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Από την πλευρά του µηχανήµατος αποδέκτου, ο δυναµολήπτης άξονας πρέπει να 
περικλείεται σε κάλυµµα προστασίας στερεωµένο στο µηχάνηµα. 

 
Στα συστήµατα µετάδοσης µε οµοκινητικούς συνδέσµους, η ύπαρξη συστήµατος 
περιορισµού της ροπής ή ελεύθερα περιστρεφόµενου τροχού επιτρέπεται µόνον προς την 
πλευρά του ρυµουλκούµενου µηχανήµατος. Στην περίπτωση αυτή, η φορά συναρµογής 
πρέπει να επισηµαίνεται επί της αφαιρετής διάταξης µηχανικής µετάδοσης. 

 

Κάθε µηχάνηµα αποδέκτης η λειτουργία του οποίου προϋποθέτει την ύπαρξη αφαιρετής 

διάταξης µηχανικής µετάδοσης που τη συνδέει µε αυτοκινούµενο µηχάνηµα ή µε 

ελκυστήρα, πρέπει να διαθέτει σύστηµα ανάρτησης της αφαιρετής διάταξης µηχανικής 

µετάδοσης έτσι ώστε, σε περίπτωση απόζευξης του µηχανήµατος, τόσο η αφαιρετή 

διάταξη µηχανικής µετάδοσης όσο και η προστατευτική της διάταξη να µην διατρέχουν 

κίνδυνο βλάβης από την επαφή τους µε το έδαφος ή µέρος του µηχανήµατος. 

 

Τα εξωτερικά στοιχεία της εν λόγω προστατευτικής διάταξης πρέπει να είναι σχεδιασµένα, 

κατασκευασµένα και τοποθετηµένα έτσι ώστε να µην περιστρέφονται µαζί µε την 

αφαιρετή διάταξη µηχανικής µετάδοσης. Η προστατευτική διάταξη πρέπει να περιβάλλει 

τη διάταξη µετάδοσης έως τα άκρα των εσωτερικών σιαγόνων προκειµένου για απλούς 

οµοκινητικούς συνδέσµους και τουλάχιστον µέχρι το κέντρο του ή των εξωτερικών 

συνδέσµων σε περίπτωση που γίνεται χρήση των καλούµενων οµοκινητικών συνδέσµων 

µεγάλης γωνίας. 

 

Εάν προβλέπονται ακροδέκτες στις θέσεις εργασίας κοντά στην αφαιρετή διάταξη 

µηχανικής µετάδοσης, αυτοί πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε οι 

προστατευτικές διατάξεις των εν λόγω αξόνων να µην µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως 

βαθµίδες προσπέλασης, εκτός εάν έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί για το σκοπό 

αυτό. 
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3.5. Προστασία έναντι άλλων εγγενών κινδύνων 

 

3.5.1. Συσσωρευτές 

 

Η υποδοχή της συστοιχίας πρέπει να είναι σχεδιασµένη και κατασκευασµένη έτσι ώστε να 

µειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος εκτόξευσης ηλεκτρολύτου πάνω στο χειριστή, ακόµη 

και σε περίπτωση ανατροπής προς τα πλάγια ή προς τα εµπρός, ή/και να αποφεύγεται η 

συγκέντρωση ατµών στις θέσεις που καταλαµβάνουν οι χειριστές. 

 

Το µηχάνηµα πρέπει να είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο έτσι ώστε η συστοιχία να 

µπορεί να αποσυνδέεται µε τη βοήθεια ειδικής και ευπρόσιτης διάταξης. 

 

3.5.2. Πυρκαγιά 

 

Ανάλογα µε τους προβλεπόµενους από τον κατασκευαστή εγγενείς κινδύνους, το 

µηχάνηµα πρέπει, εάν το επιτρέπουν οι διαστάσεις του: 

 

− είτε να επιτρέπει την τοποθέτηση ευπρόσιτων πυροσβεστήρων, 

 

− είτε να είναι εφοδιασµένη µε πυροσβεστικά συστήµατα που αποτελούν 

αναπόσπαστο µέρος του. 

 

3.5.3. Εκποµπές επικινδύνων ουσιών 

 

Το σηµείο 1.5.13, δεύτερο και τρίτο εδάφιο, δεν εφαρµόζεται εφόσον κύρια λειτουργία 

του µηχανήµατος είναι ο ψεκασµός προϊόντων. Ωστόσο, ο χειριστής πρέπει να 

προστατεύεται από τον κίνδυνο έκθεσής του στις εν λόγω επικίνδυνες εκποµπές. 
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3.6. Πληροφορίες και ενδείξεις  

 

3.6.1. Σήµανση, σήµατα και προειδοποιήσεις 

 

Κάθε µηχάνηµα πρέπει να είναι εξοπλισµένο µε µέσα σήµανσης ή/και πινακίδες οδηγιών 

σχετικά µε τη χρήση, τη ρύθµιση και τη συντήρηση, όπου χρειάζεται, ώστε να 

διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλεια των προσώπων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

επιλέγονται, να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε να είναι ευδιάκριτα και 

ανθεκτικά. 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων των κανόνων οδικής κυκλοφορίας, τα µηχανήµατα µε 

φερόµενο οδηγό πρέπει να διαθέτουν τον ακόλουθο εξοπλισµό: 

 

− ηχητική διάταξη για την προειδοποίηση των προσώπων, 

 

− σύστηµα φωτεινής σήµανσης στο οποίο να λαµβάνονται υπόψη οι προβλεπόµενες 

συνθήκες χρήσης. Η τελευταία αυτή απαίτηση δεν εφαρµόζεται στα µηχανήµατα 

που προορίζονται αποκλειστικά για υπόγειες εργασίες και δεν διαθέτουν ηλεκτρική 

ενέργεια, 

 

− κατά περίπτωση, πρέπει να υπάρχει κατάλληλο σύστηµα σύνδεσης µεταξύ του 

ρυµουλκούµενου και του µηχανήµατος για τη λειτουργία της σήµανσης. 

 

Τα τηλεκατευθυνόµενα µηχανήµατα, τα οποία υπό κανονικές συνθήκες χρήσης εκθέτουν 

τα πρόσωπα σε κινδύνους προσκρούσεως και σύνθλιψης, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε 

τα κατάλληλα µέσα προειδοποίησης όσον αφορά τους ελιγµούς τους ή µε τις κατάλληλες 

για την προστασία των εκτιθέµενων προσώπων διατάξεις. Το ίδιο ισχύει για τα 

µηχανήµατα των οποίων η χρήση συνεπάγεται συστηµατική επανάληψη εµπρόσθιας και 

οπίσθιας κίνησης επί του ιδίου άξονα και των οποίων ο οδηγός δεν έχει άµεση ορατότητα 

προς τα πίσω. 
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Η ακούσια διακοπή της λειτουργίας του συνόλου των διατάξεων προειδοποίησης και 

σήµανσης πρέπει να εµποδίζεται εκ κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση που αυτό επιβάλλεται 

για λόγους ασφαλείας, οι εν λόγω διατάξεις πρέπει να είναι εφοδιασµένες µε µέσα ελέγχου 

της καλής λειτουργίας τους, ενώ η τυχόν βλάβη τους πρέπει να είναι εµφανής για το 

χειριστή. 

