
19. MHXANHMATA EPΓΩN (ME) 

1. ΓENIKA

Στα τεχνικά έργα η χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού είναι σηµαντική αν όχι απαραίτητη.

Η εκµηχάνιση των έργων έχει προχωρήσει σηµαντικά και ένα απλό "µπάλωµα" ασφάλτου

γίνεται ποια µε χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού (patcher). Στις συµβάσεις εκτέλεσης

τεχνικών έργων του δηµόσιου τοµέα και των OΤΑ προβλέπεται ως απαραίτητη προϋπόθε-

ση η διάθεση του απαραίτητου εξοπλισµού εκ µέρους του Αναδόχου του έργου. 

Εάν εξαιρέσει κάποιος τον τυπικό εξοπλισµό, ο οποίος απαιτείται για τη µεταφορά υλικών

και προσωπικού (και αυτός ποικίλει), ο υπόλοιπος εξοπλισµός ποικίλει ανάλογα µε το

είδος των εργασιών, το µέγεθός τους και την ιδιαίτερη δυσκολία τους (τοπικές συνθήκες).

Oι κίνδυνοι που συνδέονται µε το µηχανολογικό εξοπλισµό προέρχονται από χρήση µη

κατάλληλου εξοπλισµού, κακή συντήρηση του εξοπλισµού, κακό χειρισµό ή εργασία κάτω

από χαλαρή επίβλεψη. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στα ΜΕ καθόσον είναι αυτοκινούµενοι µηχανισµοί και συνεπώς

πέραν των κινδύνων οι οποίοι απορρέουν από τη στιγµιαία στατική τους λειτουργία, κίν-

δυνος δηµιουργείται και λόγω της συνεχούς κινήσεως µέσα στο εργοτάξιο αλλά και στο

οδικό δίκτυο της χώρας.

1.2 OΡΙΣΜOΙ

Μηχανολογικός εξοπλισµός εργοταξίου ΜΕ (ή µηχανήµατα έργου) εννοούνται όλα τα

αυτοκινούµενα µηχανήµατα που λειτουργούν µε κινητήρια θερµική µηχανή όπως εκσκα-

φείς, αυτοκινούµενοι γερανοί, φορτωτές, grader κ.λ.π.

1.3 ΣΚOΠOΣ

Σκοπός των σηµειώσεων ασφάλειας για εξοπλισµό ΜΕ είναι οι Επιβλέποντες να έχουν

ένα άµεσο, απαραίτητο βοήθηµα για τον έλεγχο των µέτρων ασφάλειας για επιλογή,

χρήση και λειτουργία του εξοπλισµού αυτού. 



2. ΝOΜOΘΕΣΙΑ

Η νοµοθεσία καλύπτει γενικές αρχές, ειδικές απαιτήσεις, αλλά παραµένει ελλιπής στις

προβλέψεις για τον έλεγχο και την παρακολούθηση των µηχανηµάτων.

Το Π∆ 14.3.34 "Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης

φύσεως βιοµηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ." έθεσε τους

πρώτους κανονισµούς ασφάλειας για τη χρήση των µηχανών.

O Ν. 1568/85 στο κεφάλαιο ∆ προβλέπει την προστασία των εργαζοµένων από µηχα-

νές.

Το Π∆ 377/93 για την προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στις κοινοτικές οδηγίες

89/392ΕOΚ και 91/368ΕOΚ του Συµβουλίου των ΕΚ σχετικά µε τις µηχανές. Το Π∆ 18/96

το οποίο τροποποιεί το Π∆ 377/93.

Το Π∆ 395/94 σε συµµόρφωση µε την κοινοτική οδηγία για τη χρήση εξοπλισµού εργα-

σίας.

Απόφαση OΙΚ 13147/∆Π010/47/95 για την αναγνώριση φορέων ελέγχου βιοµηχανικών

προϊόντων.

Το Π∆ 1073/81 "Περί µέτρων ασφάλειας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια

οικοδοµών και πάσης φύσεως έργων αρµοδιότητος πολιτικού µηχανικού" καθορίζει

(υπερκαλύπτοντας τις σχετικές διατάξεις του Π∆ 14.3.34) τα µέτρα ασφάλειας κατά τη

χρήση µηχανηµάτων σε τεχνικά έργα. Αντίστοιχα το Π∆ 70/90, νοµοθέτηµα για την υγι-

εινή και ασφάλεια στις ναυπηγικές εργασίες, θέτει επιπρόσθετες του Π∆ 1073/81 απαι-

τήσεις για τη χρήση µηχανολογικού εξοπλισµού (µε έµφαση στις ανυψωτικές διατά-

ξεις). 

To Π∆ 225/89 "Περί µέτρων ασφάλειας στα Υπόγεια τεχνικά έργα’’ καθορίζει µέτρα

ασφάλειας για τη χρήση, λειτουργία και κίνηση µηχανηµάτων στα υπόγεια τεχνικά έργα

(άρθρα 3,4,7,8,11,12,14,20 & 26).

