η� παραινÛσεις πρïερøÞµενες απÞ
πρÞσωπα η� ïµÀδες πρïσω� πων πïυ ενδιαæÛρïνται για τα απïτελÛσµατα των εêακριâω� σεων.

3. Ã ïργανισµÞς πρÛπει να διαθÛτει τï πρïσωπικÞ και τα απαραÝτητα µÛσα για την ικανïπïιητικη� εκπλη� ρωση
των τεøνικω� ν και διïικητικω� ν καθηκÞντων πïυ αæïρïυ� ν τη διενÛργεια των εêακριâω� σεων¯ ï εν λÞγω
ïργανισµÞς πρÛπει επÝσης να Ûøει πρÞσâαση στï απαραÝτητï υλικÞ για τις εêακριâω� σεις πïυ πραγµατïπïι-
ïυ� νται κατ’ εêαÝρεση.

4. Τï πρïσωπικÞ στï ïπïÝï Ûøει ανατεθεÝ ï Ûλεγøïς πρÛπει να διαθÛτει:

— επαρκεÝς τεøνικÛς και επαγγελµατικÛς γνω� σεις,

— επαρκη� γνω� ση των πρïδιαγραæω� ν ελÛγøïυ και επαρκη� εµπειρÝα σøετικÀ µε την πραγµατïπïÝηση των
ελÛγøων αυτω� ν,

— επαρκη� ικανÞτητα για τη συ� νταêη των âεâαιω� σεων, πρακτικω� ν και εκθÛσεων πïυ συνïδευ� ïυν τïυς
πραγµατïπïιïυ� µενïυς ελÛγøïυς.

5. Τï πρïσωπικÞ πρÛπει να παρÛøει εøÛγγυα αµερïληψÝας. Η αµïιâη� κÀθε υπαλλη� λïυ δεν πρÛπει να εÝναι
συνÀρτηση τïυ αριθµïυ� των ελÛγøων πïυ πραγµατïπïιεÝ, ïυ� τε των απïτελεσµÀτων των ελÛγøων αυτω� ν.

6. Ã ïργανισµÞς πρÛπει να συνÀψει ασæÀλεια αστικη� ς ευθυ� νης, εÀν η ευθυ� νη αυτη� δεν καλυ� πτεται απÞ τï
κρÀτïς âÀσει τïυ εθνικïυ� δικαÝïυ η� εÀν ïι Ûλεγøïι δεν πραγµατïπïιïυ� νται Àµεσα απÞ τï κρÀτïς µÛλïς.

7. Τï πρïσωπικÞ τïυ ïργανισµïυ� δεσµευ� εται απÞ τï επαγγελµατικÞ απÞρρητï σøετικÀ µε Þλες τις γνω� σεις
πïυ απïκτÀ κατÀ την Àσκηση των καθηκÞντων τïυ (εκτÞς Ûναντι των αρµÞδιων διïικητικω� ν αρøω� ν τïυ
κρÀτïυς Þπïυ ασκεÝ τις δραστηριÞτητÛς τïυ) στα πλαÝσια της παρïυ� σας ïδηγÝας η� των διατÀêεων
εσωτερικïυ� δικαÝïυ σøετικÀ µε την εæαρµïγη� της.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII

ΜÛρïς Α

ΚαταργηθεÝσες ïδηγÝες

(Àρθρï 14)

ÃδηγÝα 89/392/ΕÃΚ και ïι διαδïøικÛς τρïπïπïιη� σεις της:

— ïδηγÝα 91/368/ΕÃΚ µÞνï τï Àρθρï 1

— ïδηγÝα 93/44/ΕÃΚ

— ïδηγÝα 93/68/ΕÃΚ µÞνï τï Àρθρï 6

ΜÛρïς Β

ΚατÀλïγïς των ηµερïµηνιω� ν ενσωµÀτωσης και εæαρµïγη� ς

(αναæÛρïνται στï Àρθρï 14)

ÃδηγÝα ΗµερïµηνÝα ενσωµÀτωσης ΗµερïµηνÝες εæαρµïγη� ς

ÃδηγÝα 89/392/ΕÃΚ (ΕΕ L 183 της
29.6.1989, σ. 9)

1η ΙανïυαρÝïυ 1992 ΑπÞ την 1η ΙανïυαρÝïυ 1993¯ για τïυς
εêïπλισµïυ� ς πïυ αναæÛρïνται στις ïδη-
γÝες 86/295/ΕÃΚ, 86/296/ΕÃΚ και 86/
663/ΕÃΚ¯ απÞ την 1η ΙïυλÝïυ 1995(1)¯

ÃδηγÝα 91/368/ΕÃΚ (ΕΕ L 198 της
22.7.1991, σ. 16)

1η ΙανïυαρÝïυ 1992 ΑπÞ την 1η ΙανïυαρÝïυ 1993

ÃδηγÝα 93/44/ΕÃΚ (ΕΕ L 175 της
19.7.1993, σ. 12)

1η ΙïυλÝïυ 1994 — ΑπÞ την 1η ΙανïυαρÝïυ 1995(2)

— ΑπÞ την 1η ΙïυλÝïυ 1994(2)

— Àρθρï 1 σηµεÝï 10, µε εêαÝρεση
τα στïιøεÝα α), â) και ιú)

— Àρθρï 1 σηµεÝï 11 στïιøεÝα α)
και â)

— Àρθρï 1 σηµεÝï 12 στïιøεÝα γ), δ),
ε) και στ)

ÃδηγÝα 93/68/ΕÃΚ (ΕΕ L 220 της
30.8.1993, σ. 1)

1η ΙïυλÝïυ 1994 ΑπÞ την 1η ΙανïυαρÝïυ 1995(3)

(1) Τα κρÀτη µÛλη επιτρÛπïυν, Ûως τις 31 ∆εκεµâρÝïυ 1994, τη διÛθεση στην αγïρÀ και τη θÛση σε λειτïυργÝα µηøανω� ν πïυ
πληρïυ� ν τις εθνικÛς ρυθµÝσεις πïυ ισøυ� ïυν στï Ûδαæïς τïυς στις 31 ∆εκεµâρÝïυ 1992, εκτÞς απÞ τïυς εêïπλισµïυ� ς πïυ
αναæÛρïνται στις ïδηγÝες 86/295/ΕÃΚ, 86/296/ΕÃΚ και 86/663/ΕÃΚ για τïυς ïπïÝïυς τï διÀστηµα αυτÞ λη� γει στις
31 ∆εκεµâρÝïυ 1995.