 

Στην περίπτωση που η κίνηση των µηχανηµάτων ή των εργαλείων τους συνεπάγεται 

ιδιαίτερους κινδύνους, πρέπει να προβλέπεται η ύπαρξη σήµανσης επί του µηχανήµατος 

που να προειδοποιεί για τους κινδύνους που παρουσιάζει το µηχάνηµα κατά τη λειτουργία 

του εφόσον δεν τηρείται η απόσταση ασφαλείας. Η σήµανση πρέπει να είναι αναγνώσιµη 

από ασφαλή απόσταση, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των προσώπων που 

αναγκαστικά βρίσκονται στον γύρω από αυτή χώρο. 

 

3.6.2. Σήµανση 

 

Κάθε µηχάνηµα πρέπει να φέρει τις ακόλουθες ευανάγνωστες και ανεξίτηλες ενδείξεις: 

 

− την ονοµαστική ισχύ εκφρασµένη σε κιλοβατώρες (kW), 

 

− τη µάζα µαζί µε τον εξοπλισµό που φέρει συνήθως το µηχάνηµα, σε χιλιόγραµµα 

(kg) 

 

και ενδεχοµένως: 

 

− τη µέγιστη ελκτική δύναµη που προβλέπεται στο άγκιστρο ζεύξης, σε Νewton (N), 

 

− τη µέγιστη κατακόρυφη δύναµη που προβλέπεται στο σηµείο ζεύξης, σε 

Νewton (N). 
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3.6.3. Οδηγίες χρήσης 

 

3.6.3.1. Κραδασµοί 

 

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να παρέχουν τις ακόλουθες ενδείξεις όσον αφορά τους 

κραδασµούς που µεταδίδονται από το µηχάνηµα στο σύστηµα χεριού-βραχίονα: 

 

− τη συνολική τιµή των κραδασµών, στην οποία εκτίθεται το σύστηµα 

χεριού-βραχίονα, όταν αυτή υπερβαίνει τα 2,5 m/s². Όταν η τιµή δεν υπερβαίνει τα 

2,5 m/s², το γεγονός αυτό πρέπει να επισηµαίνεται, 

 

− τον υψηλότερο τετραγωνικό µέσο όρο της σταθµισµένης επιτάχυνσης, την οποία 

υφίσταται το σύνολο του σώµατος, όταν αυτή υπερβαίνει τα 2,5 m/s². Αν το επίπεδο 

δεν υπερβαίνει τα 0,5m/s², το γεγονός αυτό πρέπει να επισηµαίνεται, 

 

− τον βαθµό αβεβαιότητας της µέτρησης. 

 

Οι εν λόγω τιµές πρέπει είτε να µετρούνται πραγµατικά για το εν λόγω µηχάνηµα, είτε να 

καθορίζονται βάσει µετρήσεων που πραγµατοποιούνται επί τεχνικά συγκρίσιµου 

µηχανήµατος το οποίο αντιπροσωπεύει την προβλεπόµενη παραγωγή. 

 

Αν τα εναρµονισµένα πρότυπα δεν εφαρµόζονται, τα στοιχεία σχετικά µε τους 

κραδασµούς πρέπει να µετρούνται µε τον καταλληλότερο κώδικα µέτρησης, 

προσαρµοσµένο στο µηχάνηµα. 

 

Πρέπει να περιγράφονται οι συνθήκες λειτουργίας κατά τη µέτρηση, καθώς και οι κώδικες 

µέτρησης που χρησιµοποιήθηκαν. 
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3.6.3.2. Πολλαπλές χρήσεις 

 

Οι οδηγίες χρήσης µηχανηµάτων που, ανάλογα µε τον χρησιµοποιούµενο εξοπλισµό, 

επιδέχονται πολλαπλές χρήσεις, καθώς και οι οδηγίες χρήσης των εναλλάξιµων 

εξοπλισµών πρέπει να περιλαµβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ασφαλή 

συναρµολόγηση και χρησιµοποίηση του βασικού µηχανήµατος, καθώς και των 

εναλλάξιµων εξοπλισµών που µπορούν να προσαρµοσθούν σε αυτή. 

 

4. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΓΓΕΝΩΝ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
Τα µηχανήµατα που παρουσιάζουν εγγενείς κινδύνους λόγω ανυψωτικών εργασιών πρέπει 
να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 
περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σηµείο 4). 

 
4.1. Γενικά 
 
4.1.1. Ορισµοί 
 

α) «Ανυψωτική εργασία»: εργασία µετακίνησης µοναδιαίων φορτίων που συνίστανται 
σε πράγµατα και/ή πρόσωπα, για την οποία απαιτείται, σε δεδοµένη χρονική στιγµή, 
µεταβολή επιπέδου. 

 
β) «Οδηγούµενο φορτίο»: φορτίο του οποίου η µετατόπιση διενεργείται καθ’ 

ολοκληρία κατά µήκος άκαµπτων ή εύκαµπτων υλικών οδηγών, των οποίων η θέση 
στο χώρο προσδιορίζεται από σταθερά σηµεία. 
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γ) «Συντελεστής χρήσης»: αριθµητική τιµή του λόγου του εγγυηµένου από τον 

κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο φορτίου µέχρι το οποίο ένα κατασκευαστικό 
στοιχείο µπορεί να συγκρατεί το εν λόγω φορτίο, προς το µέγιστο φορτίο χρήσης το 
οποίο αναγράφεται πάνω στο κατασκευαστικό στοιχείο, στον εξοπλισµό ή στο 
ανυψωτικό εξάρτηµα αντιστοίχως. 

 
δ) «Συντελεστής δοκιµής»: αριθµητική τιµή του λόγου του χρησιµοποιούµενου 

φορτίου για τις στατικές ή δυναµικές δοκιµές ανυψωτικού µηχανήµατος ή 
ανυψωτικού εξαρτήµατος, προς το µέγιστο φορτίο χρήσης, το οποίο αναγράφεται 
πάνω στο µηχάνηµα ή στο ανυψωτικό εξάρτηµα. 

 
ε) «Στατική δοκιµή»: δοκιµή που συνίσταται στην επιθεώρηση του ανυψωτικού 

µηχανήµατος ή των ανυψωτικών εξαρτηµάτων και, εν συνεχεία, στην επιβολή 
δύναµης που αντιστοιχεί στο µέγιστο φορτίο χρήσης πολλαπλασιαζόµενο επί τον 
κατάλληλο συντελεστή στατικής δοκιµής, µετά δε την αποφόρτιση στην εκ νέου 
επιθεώρηση του ανυψωτικού µηχανήµατος ή των ανυψωτικών εξαρτηµάτων, 
προκειµένου να διαπιστωθεί εάν έχουν υποστεί ζηµίες. 

 

στ) «∆υναµική δοκιµή»: δοκιµή που συνίσταται στη θέση σε λειτουργία του 

ανυψωτικού µηχανήµατος σε όλες τις δυνατές διαµορφώσεις, µε το µέγιστο φορτίο 

χρήσης πολλαπλασιαζόµενο επί τον κατάλληλο συντελεστή δυναµικής δοκιµής, 

λαµβανοµένης υπόψη της δυναµικής συµπεριφοράς του ανυψωτικού µηχανήµατος, 

προκειµένου να εξακριβωθεί η καλή λειτουργία του. 

 

ζ) «Φορέας»: τµήµα του µηχανήµατος επί του οποίου ή εντός του οποίου τα πρόσωπα 

ή/και τα πράγµατα υποστηρίζονται προκειµένου να ανυψωθούν. 
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4.1.2. Προστασία έναντι των µηχανικών κινδύνων 

 

4.1.2.1. Κίνδυνοι οφειλόµενοι στην έλλειψη ευστάθειας 

 

Τα µηχανήµατα πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται έτσι ώστε η ευστάθεια 

που απαιτείται στο σηµείο 1.3.1 να διατηρείται τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας όσο 

και εκτός λειτουργίας, περιλαµβανόµενων όλων των σταδίων µεταφοράς, 

συναρµολόγησης και αποσυναρµολόγησης, κατά τη διάρκεια προβλεπτών βλαβών των 

κατασκευαστικών στοιχείων, καθώς και κατά τη διάρκεια των δοκιµών που εκτελούνται 

σύµφωνα µε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως. Προς τούτο, ο κατασκευαστής ή ο 

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του χρησιµοποιούν τις δέουσες µεθόδους εξακρίβωσης. 