Το Π∆ 305/96 σχετικά µε τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής στα κινη-

τά και προσωρινά εργοτάξια.

Το Π∆ 186/92 σχετικά µε την τήρηση βιβλίου έργων για τα µηχανήµατα έργων (ΜΕ).

Για τη συντήρηση των µηχανηµάτων έργων ισχύουν οι προβλέψεις του άρθρου 9 του Π∆

17,όπου αναφέρεται ότι ο εργοδότης οφείλει να συντηρεί στους τόπους εργασίας, τα

µηχανολογικά µέσα και τον εξοπλισµό και να µεριµνά για την κατά το δυνατόν άµεση απο-

κατάσταση των ελλείψεων, που έχουν σχέση µε την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµέ-

νων. Αν από τις ελλείψεις αυτές προκαλείται άµεσος και σοβαρός κίνδυνος για την υγεία

και ασφάλεια των εργαζοµένων, πρέπει να διακόπτεται η εργασία µέχρι την αποκατάστα-

σή τους.

Με ειδικότερα νοµοθετήµατα καθορίζονται:

Κανόνες ασφάλειας για τους προωθητές και µεταφορικές ταινίες (Π∆ 21/76 "Περί

µέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζοµένων εις µεταφορικάς ταινίας και προωθη-

τάς εν γένει").

∆ιατάξεις για την άδεια λειτουργίας, χειρισµού και συντήρησης των ΜΕ (Π∆ 31/90 "Επί-

βλεψη της λειτουργίας, χειρισµός και συντήρηση µηχανηµάτων εκτέλεσης Τεχνικών

έργων").

∆ιατάξεις καθορισµού και προσδιορισµού της ανώτατης στάθµης εκποµπής θορύβου και

ειδικότερα µε:



• Την ΥΑ 56206/1613/86 περί διατάξεων προσδιορισµού της εκποµπής θορύβου εξοπλι-

σµού και µηχανηµάτων εργοταξίου.

• Την ΥΑ 69001/1921/88 καθορίζονται οι διατάξεις για τις εκποµπές θορύβων µηχανη-

µάτων έργου και συγκεκριµένα των µηχανοκίνητων αεροσυµπιεστών, πυργογερανών,

ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των

φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέµατος και αεροσφυρίων.

Τέλος ο νόµος 2696/99 ‘’Κύρωση του Κώδικα Oδικής Κυκλοφορίας‘’ έχει γενική εφαρ-

µογή επί της κυκλοφορίας των ΜΕ στο οδικό δίκτυο της χώρας, ειδικότερα δε αναφέ-

ρεται στα ΜΕ στα άρθρα 62,79,81 και 86. 

3. ΕΠΙΛOΓΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα ΜΕ πρέπει να πληρούν από κατασκευής τις βασικές προϋποθέσεις (ελάχιστες απαιτή-

σεις σε  συστήµατα ασφάλειας, σήµανση, στάθµη θορύβου) για να κριθούν κατάλληλα για

χρήση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

O εξοπλισµός πρέπει να πληροί τις διατάξεις του Π∆ 395/94 για τις µηχανές και να φέρει

πιστοποίηση ΕOΚ (σήµα CE) σύµφωνα µε το Π∆ 377/93, όπως τροποποιήθηκε µε το Π∆

18/96.

Ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κάθε έργου προσδιορίζεται ο τύπος των µηχανηµάτων

που απαιτούνται. Για παράδειγµα για εργασίες επί υπάρχουσας οδού απαγορεύεται (κατά

κανόνα) η χρήση ερπυστριοφόρου εκσκαφέα, ενώ αντίθετα σε έδαφος λασπώδες απαγο-

ρεύεται η χρήση ελαστιχοφόρου εκσκαφέα. Η χρήση αερόσφυρας ενδέχεται να µην επι-

τρέπεται σε ώρες κοινής ησυχίας. 

Τα ΜΕ οφείλουν να φέρουν ειδική πινακίδα κυκλοφορίας (κίτρινου χρώµατος). Η πινακίδα

φέρει τον ειδικό αριθµό µε τον οποίο το συγκεκριµένο µηχάνηµα έχει απογραφεί/κατα-

γραφεί στους καταλόγους του ΥΠΕΧΩ∆Ε και έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας.

Η χρήση και ικανότητα του µηχανήµατος προδιαγράφεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του

κατασκευαστή που συνοδεύει το µηχάνηµα.

Τα µηχανήµατα πρέπει να φέρουν όλα τα προβλεπόµενα εξαρτήµατα (π.χ. πείρους, φώτα,

υαλοκαθαριστήρες κ.λ.π) τα οποία να λειτουργούν καλώς (Π∆ 394/95).

Τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε κατάλληλους προβολείς οι οποίοι χρησιµοποιού-

νται κατά την εκτέλεση του έργου.

Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πυροσβεστήρα ξηράς κώνεως 6Kgr και φαρ-

µακείο σύµφωνα µε το άρθρο 110 του Π∆ 1073/81 (περίπτωση 1-25 ατόµων). 

3.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Γενικές αρχές διέπουν όλα τα ΜΕ σε ό,τι αφορά τη χρήση τους (εργασία προς εκτέλεση),

το χειρισµό, τη συντήρησή τους και την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο της χώρας.

3.1.1 ΧΡΗΣΗ

Η χρήση του µηχανήµατος πρέπει να είναι σύµφωνη µε το εγχειρίδιο λειτουργίας του

κατασκευαστή που συνοδεύει το µηχάνηµα.

Ευρεσιτεχνίες, προσαρµογές, υπερφορτώσεις και λεοπαρδισµοί δηµιουργούν κινδύνους

οι οποίοι οδηγούν ακόµη και σε θανατηφόρα ατυχήµατα.

Aπαγορεύεται η µεταφορά προσωπικού µε ΜΕ.

Κατά τη στάση ή στάθµευση µηχανήµατος, όλα τα εξαρτήµατα (π.χ. λεπίδα, αναµοχλευ-

τής, κάδος) πρέπει να είναι κατεβασµένα.

Η στάθµευση µετά την εργασία οφείλει να γίνεται σε συγκεκριµένο χώρο και τα ΜΕ να



ασφαλίζονται.

Προσοχή στα εναέρια εµπόδια (ιδίως δίκτυα ∆ΕΗ). 

Απαγορεύεται ανεφοδιασµός σε θέση λειτουργίας του µηχανήµατος.

3.1.2 ΧΕΙΡΙΣΜOΣ

O χειρισµός και η συντήρηση των ΜΕ γίνεται µόνον από κατάλληλο προσωπικό. Το Π∆

31/90 προσδιορίζει επακριβώς την απαίτηση να χειρίζονται τα µηχανήµατα ΤΕ µόνον αδει-

ούχοι χειριστές.

∆εν υπάρχει άδεια χειρισµού όλων των οµάδων µηχανηµάτων. Κάθε µηχάνηµα πρέπει να

χειρίζεται από χειριστή εφοδιασµένο µε την κατάλληλη άδεια.

Η φυσική κατάσταση και υγεία των χειριστών πρέπει να είναι καλή. Σε αντίθετη περίπτω-

ση, δεν επιτρέπεται η άδεια εργασίας για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για την απο-

κατάσταση της υγείας των.

Μόνος υπεύθυνος για τη χρήση του µηχανήµατος είναι ο (οι) χειριστής (ες) του και κανέ-

νας άλλος δεν πρέπει να επεµβαίνει, πολύ δε περισσότερο να το χειρίζεται σε περίπτωση

απουσίας του χειριστή. 

3.1.3 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Η περιοδική συντήρηση του µηχανήµατος, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή, και

η άµεση επισκευή του σε περιπτώσεις αβαρίας οιουδήποτε συστήµατος/εξαρτήµατος είναι

απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή, αποδοτική και ασφαλή λειτουργία του µηχανήµα-

τος.

Η συντήρηση δεν πρέπει να περιορίζεται στα ‘’παραγωγικά συστήµατα’’ του µηχανήµατος

µόνον. Φώτα, σύστηµα διεύθυνσης, σύστηµα πεδήσεως, φάροι κ.λ.π. πρέπει να λειτουρ-

γούν πάντα ικανοποιητικά.

Για όλα τα µηχανήµατα πρέπει να υπάρχει χωριστή καρτέλα (βιβλίο) συντήρησης το οποίο

θα συνοδεύει το µηχάνηµα στο συγκεκριµένο εργοτάξιο.

Ποτέ δεν πρέπει να ελέγχουµε ή να επιδιορθώνουµε µία µηχανή τη στιγµή που βρίσκεται

σε λειτουργία. Ακόµα κι αν η µηχανή έχει σταµατήσει, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να ξανα-

ξεκινήσει ξαφνικά ή να τη θέσει κάποιος σε λειτουργία, ο οποίος δεν γνωρίζει ότι γίνονται

εργασίες συντήρησης. Για να αποφεύγουµε τέτοια ατυχήµατα, τοποθετούµε προειδοποι-

ητικά σήµατα στον κινητήρα εκκίνησης και στο διακόπτη έναρξης της λειτουργίας της

µηχανής.

Το καλύτερο µέτρο που µπορούµε να λάβουµε είναι να ασφαλίσουµε στη θέση "ΕΚΤOΣ"

τον διακόπτη ή τον κινητήρα εκκίνησης και να βγάλουµε τις ασφάλειες. Εάν αρκετοί

συντηρητές ασχολούνται µε τη συντήρηση µεγάλων µηχανών, πρέπει να ορισθεί ένας

υπεύθυνος συντονιστής.