(2) Τα κρÀτη µÛλη επιτρÛπïυν, Ûως τις 31 ∆εκεµâρÝïυ 1996, τη διÀθεση στην αγïρÀ και τη θÛση σε λειτïυργÝα µηøανω� ν για
ανÛλκυση και µεταæïρÀ πρïσω� πων καθω� ς και των εêαρτηµÀτων ασæαλεÝας πïυ πληρïυ� ν τις εθνικÛς ρυθµÝσεις πïυ
ισøυ� ïυν στï Ûδαæïς τïυς στις 14 ΙïυνÝïυ 1993.

(3) Τα κρÀτη µÛλη επιτρÛπïυν, Ûως την 1 ΙανïυαρÝïυ 1997, τη διÀθεση στην αγïρÀ και τη θÛση σε λειτïυργÝα πρïϊÞντων πïυ
εÝναι συ� µæωνα πρïς τα καθεστω� τα ση� µανσης πïυ ισøυ� ïυν πριν απÞ την 1η ΙανïυαρÝïυ 1995.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤÃΙÌΙΑΣ

ÃδηγÝα 89/392/ΕÃΚ Παρïυ� σα ïδηγÝα

�Αρθρï 1 παρÀγραæïς 1 �Αρθρï 1 παρÀγραæïς 1

�Αρθρï 1 παρÀγραæïς 2 πρω� τï εδÀæιï �Αρθρï 1 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï α) πρω� τη περÝπτωση

�Αρθρï 1 παρÀγραæïς 2 δευ� τερï εδÀæιï �Αρθρï 1 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï α) δευ� τερη περÝπτωση

�Αρθρï 1 παρÀγραæïς 2 τρÝτï εδÀæιï �Αρθρï 1 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï α) τρÝτη περÝπτωση

�Αρθρï 1 παρÀγραæïς 2 τÛταρτï εδÀæιï �Αρθρï 1 παρÀγραæïς 2 στïιøεÝï â)

�Αρθρï 1 παρÀγραæïς 3 �Αρθρï 1 παρÀγραæïς 3

�Αρθρï 1 παρÀγραæïς 4 �Αρθρï 1 παρÀγραæïς 4

�Αρθρï 1 παρÀγραæïς 5 �Αρθρï 1 παρÀγραæïς 5

�Αρθρï 2 �Αρθρï 2

�Αρθρï 3 �Αρθρï 3

�Αρθρï 4 �Αρθρï 4

�Αρθρï 5 �Αρθρï 5

�Αρθρï 6 �Αρθρï 6

�Αρθρï 7 �Αρθρï 7

�Αρθρï 8 παρÀγραæïς 1 �Αρθρï 8 παρÀγραæïς 1

�Αρθρï 8 παρÀγραæïς 2 �Αρθρï 8 παρÀγραæïς 2

�Αρθρï 8 παρÀγραæïς 3 �Αρθρï 8 παρÀγραæïς 3

�Αρθρï 8 παρÀγραæïς 4 �Αρθρï 8 παρÀγραæïς 4

�Αρθρï 8 παρÀγραæïς 4α �Αρθρï 8 παρÀγραæïς 5

�Αρθρï 8 παρÀγραæïς 5 �Αρθρï 8 παρÀγραæïς 6

�Αρθρï 8 παρÀγραæïς 6 �Αρθρï 8 παρÀγραæïς 7

�Αρθρï 8 παρÀγραæïς 7 �Αρθρï 8 παρÀγραæïς 8

�Αρθρï 9 �Αρθρï 9

�Αρθρï 10 �Αρθρï 10

�Αρθρï 11 �Αρθρï 11

�Αρθρï 12 �Αρθρï 12

�Αρθρï 13 παρÀγραæïς 1 —

�Αρθρï 13 παρÀγραæïς 2 —

�Αρθρï 13 παρÀγραæïς 3 �Αρθρï 13 παρÀγραæïς 1

�Αρθρï 13 παρÀγραæïς 4 �Αρθρï 13 παρÀγραæïς 2

— �Αρθρï 14

— �Αρθρï 15

— �Αρθρï 16

ΠαρÀρτηµα Ι ΠαρÀρτηµα Ι

ΠαρÀρτηµα ΙΙ ΠαρÀρτηµα ΙΙ

ΠαρÀρτηµα ΙΙΙ ΠαρÀρτηµα ΙΙΙ
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ÃδηγÝα 89/392/ΕÃΚ Παρïυ� σα ïδηγÝα

ΠαρÀρτηµα IV ΠαρÀρτηµα IV

ΠαρÀρτηµα V ΠαρÀρτηµα V

ΠαρÀρτηµα VI ΠαρÀρτηµα VI

ΠαρÀρτηµα VII ΠαρÀρτηµα VII

— ΠαρÀρτηµα VIII

— ΠαρÀρτηµα ΙÌ