 

4.1.2.2. Μηχανήµατα κινούµενα σε οδηγούς ή σε τροχιές 

 

Το µηχάνηµα πρέπει να είναι εφοδιασµένο µε διατάξεις που να επενεργούν στους οδηγούς 

ή στις τροχιές ώστε να αποφεύγεται ο εκτροχιασµός. 

 

Εάν, παρά την ύπαρξη παρόµοιων διατάξεων, συνεχίζει να υπάρχει κίνδυνος 

εκτροχιασµού ή βλάβης τροχιάς ή οργάνου οδήγησης ή κύλισης, πρέπει να έχουν 

προβλεφθεί διατάξεις που να εµποδίζουν την πτώση του εξοπλισµού, των δοµικών 

στοιχείων ή του φορτίου, καθώς και την ανατροπή του µηχανήµατος. 
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4.1.2.3. Μηχανική αντοχή 
 

Το µηχάνηµα, τα ανυψωτικά εξαρτήµατα καθώς και τα κινητά στοιχεία πρέπει να 
αντέχουν στις καταπονήσεις, στις οποίες υποβάλλονται κατά τη λειτουργία τους, και, 
ενδεχοµένως, εκτός λειτουργίας, υπό τις προβλεπόµενες συνθήκες εγκατάστασης και 
εκµετάλλευσης και σε όλες τις σχετικές διατάξεις, λαµβανοµένων υπόψη των ενδεχόµενων 
επιδράσεων των ατµοσφαιρικών παραγόντων καθώς και των καταπονήσεων που ασκούν 
τα πρόσωπα. Η απαίτηση αυτή πρέπει επίσης να πληρούται κατά τη διάρκεια της 
µεταφοράς, της συναρµολόγησης και της αποσυναρµολόγησης. 

 
Το µηχάνηµα και τα ανυψωτικά εξαρτήµατα πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε να αποφεύγονται οι βλάβες που οφείλονται στην κόπωση ή τη 
φθορά, λαµβανοµένης υπόψη της προβλεπόµενης εφαρµογής. 

 
Τα χρησιµοποιούµενα υλικά πρέπει να επιλέγονται µε κριτήριο το προβλεπόµενο 
περιβάλλον χρήσης, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη τη διάβρωση, τη φθορά λόγω τριβής, τις 
κρούσεις, τις ακραίες θερµοκρασίες, την κόπωση, την ευθραυστότητα και τη γήρανση. 

 
Το µηχάνηµα και τα ανυψωτικά εξαρτήµατα πρέπει να σχεδιάζονται και να 
κατασκευάζονται έτσι ώστε να αντέχουν χωρίς µόνιµη παραµόρφωση, ούτε έκδηλη βλάβη, 
τις υπερφορτίσεις που οφείλονται στις στατικές δοκιµές. Κατά τον υπολογισµό της 
αντοχής πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι τιµές του επιλεγέντος συντελεστή στατικής 
δοκιµής, προκειµένου να εξασφαλίζεται το ενδεδειγµένο επίπεδο ασφαλείας. Ο 
συντελεστής αυτός λαµβάνει, κατά γενικό κανόνα, τις ακόλουθες τιµές: 

 
α) µηχανήµατα µε κινητήρια δύναµη τον άνθρωπο και ανυψωτικά εξαρτήµατα: 1,5, 
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β) λοιπά µηχανήµατα: 1,25. 

 
Το µηχάνηµα πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να ανθίσταται χωρίς 
βλάβη στις δυναµικές δοκιµές που πραγµατοποιούνται µε το µέγιστο φορτίο χρήσης 
πολλαπλασιαζόµενο επί το συντελεστή δυναµικής δοκιµής. Ο συντελεστής δυναµικής 
δοκιµής επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγµένο επίπεδο ασφαλείας· ο 
συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, ισούται µε 1,1. Οι δοκιµές αυτές 
πραγµατοποιούνται, κατά γενικό κανόνα, µε τις προβλεπόµενες ονοµαστικές ταχύτητες 
που ορίζει ο κατασκευαστής. Σε περίπτωση που το κύκλωµα χειρισµού του µηχανήµατος 
επιτρέπει πολλές ταυτόχρονες κινήσεις, οι δοκιµές πρέπει να διεξάγονται υπό τις 
δυσµενέστερες δυνατές συνθήκες, ήτοι, κατά γενικό κανόνα, µε συνδυασµό των κινήσεων. 

 

4.1.2.4. Τροχαλίες, τύµπανα, τροχοί συρµατόσχοινα και αλυσίδες 

 

Οι τροχαλίες, τα τύµπανα και οι τροχοί πρέπει να έχουν διαµέτρους συµβατές και 

κατάλληλες για τις διαστάσεις των συρµατοσχοίνων ή των αλυσίδων µε τις οποίες 

µπορούν να εξοπλίζονται. 

 

Τα τύµπανα και οι τροχοί πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να 

τοποθετούνται έτσι ώστε τα συρµατόσχοινα ή οι αλυσίδες, µε τις οποίες είναι 

εξοπλισµένα, να µπορούν να τυλίγονται χωρίς να ξεφεύγουν. 

 

Τα συρµατόσχοινα τα οποία χρησιµοποιούνται απευθείας για την ανύψωση ή τη στήριξη 

του φορτίου δεν πρέπει να περιέχουν καµία ένωση εκτός από εκείνες που βρίσκονται στα 

άκρα τους. Ωστόσο, οι ενώσεις είναι ανεκτές στις εγκαταστάσεις, οι οποίες προβλέπεται, 

από την κατασκευή τους, να τροποποιούνται συχνά ανάλογα µε τις ανάγκες µιας 

εκµετάλλευσης. 
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Ο συντελεστής χρήσης του συνδυασµού σχοινιού και απόληξης επιλέγεται έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται το ενδεδειγµένο επίπεδο ασφαλείας· ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό 

κανόνα, ισούται µε 5. 

 

Ο συντελεστής χρήσης των αλυσίδων ανύψωσης επιλέγεται κατά τρόπον ώστε να 

διασφαλίζεται το ενδεδειγµένο επίπεδο ασφαλείας· ο συντελεστής αυτός, κατά γενικό 

κανόνα, ισούται µε 4. 

 

Προκειµένου να εξακριβωθεί ότι έχει επιλεγεί ο ενδεδειγµένος συντελεστής χρήσης, ο 

κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του πρέπει να διενεργήσει ή να φροντίσει να 

διενεργηθούν οι δοκιµές, οι οποίες ενδείκνυνται για κάθε τύπο αλυσίδας και σχοινιού που 

χρησιµοποιείται απευθείας για την ανύψωση του φορτίου καθώς και για κάθε τύπο 

απόληξης σχοινιού. 

 

4.1.2.5. Ανυψωτικά εξαρτήµατα και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία 

 

Τα ανυψωτικά εξαρτήµατα και τα κατασκευαστικά τους στοιχεία οφείλουν να έχουν 

διαστάσεις που να λαµβάνουν υπόψη τα φαινόµενα κόπωσης και γήρανσης για αριθµό 

κύκλων λειτουργίας σύµφωνο προς την προβλεπόµενη διάρκεια ζωής, υπό συνθήκες 

λειτουργίας που ανταποκρίνονται στην προβλεπόµενη χρήση. 