3.1.4 ΚΥΚΛOΦOΡΙΑ 

Άδεια κυκλοφορίας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο δεν έχουν όλα τα µηχανήµα-

τα. Μόνον τα ελαστιχοφόρα (τροχοφόρα ή ερπυστριοφόρα µε πλαστικά τακούνια στις

ερπύστριες) επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοστρωµένους δρόµους.

Τα ΜΕ τα οποία δεν µπορούν να αναπτύξουν ταχύτητα µεγαλύτερη των 40Km/h πρέπει να

είναι εφοδιασµένα µε τριγωνική µεταλλική πινακίδα στην πίσω πλευράς τους (Ν..2696/99

άρθρο 81 παρ.21). 

Τα ΜΕ οφείλουν να συµµορφώνονται µε τις διατάξεις του ΚOΚ.

Ιδιαίτερα µεγάλα ΜΕ (πχ. ερπυστριοφόροι εκσκαφείς) µεταφέρονται µε ειδικά αυτοκίνη-



τα φορτηγά στο εργοτάξιο. Κατά τη µεταφορά τους θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις

του ΚOΚ και επί πλέον κατά περίπτωση (λόγω των µεγάλων διαστάσεών τους) να ειδο-

ποιείται η αστυνοµική αρχή για την παροχή βοήθειας.

3.2 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Εξετάζονται στη συνέχεια ή γίνεται σχετική αναφορά σε άλλες ειδικότερες σηµειώσεις,

ή ειδικές απαιτήσεις για:

• Φορτηγά.

• Dumpers.

• Εκσκαφείς.

• Πρέσες.

• Μπετονιέρες.

• Αυτοκινούµενες γερανούς.

• Υδραυλικές σφύρες.

3.2.1 ΦOΡΤΗΓΑ

Τα φορτηγά πρέπει:

Να κινούνται µε το όριο ταχύτητας που προβλέπεται στο εργοτάξιο.

Να µην υπερφορτώνονται. 

Όταν µεταφέρουν ψιλόκοκκα αδρανή να σκεπάζεται η καρότσα ή η νταλίκα πλήρως.

Πριν την εκκίνηση να ελέγχεται ότι δεν βρίσκονται άτοµα ή αντικείµενα δίπλα στο φορ-

τηγό.

Κατά τη φόρτωση ή στάση πρέπει να ασφαλίζονται. 

Τα ελαστικά πρέπει να είναι πάντα σε καλή κατάσταση.

3.2.2 DUMPERS

Tα dumpers χρησιµοποιούνται σε τεχνικά έργα που υπάρχουν χιλιάδες κυβικά εκσκαφές

και επιχώσεις, για τη διακίνηση µπαζών-εκσκαφών-υλικών. Η δυναµικότητά τους ποικίλει

από 30 τόνους µέχρι 60 τόνους.

Τα dumpers µεταφέρονται στο εργοτάξιο µε νταλίκα. 

Λόγω των ιδιαίτερων δυνατοτήτων, τα Dumpers πρέπει:

Να είναι σωστά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα, λαµβάνοντας υπόψη τις εργονοµι-

κές αρχές.

Να διατηρούνται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

Να χρησιµοποιούνται σωστά από πρόσωπα κατάλληλα εφοδιασµένα µε τις απαιτούµε-

νες άδειες, οι οποίες συνοδεύουν το µηχάνηµα και τον οδηγό και είναι στη διάθεση των

ελεγκτικών αρχών.

Να ελέγχονται, να επιθεωρούνται και να συντηρούνται από ειδικευµένο προσωπικό.

Ελάττωµα ή βλάβη που µειώνει την παρεχόµενη ασφάλεια, πρέπει να διορθώνεται πριν

ξαναχρησιµοποιηθούν.

Πρόληψη για αποφυγή πτώσης των Dumpers στο χώρο εκσκαφής ή στο νερό.

Η φόρτωση και εκφόρτωση των Dumpers να γίνονται έτσι ώστε να µην κινδυνεύουν

άτοµα από ανατροπή, κατάρρευση ή σπάσιµο αντικειµένων.

Πριν τη φόρτωση και την εκφόρτωση των Dumpers, οι οδηγοί πρέπει να τα ασφαλίζουν,

ώστε να µην κινηθούν τυχαία.

Πρέπει να διατίθενται ασφαλείς και κατάλληλες προσβάσεις για τα Dumpers. Επίσης να

ελέγχεται και να οργανώνεται η κυκλοφορία εντός του εργοταξίου, για την ασφαλή



κίνησή των.

Τα Dumpers πρέπει να αναµένουν σε απόσταση ασφάλειας από τις εκτελούµενες εργα-

σίες και να τοποθετούνται σε απόσταση ασφάλειας από την εκσκαφή.