 

Εξάλλου: 

 

α) ο συντελεστής χρήσης του συνδυασµού σχοινιού και απόληξης επιλέγεται έτσι ώστε 
να εξασφαλίζεται το ενδεδειγµένο επίπεδο ασφαλείας· ο συντελεστής αυτός, κατά 
γενικό κανόνα, ισούται µε 5. Τα συρµατόσχοινα δεν πρέπει να περιλαµβάνουν καµία 
ένωση ή θηλιά εκτός εκείνων που βρίσκονται στις απολήξεις τους, 
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β) όταν χρησιµοποιούνται αλυσίδες µε συγκολλητούς κρίκους πρέπει να είναι του 

τύπου βραχέων κρίκων. Οι αλυσίδες πρέπει να έχουν συντελεστή χρήσης που 
επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγµένο επίπεδο ασφαλείας· ο 
συντελεστής αυτός, κατά γενικό κανόνα, ισούται µε 4, 

 
γ) ο συντελεστής χρήσης των νηµάτινων καλωδίων ή ιµάντων εξαρτάται από το υλικό, 

τη µέθοδο κατασκευής, τις διαστάσεις και τη χρήση. Ο συντελεστής αυτός 
επιλέγεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται το ενδεδειγµένο επίπεδο ασφαλείας· κατά 
γενικό κανόνα, ισούται µε 7, υπό τον όρο ότι τα χρησιµοποιούµενα υλικά είναι πολύ 
καλής ελεγµένης ποιότητας και ότι η µέθοδος κατασκευής έχει προσαρµοσθεί στις 
προβλεπόµενες συνθήκες χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο συντελεστής είναι, κατά 
γενικό κανόνα µεγαλύτερος, προκειµένου να παρέχει ισοδύναµο επίπεδο ασφαλείας. 
Τα νηµάτινα καλώδια ή ιµάντες δεν πρέπει να περιέχουν κανένα κόµβο, ένωση ή 
σύνδεση εκτός εκείνων που υπάρχουν στα άκρα ανάρτησης της αρτάνης ή του 
βρόγχου σε περίπτωση ατέρµονος αρτάνης, 

 
δ) ο συντελεστής χρήσης όλων των µεταλλικών συνθετικών στοιχείων µιας αρτάνης ή 

των στοιχείων που χρησιµοποιούνται µε την αρτάνη, επιλέγεται έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται το ενδεδειγµένο επίπεδο ασφάλειας· ο συντελεστής αυτός, κατά 
γενικό κανόνα, ισούται µε 4, 

 
ε) το µέγιστο φορτίο λειτουργίας πολύκλωνης αρτάνης προσδιορίζεται βάσει του 

µέγιστου φορτίου λειτουργίας του ασθενέστερου κλώνου, του αριθµού των κλώνων 
και ενός συντελεστή µείωσης ο οποίος εξαρτάται από τον τρόπο ανάρτησης δια της 
αρτάνης, 

 
στ) προκειµένου να εξακριβωθεί ότι έχει επιλεγεί ο ενδεδειγµένος συντελεστής χρήσης, 

ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του διενεργεί ή φροντίζει να διενεργηθούν οι 
δοκιµές που ενδείκνυνται για κάθε τύπο δοµικού στοιχείου ο οποίος περιλαµβάνεται 
στα στοιχεία α), β), γ) και δ). 
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4.1.2.6. Έλεγχος των κινήσεων 

 

Τα συστήµατα ελέγχου των κινήσεων πρέπει να ενεργούν έτσι ώστε να διατηρείται σε 

ασφαλή κατάσταση το µηχάνηµα στο οποίο είναι εγκατεστηµένα. 

 

α) Το µηχάνηµα πρέπει να είναι σχεδιασµένο, κατασκευασµένο και εξοπλισµένο µε 

διατάξεις που να διατηρούν το εύρος κινήσεων των στοιχείων τους στα 

προβλεπόµενα όρια. Οι διατάξεις αυτές πρέπει, ενδεχοµένως, να τίθενται σε 

λειτουργία µετά από σχετικό προειδοποιητικό σήµα. 

 

β) Όταν πολλά µηχανήµατα εγκατεστηµένα µόνιµα ή κυλιόµενα σε σιδηροτροχιές 

µπορούν να κινούνται ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο, µε κίνδυνο συγκρούσεων, τα 

µηχανήµατα αυτά πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι ώστε να 

µπορούν να εξοπλισθούν µε συστήµατα αποφυγής των εν λόγω κινδύνων. 

 

γ) Το µηχάνηµα πρέπει να είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο έτσι ώστε τα φορτία 

να µη µπορούν να κλίνουν επικίνδυνα ή να πέφτουν αιφνιδίως µε ελεύθερη πτώση 

σε περίπτωση µερικής ή ολικής διακοπής της παροχής ενέργειας, ή όταν παύει να 

ενεργεί ο χειριστής. 

 

δ) Εκτός από τα µηχανήµατα των οποίων η εργασία απαιτεί µια τέτοια εφαρµογή, δεν 

πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, υπό οµαλές συνθήκες λειτουργίας, καθόδου του 

φορτίου υπό τον έλεγχο πέδης τριβής και µόνον. 

 

ε) Τα όργανα συγκράτησης πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα έτσι 

ώστε να αποφεύγεται η αιφνίδια πτώση των φορτίων. 
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4.1.2.7. Κινήσεις των φορτίων κατά τις µετακινήσεις 

 

Η θέση λειτουργίας των µηχανηµάτων πρέπει να είναι τοποθετηµένη σε θέση που να 

επιτρέπει τη µέγιστη εποπτεία των διαδροµών των κινούµενων στοιχείων, ώστε να 

αποφεύγονται οι πιθανές προσκρούσεις µε πρόσωπα ή αντικείµενα ή µε άλλα 

µηχανήµατα που ενδέχεται να λειτουργούν ταυτόχρονα και τα οποία µπορούν να 

δηµιουργήσουν κινδύνους. 

 

Τα µηχανήµατα οδηγούµενου φορτίου πρέπει να είναι σχεδιασµένα και κατασκευασµένα 

έτσι ώστε να αποφεύγεται η ακούσια πτώση του φορτίου, του φορέα ή των ενδεχοµένων 

αντίβαρων. 

 

4.1.2.8. Μηχανήµατα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα (στάσεις) 

 

4.1.2.8. Κινήσεις του φορέα 

 

Η κίνηση του φορέα που εξυπηρετεί σταθερά πλατύσκαλα θα πρέπει να καθοδηγείται 

άκαµπτα προς και από τα εν λόγω πλατύσκαλα. Τα ψαλιδωτά συστήµατα θεωρούνται 

επίσης συστήµατα άκαµπτης καθοδήγησης. 

 

4.1.2.8.2. Πρόσβαση στο φορέα 

 

Όταν τα πρόσωπα έχουν πρόσβαση στο φορέα, το µηχάνηµα πρέπει να έχει σχεδιασθεί 

και κατασκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο φορέας παραµένει ακίνητος κατά 

την πρόσβαση, ιδίως ενόσω φορτώνεται ή εκφορτώνεται. 
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Τα µηχανήµατα πρέπει να έχουν σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι η διαφορά στάθµης µεταξύ του φορέα και του εξυπηρετούµενου 

πλατύσκαλου δεν δηµιουργεί κίνδυνο σκοντάµµατος. 

 

4.1.2.8.3. Κίνδυνοι οφειλόµενοι σε επαφή µε τον κινούµενο φορέα 

 

Όπου είναι απαραίτητο προκειµένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της δεύτερης 

παραγράφου του σηµείου 4.1.2.7, η ζώνη κίνησης του φορέα πρέπει να καθίσταται 

απρόσιτη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας. 

 

Όταν, κατά την επιθεώρηση ή τη συντήρηση, υπάρχει κίνδυνος για τα πρόσωπα που 

βρίσκονται κάτω ή πάνω από τον φορέα να συνθλιβούν µεταξύ του φορέα και τυχόν 

σταθερών µερών, πρέπει να προβλέπεται επαρκής ελεύθερος χώρος είτε µέσω φυσικών 

καταφυγίων είτε µέσω µηχανικών διατάξεων που να εµποδίζουν την κίνηση του φορέα. 

 

4.1.2.8.4. Κίνδυνος λόγω πτώσης του φορτίου από τον φορέα 

 

Όταν υφίσταται κίνδυνος λόγω πτώσης του φορτίου από τον φορέα, το µηχάνηµα πρέπει 

να έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί έτσι ώστε να προσλαµβάνεται ο εν λόγω κίνδυνος. 

 

4.1.2.8.5. Πλατύσκαλα (στάσεις) 

 

Οι κίνδυνοι από την επαφή προσώπων στα πλατύσκαλα µε τον κινούµενο φορέα ή µε 

άλλα κινούµενα τµήµατα πρέπει να προλαµβάνονται. 
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Όπου υφίσταται κίνδυνος πτώσης προσώπων στη ζώνη κίνησης του φορέα όταν ο 

φορέας δεν είναι παρών στα πλατύσκαλα, πρέπει να τοποθετούνται προστατευτικά µέσα 

για την πρόληψη του κινδύνου αυτού. Τα εν λόγω προστατευτικά µέσα δεν πρέπει να 

ανοίγουν προς την κατεύθυνση της ζώνης κίνησης. Πρέπει να εφοδιάζονται µε διάταξη 

διασύνδεσης που ελέγχεται από τη θέση του φορέα, η οποία εµποδίζει 

 

− επικίνδυνες κινήσεις του φορέα µέχρις ότου τα προστατευτικά µέσα κλείσουν και 

κλειδώσουν, 

 

− επικίνδυνο άνοιγµα του προστατευτικού µέσου µέχρις ότου ο φορέας έχει 

σταµατήσει στο αντίστοιχο πλατύσκαλο. 

 

4.1.3.  Καταλληλότητα για τη σκοπούµενη χρήση 

 

Όταν το ανυψωτικό µηχάνηµα ή τα ανυψωτικά εξαρτήµατα διατίθενται στην αγορά ή 

τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά, ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος τους 

µεριµνούν, λαµβάνοντας τα κατάλληλα µέτρα ή αναθέτοντας τη λήψη τους σε τρίτους, 

ώστε το µηχάνηµα ή τα ανυψωτικά εξαρτήµατα τα οποία είναι έτοιµα προς χρήση - 

χειροκίνητα ή µηχανοκίνητα - να µπορούν να επιτελέσουν ασφαλώς τις προβλεπόµενες 

λειτουργίες τους. 

 

Οι στατικές και δυναµικές δοκιµές που προβλέπονται στο σηµείο 4.1.2.3 εκτελούνται για 

όλα τα ανυψωτικά µηχανήµατα που είναι έτοιµα να τεθούν σε λειτουργία. 

 

Όταν τα µηχανήµατα δεν µπορούν να συναρµολογηθούν στις εγκαταστάσεις του 

κατασκευαστή ή στις εγκαταστάσεις του εντολοδόχου του, τα κατάλληλα µέτρα 

λαµβάνονται στον τόπο της χρήσης. Άλλως, τα µέτρα λαµβάνονται είτε στις 

εγκαταστάσεις του κατασκευαστή είτε στον τόπο χρήσης. 
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4.2.  Ιδιαίτερες απαιτήσεις για τα µηχανήµατα που κινούνται µε ενέργεια πλην της 

ανθρώπινης δύναµης 

 

4.2.1.  Έλεγχος των κινήσεων 

 

Τα όργανα ελέγχου των κινήσεων του µηχανήµατος ή του εξοπλισµού του πρέπει να 

επανέρχονται στο νεκρό σηµείο αφού ο χειριστής πάψει να επενεργεί. Ωστόσο, όσον 

αφορά τις µερικές ή ολικές κινήσεις για τις οποίες δεν υφίσταται κίνδυνος πρόσκρουσης 

του φορτίου ή του µηχανήµατος, τα εν λόγω όργανα µπορούν να αντικαθίστανται από 

όργανα ελέγχου που επιτρέπουν κινήσεις µε αυτόµατες στάσεις σε προεπιλεγµένες 

θέσεις, χωρίς να εξακολουθεί να επενεργεί ο χειριστής. 

 

4.2.2.  Έλεγχος των καταπονήσεων 

 

Τα µηχανήµατα µέγιστου φορτίου χρήσης τουλάχιστον ίσου προς 1 000 kg ή των οποίων 

η ροπή ανατροπής είναι τουλάχιστον ίση προς 40 000 Nm, πρέπει να είναι εξοπλισµένες 

µε συστήµατα ειδοποίησης του οδηγού, τα οποία να εµποδίζουν τις επικίνδυνες 

µετατοπίσεις του φορτίου σε περίπτωση: 

 

− υπερφόρτωσης, είτε λόγω υπέρβασης των µέγιστων φορτίων χρήσης, είτε λόγω 

υπέρβασης της µέγιστης ροπής χρήσης λόγω υπέρβασης του φορτίου ή 

 

− υπέρβασης της ροπής ανατροπής. 

 

4.2.3.  Εγκαταστάσεις οδηγούµενες από συρµατόσχοινα 

 

Τα φέροντα, έλκοντα ή φέροντα-έλκοντα συρµατόσχοινα πρέπει να είναι εντεταµένα από 

αντίβαρο ή από µηχανισµό που να επιτρέπει το µόνιµο έλεγχο της τάσεως. 
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4.3.  Πληροφορίες και επισηµάνσεις 

 

4.3.1.  Αλυσίδες, συρµατόσχοινα και ιµάντες 

 

Κάθε τµήµα ανυψωτικής αλυσίδας, συρµατόσχοινου ή ιµάντα που δεν αποτελεί µέρος 

συνόλου πρέπει να φέρει σήµανση ή, όπου αυτό δεν είναι δυνατό, πλακίδιο ή 

αναπόσπαστο δακτύλιο που να αναγράφει τα στοιχεία του κατασκευαστή ή του 

εντολοδόχου του καθώς και τα στοιχεία της σχετικής βεβαίωσης. 

 

Η βεβαίωση που µνηµονεύεται ανωτέρω, πρέπει να φέρει τουλάχιστον τις ακόλουθες 

ενδείξεις: 

 

α) το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή ή, ενδεχοµένως, του εντολοδόχου 

του, 

 

β) περιγραφή της αλυσίδας ή του συρµατόσχοινου που να περιλαµβάνει: 

 

− τις ονοµαστικές διαστάσεις τους, 

 

− την κατασκευή τους, 

 

− το υλικό κατασκευής, 

 

− κάθε ειδική µεταλλουργική επεξεργασία την οποία υπέστη το υλικό, 
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γ) τη µέθοδο δοκιµής, 

 

δ) το µέγιστο φορτίο που µπορεί να φέρει κατά τη λειτουργία η αλυσίδα ή το 

συρµατόσχοινο. Μπορούν, επίσης, να αναφέρονται τα όρια µέσα στα οποία 

οφείλουν να βρίσκονται τα φορτία ανάλογα µε τις προβλεπόµενες χρήσεις. 