Πριν την εκκίνηση να ελέγχεται σχολαστικά ότι δεν υπάρχουν άτοµα ή αντικείµενα

δίπλα τους.

Προσοχή απαιτείται για την αποφυγή κινδύνου ανατροπής λόγω κλίσης του ή υποχώρη-

σης του εδάφους. 

Τα Dumpers είναι εφοδιασµένα απαραιτήτως µε ηχητικό σήµα όπισθεν (reverse alarm).

O οδηγός του Dumper πρέπει να έχει πάντα καλή ορατότητα.

Τα ελαστικά πρέπει να είναι πάντα σε καλή κατάσταση. 

3.2.3 ΕΚΣΚΑΦΕΙΣ

Πέραν των οδηγιών που δίνονται στις σηµειώσεις ασφάλειας για εκσκαφές και υπόγεια

δίκτυα, επισηµαίνονται τα παρακάτω: 

Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων σε ασφαλτοστρωµένες οδούς.

Τα φορτία λειτουργίας καθορίζονται από τον κατασκευαστή και δεν πρέπει να υπερβαί-

νονται.

Σε περίπτωση χρήσης των χωµατουργικών µηχανηµάτων για ανύψωση µε µεταφορά

φορτίων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα φορτία λειτουργίας του µηχανήµατος και οι

κανόνες ασφάλειας για ανύψωση και µεταφορά φορτίου.

Η χρήση των πέδιλων (σταθεροποιητών) των εκσκαπτικών µηχανηµάτων είναι γενικώς

υποχρεωτική ανάλογα µε το βάθος εκσκαφής, τη συνεκτικότητα του εδάφους και τη

θέση του µηχανήµατος.

Όταν απαιτούνται συνεχείς κινήσεις του µηχανήµατος, π.χ. προωθητές, φορτωτές, ο

φάρος και το ηχητικό σήµα της προς τα πίσω κίνησης θα πρέπει να βρίσκονται σε συνε-

χή λειτουργία.

Σε εδάφη όπου υπάρχει κίνδυνος ‘’βουλιάγµατος’’ χρησιµοποιούνται ερπυστριοφόρα

µηχανήµατα.

Απαγορεύεται η υποσκαφή του µηχανήµατος.

Για τους εκσκαφείς (τσάπες) εξασφαλίζεται ελάχιστη απόσταση 0.60m από κάθε στα-

θερό σηµείο (κατασκευή, υλικό, µηχάνηµα) στη δυσµενέστερη θέση περιστροφής.

Η τοποθέτηση των εκσκαπτικών µηχανηµάτων θα πρέπει να µην δηµιουργεί κινδύνους

ανατροπής του µηχανήµατος.

Ειδική φροντίδα/έλεγχος απαιτείται για τη συντήρηση του συστήµατος του κάδου (προ-

βολή - κύλινδρος κάδου-κύλινδρος βυθιστή, βυθιστής) στις εκσκαπτικές µηχανές. Εφό-

σον χρησιµοποιούνται τροχαλίες και συρµατόσκοινα (εκσκαφέας µε συρόµενα κάδο ή

µε αρπάγη) ιδιαίτερη φροντίδα/έλεγχος απαιτείται για το σύστηµα των προβόλων

(συνήθως χωροδικτύωµα) και των συρµατόσχοινων ή αλυσίδων.

Ιδιαίτερη µέριµνα απαιτείται στο χειρισµό του µηχανήµατος ώστε να µην προκαλέσει

ζηµιά σε υπόγεια δίκτυα.

Απαιτείται προσοχή σε εναέρια δίκτυα µεταφοράς ενέργειας και τηλεφώνου. Η επαφή

µε τα πρώτα µπορεί να αποβεί µοιραία. 



3.2.4 ΠΡΕΣΕΣ ΣΚΥΡO∆ΕΜΑΤOΣ

Πέραν των οδηγιών που δίνονται στις σηµειώσεις ασφάλειας για σκυροδετήσεις επιση-

µαίνονται τα παρακάτω: 

Η τοποθέτηση της πρέσας πρέπει να αποτρέπει κίνδυνο ανατροπής.

Η τοποθέτηση της πρέσας πρέπει να µην δηµιουργεί κίνδυνο ή ιδιαίτερες δυσκολίες

στην υπόλοιπη κυκλοφορία.

Απαιτείται προσοχή σε εναέρια δίκτυα µεταφοράς ενέργειας και τηλεφώνου. Η επαφή

µε τα πρώτα µπορεί να αποβεί µοιραία. 

Η πρέσα πρέπει να καθαρίζεται κατάλληλα. Αν παρατηρείται εµπλοκή στην αποστολή

υλικού, η λειτουργία πρέπει να διακόπτεται και να ακολουθούνται οι οδηγίες του κατα-

σκευαστή.

O χειριστής της πρέσας πρέπει να έχει ορατότητα µε το σηµείο έκχυσης σκυροδέµα-

τος.