 

4.3.2.   Ανυψωτικά εξαρτήµατα 

 

Τα ανυψωτικά εξαρτήµατα, πρέπει να αναγράφουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 

− στοιχεία όσον αφορά το υλικό όταν η πληροφορία αυτή είναι αναγκαία για την 

ασφαλή χρήση, 

 

− το µέγιστο φορτίο χρήσης, 

 

Στην περίπτωση που τα φυσικά χαρακτηριστικά των ανυψωτικών εξαρτηµάτων δεν 

επιτρέπουν την επισήµανση, τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στην πρώτη 

παράγραφο πρέπει να αναγράφονται σε πινακίδα ή άλλο ισοδύναµο µέσο και να 

στερεώνονται ασφαλώς επί του εξαρτήµατος. 

 

Τα χαρακτηριστικά πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να τοποθετούνται σε θέση από την 

οποία δεν κινδυνεύουν να εξαφανισθούν ούτε να προκαλέσουν εξασθένηση του 

εξαρτήµατος. 

 

4.3.3.  Ανυψωτικά µηχανήµατα 

 

Το µέγιστο φορτίο χρήσης πρέπει να αναγράφεται ιδιαίτερα ευανάγνωστα επί του 

µηχανήµατος. Η εν λόγω αναγραφή πρέπει να γίνεται κατά τρόπο ιδιαιτέρως 

ευανάγνωστο, ανεξίτηλο και υπό µη κωδικοποιηµένη µορφή. 
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Όταν το µέγιστο φορτίο χρήσης εξαρτάται από τη διαµόρφωση του µηχανήµατος, κάθε 

θέση εργασίας πρέπει να φέρει πινακίδα φορτίων η οποία να αναφέρει υπό µορφή 

σχεδίων, ή ενδεχοµένως πινάκων, τα επιτρεπόµενα φορτία χρήσης για κάθε διαµόρφωση. 

 

Τα µηχανήµατα που προορίζονται αποκλειστικά για την ανύψωση φορτίων, που είναι 

εξοπλισµένα µε φορέα φορτίου που επιτρέπουν την πρόσβαση προσώπων, πρέπει να 

φέρουν σαφή και ανεξίτηλη ένδειξη που να απαγορεύει την ανύψωση προσώπων. Η 

ένδειξη αυτή πρέπει να είναι ορατή από όλα τα σηµεία από όπου είναι δυνατή η 

πρόσβαση. 

 

4.4.  Οδηγίες χρήσης 

 

4.4.1.  Ανυψωτικά εξαρτήµατα 

 

Κάθε ανυψωτικό εξάρτηµα ή κάθε παρτίδα ανυψωτικών εξαρτηµάτων που δεν 

κυκλοφορούν ξεχωριστά στο εµπόριο, πρέπει να συνοδεύεται από φυλλάδιο οδηγιών 

χρήσης που να περιλαµβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 

α) την προβλεπόµενη χρήση, 

 

β) τα όρια χρήσης, κυρίως για τα ανυψωτικά εξαρτήµατα, όπως οι µαγνητικές 

βεντούζες ή οι βεντούζες υποπίεσης, που δεν συµµορφώνονται πλήρως στο σηµείο 

4.1.2.6, στοιχείο ε), 

 

γ) οδηγίες συναρµολόγησης, χρήσης και συντήρησης, 

 

δ) τον συντελεστή στατικής δοκιµής που χρησιµοποιήθηκε. 
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4.4.2.  Ανυψωτικά µηχανήµατα 

 

Τα ανυψωτικά µηχανήµατα πρέπει να συνοδεύονται από οδηγίες χρήσης που 

περιλαµβάνουν πληροφορίες σχετικά µε: 

 

α) τα τεχνικά χαρακτηριστικά του µηχανήµατος, και συγκεκριµένα: 

 

− το µέγιστο φορτίο χρήσης και, εάν απαιτείται, αντίγραφο της πινακίδας ή 

του πίνακα των φορτίων που περιγράφεται στη δεύτερη παράγραφο του 

σηµείου 4.3.3, 

 

− τις αντιδράσεις στις στηρίξεις ή στις αγκυρώσεις και, ενδεχοµένως, τα 

χαρακτηριστικά των οδών, 

 

− εάν απαιτείται, τον ορισµό και τα µέσα εγκατάστασης ερµάτων, 

 

β) το περιεχόµενο του βιβλιαρίου παρακολούθησης του µηχανήµατος, αν αυτό δεν 

χορηγείται µαζί µε το µηχάνηµα, 

 

γ) τις οδηγίες χρήσης, κυρίως για την αναπλήρωση των ελλείψεων της άµεσης 

οπτικής επαφής του χειριστή µε το φορτίο, 

 

δ) κατά περίπτωση, έκθεση δοκιµών όπου περιγράφονται αναλυτικά οι στατικές και 

οι δυναµικές δοκιµές που εκτελέσθηκαν από τον κατασκευαστή ή τον εντολοδόχο 

του, 

 

ε) για τα µηχανήµατα που δεν έχουν συναρµολογηθεί στις εγκαταστάσεις του 

κατασκευαστή µε τη διαµόρφωση υπό την οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθούν, 

τις απαραίτητες οδηγίες για την πραγµατοποίηση των µετρήσεων που 

αναφέρονται στο σηµείο 4.1.3 πριν από την έναρξη της χρήσης τους. 
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5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΕΣ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

Τα µηχανήµατα που προορίζονται για υπόγειες εργασίες, πρέπει να ανταποκρίνονται 

στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που περιγράφονται στο 

παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, σηµείο 4). 

 

5.1.   Κίνδυνοι λόγω έλλειψης ευστάθειας 

 

Τα κινητά συστήµατα αντιστήριξης πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται 

κατά τρόπο που να τους προσδίδει επαρκή ισορροπία κατά τη µετακίνησή τους και να 

µην ανατρέπονται πριν και κατά το χρονικό διάστηµα που φορτίζονται, καθώς και µετά 

την αφαίρεση του φορτίου. Πρέπει επίσης να διαθέτουν σηµεία αγκύρωσης για τις άνω 

πλάκες των µεµονωµένων υδραυλικών πασσάλων. 

 

5.2.   Κυκλοφορία 

 

Τα κινητά συστήµατα αντιστήριξης πρέπει να εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη 

κυκλοφορία των εκτιθέµενων προσώπων. 

 

5.3.   Όργανα ελέγχου 

 

Τα όργανα ελέγχου της επιτάχυνσης και της πέδησης για την κίνηση µηχανηµάτων επί 

τροχιών πρέπει να είναι χειροκίνητα. Ωστόσο, τα συστήµατα ενεργοποίησης µπορεί να 

είναι ποδοκίνητα. 

 

Τα όργανα χειρισµού των κινητών συστηµάτων αντιστήριξης πρέπει να είναι 

σχεδιασµένα, κατασκευασµένα και τοποθετηµένα έτσι ώστε οι χειριστές να 

προστατεύονται από εγκατεστηµένο σύστηµα αντιστήριξης κατά τη διάρκεια της 

ολίσθησης. Τα όργανα χειρισµού πρέπει να προφυλάσσονται από οποιαδήποτε 

απροσδόκητη ενεργοποίησή τους. 
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5.4. Παύση της µετακίνησης 

 

Τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έλξης επί τροχιών που χρησιµοποιούνται σε υπόγειες 

εργασίες, πρέπει να είναι εφοδιασµένα µε σύστηµα ενεργοποίησης που να επενεργεί στο 

κύκλωµα ελέγχου της µετακίνησης του µηχανήµατος, έτσι ώστε η κίνηση να διακόπτεται 

όταν ο οδηγός δεν έχει πλέον τον έλεγχο της κίνησης. 

 

5.5. Πυρκαγιά 

 

Τα οριζόµενα στη δεύτερη περίπτωση του σηµείου 3.5.2 ισχύουν υποχρεωτικά για τα 

µηχανήµατα που έχουν τµήµατα τα οποία συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο ανάφλεξης. 

 

Το σύστηµα πέδησης των µηχανηµάτων που προορίζονται για υπόγειες εργασίες πρέπει να 

είναι σχεδιασµένο και κατασκευασµένο έτσι ώστε να µη δηµιουργεί σπινθήρες ή να 

προκαλεί πυρκαγιά. 

 

Τα µηχανήµατα µε κινητήρα εσωτερικής καύσης που προορίζονται για υπόγειες εργασίες 

πρέπει να είναι εξοπλισµένες αποκλειστικά µε κινητήρες εσωτερικής καύσης που 

χρησιµοποιούν καύσιµο µε χαµηλή τάση ατµών, και οι οποίοι αποκλείεται να 

προκαλέσουν σπινθήρα ηλεκτρικής προέλευσης. 

 

5.6. Εκποµπές καυσαερίων 

 

Τα καυσαέρια των κινητήρων εσωτερικής καύσης δεν πρέπει να εκπέµπονται προς τα 

πάνω. 
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6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΠΑΓΟΝΤΑΙ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟΥΣ 

ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

 

Τα µηχανήµατα που συνεπάγονται κινδύνους οι οποίοι οφείλονται στην ανύψωση 

προσώπων, πρέπει να ανταποκρίνονται στο σύνολο των βασικών απαιτήσεων υγείας 

και ασφάλειας που περιγράφονται στο παρόν κεφάλαιο (βλέπε Γενικές αρχές, 

σηµείο 4). 

 

6.1.   Γενικά 

 

6.1.1.   Μηχανική αντοχή 

 

Ο φορέας, συµπεριλαµβανοµένων τυχών καταπακτών, πρέπει να έχει σχεδιασθεί και 

κατασκευασθεί έτσι ώστε να προσφέρει χώρο και αντοχή που αντιστοιχούν στο µέγιστο 

αριθµό προσώπων που επιτρέπεται να επιβαίνουν στον φορέα και στο µέγιστο φορτίο 

χρήσης. 

 

Οι συντελεστές χρήσης που καθορίζονται στα σηµεία 4.1.2.4 και 4.1.2.5 δεν είναι 

επαρκείς για τα µηχανήµατα που προορίζονται για την ανύψωση προσώπων και, κατά 

γενικό κανόνα, πρέπει να διπλασιάζονται. Τα µηχανήµατα που προορίζονται για την 

ανύψωση προσώπων και πραγµάτων πρέπει να εξοπλίζονται µε ανάρτηση ή σύστηµα 

υποστήριξης του φορέα που να έχουν σχεδιασθεί έτσι ώστε να εξασφαλίζουν επαρκές 

συνολικό επίπεδο ασφαλείας και να προλαµβάνουν τον κίνδυνο πτώσης του φορέα. 

 

Εάν για την ανάρτηση του φορέα χρησιµοποιούνται συρµατόσχοινα ή αλυσίδες, 

απαιτούνται τουλάχιστον δύο ανεξάρτητα συρµατόσχοινα ή αλυσίδες. Κάθε 

συρµατόσχοινο ή κάθε αλυσίδα έχει ανεξάρτητη αγκύρωση. 
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6.1.2. Έλεγχος των καταπονήσεων για τα µηχανήµατα που κινούνται µε ενέργεια πλην της 

ανθρώπινης δύναµης 

 

Οι απαιτήσεις του σηµείου 4.2.2 ισχύουν ανεξαρτήτως των τιµών του µέγιστου φορτίου 

χρήσης και της µέγιστης ροπής ανατροπής, εκτός αν ο κατασκευαστής µπορεί να αποδείξει 

ότι δεν υφίσταται κίνδυνος υπερφόρτωσης ή ανατροπής. 

 
6.2. Όργανα χειρισµού 
 

Εφόσον οι απαιτήσεις ασφαλείας δεν επιβάλλουν άλλες λύσεις, ο φορέας πρέπει κατά 
γενικό κανόνα να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε τα πρόσωπα που 
βρίσκονται µέσα σε αυτόν να διαθέτουν µέσα για τον έλεγχο των κινήσεων ανόδου και 
καθόδου και, κατά περίπτωση, άλλων κινήσεων του φορέα. 

 
Κατά τη λειτουργία, τα εν λόγω όργανα χειρισµού πρέπει να έχουν προτεραιότητα έναντι 
των άλλων οργάνων χειρισµού της ίδιας κίνησης, εξαιρουµένων των συστηµάτων στάσης 
κινδύνου. 

 
Η λειτουργία των οργάνων χειρισµού των εν λόγω κινήσεων πρέπει να απαιτεί τη συνεχή 
επενέργεια του χειριστή, πλην των περιπτώσεων όπου ο ίδιος ο φορέας είναι πλήρως 
κλειστού τύπου. 

 
6.3. Κίνδυνος για τα πρόσωπα που βρίσκονται µέσα ή πάνω στο φορέα 
 
6.3.1. Κίνδυνοι που οφείλονται στις κινήσεις του φορέα 
 

Τα µηχανήµατα ανύψωσης προσώπων πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται ή να 
εξοπλίζονται έτσι ώστε η επιτάχυνση ή η επιβράδυνση του φορέα να µην δηµιουργεί 
κινδύνους για τα πρόσωπα. 
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6.3.2. Κίνδυνος πτώσης των ατόµων από τον φορέα 
 

Ο φορέας δεν πρέπει να αποκτά κλίση σε βαθµό που να δηµιουργείται κίνδυνος πτώσης 
των επιβαινόντων, ακόµη και τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το µηχάνηµα και ο φορέας 
βρίσκονται σε κίνηση. 

 
Όταν ο φορέας έχει σχεδιασθεί ως θέση εργασίας, πρέπει να λαµβάνεται πρόνοια για την 
εξασφάλιση ευστάθειας και την πρόληψη επικίνδυνων κινήσεων. 

 
Εφόσον τα µέτρα που µνηµονεύονται στο σηµείο 1.5.15 είναι ανεπαρκή, οι φορείς πρέπει 
να εφοδιάζονται µε επαρκή αριθµό κατάλληλων ακυρώσεων για τον αριθµό τον 
προσώπων που επιτρέπεται να επιβαίνουν στον φορέα. Τα σηµεία αγκύρωσης πρέπει να 
έχουν επαρκή αντοχή ώστε να χρησιµεύουν για εξοπλισµό ατοµικής προστασίας κατά των 
πτώσεων από ύψος. 

 

Τυχόν καταπακτές στα δάπεδα ή στις οροφές, ή πλάγιες θύρες πρέπει να σχεδιάζονται και 

να κατασκευάζονται έτσι ώστε να προλαµβάνεται το ακούσιο άνοιγµά τους. Επίσης πρέπει 

να ανοίγουν προς κατεύθυνση που εµποδίζει κάθε κίνδυνο πτώσης εάν ανοίξουν ξαφνικά. 