3.2.5 ΜΠΕΤOΝΙΕΡΕΣ

Πέραν των οδηγιών που δίνονται στις σηµειώσεις ασφάλειας για σκυροδετήσεις επιση-

µαίνονται τα παρακάτω: 

Η τοποθέτηση της µπετονιέρας πρέπει να αποτρέπει κίνδυνο ανατροπής.

Η τοποθέτηση της πρέσας πρέπει να µην δηµιουργεί κίνδυνο ή ιδιαίτερες δυσκολίες

στην υπόλοιπη κυκλοφορία.

O καθαρισµός της µπετονιέρας πρέπει να είναι επιµελής και τα νερά έκπλυσης να διο-

χετεύονται σε συγκεκριµένα σηµεία για τα οποία υπάρχει σχετική άδεια. 

3.2.6 ΑΥΤOΚΙΝOΥΜΕΝOΙ ΓΕΡΑΝOΙ

Πέραν των οδηγιών που δίνονται στις σηµειώσεις ασφάλειας για ανυψωτικές εργασίες

επισηµαίνονται βασικές αρχές ασφάλειας για τους αυτοκινούµενους γερανούς.

3.2.6.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Στις γενικές αρχές για τον αυτοκινούµενο ανυψωτικό µηχανισµό περιλαµβάνονται τα ακό-

λουθα:

Oι αυτοκίνητοι γερανοί όταν δεν εργάζονται ή ταξιδεύουν πρέπει να δένουν πάντα σε

ειδικό σταθερό σηµείο το γάντζο τους.

Κάθε µηχάνηµα έχει συγκεκριµένες ανυψωτικές ικανότητες σε σχέση µε την ακτίνα

ανύψωσης. Το διάγραµµα ανυψωτικής ικανότητας πρέπει να υπάρχει σε κάθε µηχάνη-

µα και να µην γίνεται υπέρβασή του, διότι αλλιώς υπάρχει κίνδυνος ανατροπής του

µηχανήµατος ή καταστροφής του προβόλου.

Η στάση του µηχανήµατος πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µην κινδυνεύει κανείς από την

περιστροφή του µηχανήµατος.

Η ισορροπία του µηχανήµατος πρέπει να βελτιώνεται µε τη χρήση των πέδιλων (εκτός

αν το φορτίο προς ανύψωση είναι πολύ µικρό σε σχέση µε την ανυψωτική ικανότητα του

µηχανήµατος) τα οποία πρέπει να εδράζονται σε επίπεδες επιφάνειες. 

Η επιφάνεια εδράσεως των πέδιλων πρέπει να αυξάνεται ανάλογα µε την αντοχή του

εδάφους για να αποφεύγονται ρηγµατώσεις ή υποχωρήσεις του εδάφους, ζηµιές ή

καταστροφή αγωγών OΚΩ και ανατροπή του µηχανήµατος.

3.2.6.2 ΧΕΙΡΙΣΜOΣ ΚΑΙ ΕΞOΠΛΙΣΜOΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚOΥ

Σχετικά µε το χειρισµό των αυτοκινούµενων γερανών και τον παρελκόµενο εξοπλισµό

ισχύουν τα παρακάτω:



O χειριστής του µηχανήµατος πρέπει να έχει την απαραίτητη άδεια και εµπειρία.

Η φυσιολογία και υγεία του χειριστή πρέπει να είναι πάντα άριστη.

O χειριστής πρέπει να έχει επαφή µε το αντικείµενο προς ανύψωση καθ’ όλη τη διάρ-

κεια της εργασίας. Σε διαφορετική περίπτωση πρέπει να υπάρχει ΕΝΑΣ κουµανταδόρος

του οποίου τις εντολές θα εκτελεί ο χειριστής.

O χειριστής πρέπει να ‘’ στήσει ’’ το µηχάνηµα σε θέση η οποία να εξασφαλίζει ικανή

απόσταση από εναέρια δίκτυα, κτίρια, δέντρα, κ.λ.π.

Κανένας δεν εργάζεται στην ακτίνα εργασίας του µηχανήµατος.

Oι εργασίες πρέπει να διακόπτονται όταν υπάρχουν αντίξοες συνθήκες δηλαδή δυνα-

τός άνεµος, κακή ορατότητα, βροχή, κ.λ.π.

∆εν επιτρέπεται τα φορτία να σύρονται, αλλά να ανυψώνονται απευθείας.

O εξοπλισµός πρέπει να είναι κατάλληλος και σε καλή κατάσταση.

Σε όλους τους ιµάντες, συρµατόσχοινα, γάντζους, κ.λ.π πρέπει να σηµειώνεται από τον

κατασκευαστή η ικανότητά τους (σε Κgr ή tn).

Η συνδεσµολογία του εξοπλισµού πρέπει να ελέγχεται και να µην στηρίζεται σε αυτο-

σχεδιασµούς, αλλά να χρησιµοποιούνται κατάλληλα κλειδιά (ναυτικά κλειδιά).

Όταν το φορτίο είναι µεγάλο σε διαστάσεις (π.χ. σωλήνες) πρέπει να χρησιµοποιούνται

“αέρηδες” για τον έλεγχό του.

O γάντζος πρέπει να είναι κατάλληλου τύπου (‘’C’’) ή να φέρει ασφάλεια.

Φθαρµένος εξοπλισµός πρέπει να σηµειώνεται µε κόκκινη µπογιά (spray) και να αποµα-

κρύνεται από το εργοτάξιο.

O εξοπλισµός πρέπει να ελέγχεται καθηµερινά και σε εβδοµαδιαία βάση. O έλεγχος

πρέπει να καταγράφεται και να αρχειοθετείται.

Ειδική προστασία του φορτίου απαιτείται όταν το µέγεθος και σχήµα του το επιβάλλουν

(π.χ. κιβώτιο).

3.2.6.3 ΠΙΣΤOΠOΙΗΣΗ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Σχετικά µε τον έλεγχο, την επιθεώρηση και την πιστοποίηση ανυψωτικής ικανότητας

µηχανηµάτων πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

Τα µηχανήµατα πρέπει να συντηρούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και

να επιδιορθώνονται µετά από κάθε βλάβη.

Επιπλέον, πρέπει να υποβάλλονται περιοδικά, ανά ένα έτος, σε δοκιµασία πιστοποίησης

ικανότητας από αναγνωρισµένο γραφείο πιστοποιήσεων.

Oι συντηρήσεις και επισκευές πρέπει να φαίνονται στην καρτέλα (βιβλίο) συντήρησης

του µηχανήµατος, οι δε πιστοποιήσεις να συνοδεύονται από πιστοποιητικά του γραφεί-

ου πιστοποιήσεως.

Καρτέλα συντήρησης και πιστοποιητικά ανυψωτικής ικανότητας (τουλάχιστον φωτοα-

ντίγραφα) συνοδεύουν το µηχάνηµα στο εργοτάξιο και πρέπει να ζητούνται και ελέγ-

χονται πριν την έναρξη λειτουργίας του µηχανήµατος στο έργο.

Η ισχύς του πιστοποιητικού ικανότητας πρέπει να ελέγχεται.

Κατά την κυκλοφορία, ο γάντζος είναι προσδεδεµένος σταθερά σε ειδικά εξαρτήµατα

του µηχανήµατος.

3.2.7 Υ∆ΡΑΥΛΙΚΕΣ ΣΦΥΡΕΣ

Ειδικότερα για υδραυλικές σφύρες πρέπει να λαµβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:

Oλοκληρωµένος έλεγχος ύπαρξης και ακριβούς προσδιορισµού υπόγειων δικτύων και



λήψη κατάλληλων µέτρων, σε περίπτωση που υπάρχουν δίκτυα, ιδιαίτερα σε περιπτώ-

σεις δικτύων φυσικού αερίου ή ∆ΕΗ.

Στάθµη θορύβου στη θέση χειρισµού.

Στάθµη θορύβου στους εργαζόµενους κοντά στο µηχάνηµα.

Άµεση οπτική επαφή του χειριστή του αντικειµένου µε το σηµείο κρούσης ή εµπλοκή

πεπειραµένου κουµανταδόρου.

Αποµόνωση της περιοχής γύρω από το χώρο εργασίας του µηχανήµατος από εργαζό-

µενους όταν υπάρχει κίνδυνος πτώσεων ή εκσφεδονιδσµού θραυσµάτων βράχου.

Αποφυγή πτώσεων σφυριών σε κοιλότητες εκσκαφών ή στο νερό.

Ιατρική παρακολούθηση ικανότητας ακοής των χειριστών (ακοοµέτρηση).

Τοποθέτηση του µηχανήµατος σε ασφαλή επίπεδα και σταθερά εδάφη.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡOΣOΧΗΣ

Ένα µηχάνηµα πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για την(τις) εργασία (ες) που έχει κατα-

σκευασθεί.

Απαγορεύεται η υπερφόρτωση µηχανήµατος.

Μόνον αδειούχοι χειριστές επιτρέπεται να χειρίζονται τα µηχανήµατα.

Η άδεια των χειριστών πρέπει να είναι σε ισχύ.

Απαγορεύεται η χρήση ερπυστριοφόρων µηχανηµάτων σε άσφαλτο.

Είναι υποχρεωτική η συντήρηση και η τήρηση καρτέλας (βιβλίου) συντήρησης για κάθε

µηχάνηµα.

Απαγορεύονται οι αυτοσχεδιασµοί στη χρήση και συντήρηση του µηχανήµατος.

Όλα τα µηχανήµατα πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε πυροσβεστήρα και φαρµακείο.

Όλα τα συστήµατα ασφάλειας πρέπει να δουλεύουν καλώς.

O εξοπλισµός των ανυψωτικών µηχανηµάτων πρέπει να αναγράφει την ανυψωτική ικα-

νότητα.

Πιστοποιητικό ανυψωτικής ικανότητας απαιτείται για όλους τους γερανούς.

Η θέση του µηχανήµατος δεν πρέπει να είναι επισφαλής για το ίδιο, τον χειριστή ή τρί-

τους.

Όλα τα ΜΕ πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας και πινακίδα "ΜΕ".

Η νταλίκα των αυτοκίνητων φορτηγών πρέπει να είναι σκεπασµένη όταν µεταφέρεται

λεπτόκοκκο υλικό (άµµος, 3Α).

Η επιθεώρηση των ανυψωτικών µηχανηµάτων και του εξοπλισµού ανυψώσεως είναι

υποχρεωτική και πρέπει να καταγράφεται .

Ειδικά µέτρα πρέπει να λαµβάνονται λόγω εναέριων αγωγών ενέργειας και τηλεπικοι-

νωνιών.

Προσοχή στα υπόγεια δίκτυα κατά την εκσκαφή τάφρων.

Τα υδραυλικά σφυριά είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για ατυχήµατα σε υπόγεια δίκτυα.

Τα µηχανήµατα πρέπει να ακινητοποιούνται πριν την έναρξη εργασίας συντήρησης και

να επισηµαίνονται µε την τοποθέτηση απαγορευτικών πινακίδων (πχ µηχάνηµα σε

συντήρηση).



ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧOΥ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ (ΜΕ)

O ∂È‚Ï¤ˆÓ
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ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔı¤ÛË(˘ËÚÂÛ›·) ˘ÔÁÚ·Ê‹

™∏ª∂πø™∏: ∆· Â‰›· ÂÏ¤Á¯Ô˘ ·Ú·¿Óˆ ÚÔ‚Ï¤ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹

∂ƒø∆∏™∏ OK ¶∞ƒ∞∆∏ƒ∏™∂π™

ŒÓ· ÌË¯¿ÓËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· 
ÙËÓ (ÙÈ˜) ÂÚÁ·Û›· (Â˜) Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛıÂ›.

ªfiÓÔÓ ·‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È 
Ó· ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌË¯·Ó‹Ì·Ù·.

∞·ÁÔÚÂ‡ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË ÂÚ˘ÛÙÚÈÔÊfiÚˆÓ 
ÌË¯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÛÂ ¿ÛÊ·ÏÙÔ.

Œ¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛıÂ› Î·Ù¿ÏÏËÏË Â›‚ÏÂ„Ë Î·Ù¿ 
ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡.

À¿Ú¯ÂÈ ÚÔ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ ˘fiÁÂÈ· 
‹ ÂÓ·¤ÚÈ· ‰›ÎÙ˘· O∫ø.

∂›Ó·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ë Ù‹ÚËÛË Î·ÚÙ¤Ï·˜ 
(‚È‚Ï›Ô˘) Û˘ÓÙ‹ÚËÛË˜ ÁÈ· Î¿ıÂ ÌË¯¿ÓËÌ·. 

∂›Ó·È ˘Ô¯ÚÂˆÙÈÎ‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ fiÈÛıÂÓ 
(reverse alarm) ÛÙ· ÌË¯·Ó‹Ì·Ù·.

¢ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓÔ 
(‹ ·Ó˘„Ô‡ÌÂÓÔ) ÊÔÚÙ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi, 
ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‹ ÙÚ›ÙÔ˘˜.

ŸÏ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·ÏÒ˜.

Œ¯Ô˘Ó ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛıÂ› ÔÈ ı¤ÛÂÈ˜ ˘ÔÁÂ›ˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ fiÙ·Ó 
Á›ÓÂÙ·È ¯Ú‹ÛË ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ÛÊ˘ÚÈÒÓ ÁÈ· ÂÎÛÎ·Ê¤˜;

∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÌË¯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÊ·Ï‹˜ 
ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ, ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ‹ ÙÚ›ÙÔ˘˜.

OÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙ· ª∂ Î·Ù·¯ˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÂ ÂÈ‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô 
·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ (¯ ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ¤ÚÁÔ˘, 
∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ª¤ÙÚˆÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÏ).

∏ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ª∂ Á›ÓÂÙ·È Û‡ÌÊˆÓ· ÌÂ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· 
ÛÙ· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÙÔ˘ Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ‹. 

∫·Ù¿ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ª∂ ÙÔ ªÂ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È 
·ÎÈÓËÙÔÔÈËÌ¤ÓÔ ÛÂ ı¤ÛË ∂∫∆O™.

ŸÏ· Ù· ª∂ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÊÔ‰È·ÛÌ¤Ó· ÌÂ ¿‰ÂÈ· 
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÈÓ·Î›‰· "ª∂".

EP°O ∏ª∂ƒOª∏¡π∞