 

6.3.3. Κίνδυνος λόγω πτώσης αντικειµένων στον φορέα 

 

Εφόσον υφίσταται κίνδυνος πτώσης αντικειµένων στον φορέα και ως εκ τούτου κίνδυνος 

για τα πρόσωπα, ο φορέας πρέπει να εφοδιάζεται µε προστατευτική στέγη. 
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6.4. Μηχανήµατα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα (στάσεις) 

 

6.4.1. Κίνδυνος για τα πρόσωπα που βρίσκονται µέσα ή πάνω στο φορέα 

 

Ο φορέας πρέπει να σχεδιάζεται και να κατασκευάζεται έτσι ώστε να προλαµβάνονται οι 

κίνδυνοι που οφείλονται στην επαφή µεταξύ προσώπων ή/και αντικειµένων µέσα ή πάνω 

στον φορέα µε κάθε οποιοδήποτε σταθερό ή κινούµενο στοιχείο. Όταν είναι απαραίτητο 

προκειµένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση αυτή, ο ίδιος ο φορέας πρέπει να είναι πλήρως 

κλειστού τύπου µε θύρες εφοδιασµένες µε διάταξη αµοιβαίου κλειδώµατος που να 

εµποδίζει επικίνδυνες κινήσεις του φορέα αν οι θύρες δεν είναι κλειστές. Οι θύρες πρέπει 

να παραµένουν κλειστές αν ο φορέας σταµατήσει ανάµεσα σε πλατύσκαλα όπου υφίσταται 

κίνδυνος πτώσης από τον φορέα. 

 

Τα µηχανήµατα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και, κατά περίπτωση, να 

εξοπλίζονται µε συστήµατα που εµποδίζουν ανεξέλεγκτες κινήσεις του φορέα προς τα 

πάνω ή προς τα κάτω. Τα συστήµατα αυτά πρέπει να είναι ικανά να σταµατούν την κίνηση 

του φορέα µε το µέγιστο φορτίο χρήσης του και µε την προβλεπόµενη µέγιστη ταχύτητα. 

 

Η ενέργεια διακοπής της κίνησης δεν πρέπει να δηµιουργεί επιβραδύνσεις επικίνδυνες για 

τους επιβαίνοντες, υπό όλες τις συνθήκες φορτίου. 

 

6.4.2. Όργανα ελέγχου στα πλατύσκαλα 

 

Τα όργανα ελέγχου στα πλατύσκαλα, πλην εκείνων που προορίζονται για καταστάσεις 

έκτακτης ανάγκης, δεν πρέπει να προκαλούν κινήσεις του φορέα όταν: 

 

− χρησιµοποιούνται τα όργανα ελέγχου επί του φορέα, 

 

− ο φορέας δεν βρίσκεται σε πλατύσκαλο. 
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6.4.3.  Πρόσβαση στον φορέα 

 

Τα µέσα προφύλαξης στα πλατύσκαλα και στον φορέα πρέπει να σχεδιάζονται και να 

κατασκευάζονται έτσι ώστε να εξασφαλίζουν ασφαλή µετάβαση προς και από τον 

φορέα, λαµβάνοντας υπόψη τις προβλεπόµενες κατηγορίες πραγµάτων και προσώπων 

που θα πρέπει να ανυψωθούν. 

 

6.5.  Σήµανση 

 

Στον φορέα πρέπει να αναγράφονται οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την 

ασφάλεια. Σ’ αυτές περιλαµβάνονται: 

 

− ο αριθµός των προσώπων που επιτρέπεται να επιβαίνουν στον φορέα, 

 

− το µέγιστο φορτίο χρήσης. 

 

 

_______________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

 

∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

 

 

1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

 

Α. ∆ΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΚ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 

Η εν λόγω δήλωση καθώς και οι µεταφράσεις της πρέπει να συντάσσονται σύµφωνα µε τους 

όρους που προβλέπονται για τις οδηγίες χρήσης (βλ. Παράρτηµα Ι, σηµείο 1.7.4.1, στοιχεία 

α) και β)) και πρέπει να διατίθενται σε ηλεκτρονική µορφή, είτε δακτυλογραφηµένα σε 

γραφοµηχανή είτε χειρόγραφα µε κεφαλαία γράµµατα. 

 

Η εν λόγω δήλωση αφορά αποκλειστικά το µηχάνηµα στην κατάσταση στην οποία έχει 

διατεθεί στην αγορά, ενώ δεν ισχύει για κατασκευαστικά στοιχεία τα οποία προστέθηκαν 

ή/και για εργασίες που πραγµατοποιήθηκαν από τον τελικό χρήστη µεταγενέστερα. 

 

Η δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. την εταιρική επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχοµένως, 

του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του, 

 

2. το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου του εξουσιοδοτηµένου να καταρτίσει τον 

τεχνικό φάκελο· το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι εγκατεστηµένο στην Κοινότητα, 

 

3. την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του µηχανήµατος, στα οποία 

περιλαµβάνονται η γενική ονοµασία, η λειτουργία, το µοντέλο, ο τύπος, ο αριθµός σειράς 

και η εµπορική ονοµασία, 
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4. αναφορά στην οποία θα δηλώνεται ρητώς ότι το µηχάνηµα ανταποκρίνεται σε όλες τις 

συναφείς διατάξεις της παρούσας οδηγίας και, εφόσον συντρέχει λόγος, παρεµφερή αναφορά 

στην οποία θα δηλώνεται η συµµόρφωση προς άλλες κοινοτικές οδηγίες ή/και συναφείς 

διατάξεις. Οι εν λόγω αναφορές πρέπει να είναι αναφορές στα κείµενα που δηµοσιεύθηκαν 

στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 

5. ενδεχοµένως το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αναγνωριστικό αριθµό του κοινοποιηµένου 

οργανισµού που διενήργησε την εξέταση τύπου ΕΚ που αναφέρεται στο Παράρτηµα ΙΧ, 

καθώς και τον αριθµό του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, 

 

6. ενδεχοµένως το όνοµα, τη διεύθυνση και τον αναγνωριστικό αριθµό του κοινοποιηµένου 

οργανισµού που ενέκρινε το σύστηµα πλήρους διασφάλισης της ποιότητας που προβλέπεται 

στο Παράρτηµα Χ, 

 

7. ενδεχοµένως, τα στοιχεία των µνηµονευοµένων στο άρθρο 7, παράγραφος 2, εναρµονισµένων 

προτύπων που χρησιµοποιήθηκαν, 

 

8. ενδεχοµένως, τα στοιχεία άλλων τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών που 

χρησιµοποιήθηκαν, 

 

9. τον τόπο και την ηµεροµηνία της δήλωσης, 

 

10. τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη σύνταξη της εν 

λόγω δήλωσης εξ ονόµατος του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του. 
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Β. ∆ΗΛΩΣΗ EΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 

Η εν λόγω δήλωση καθώς και οι µεταφράσεις της πρέπει να συντάσσονται σύµφωνα µε 

τους όρους που προβλέπονται για τις οδηγίες χρήσης (βλέπε Παράρτηµα Ι, σηµείο 1.7.4.1, 

στοιχεία α) και β)), είτε δακτυλογραφηµένα σε γραφοµηχανή ή άλλως χειρόγραφα µε 

κεφαλαία γράµµατα. 

 

Η δήλωση ενσωµάτωσης πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

1. την εταιρική επωνυµία και την πλήρη διεύθυνση του κατασκευαστή του ηµιτελούς 

µηχανήµατος και, ενδεχοµένως, του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του, 

 

2. το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου που είναι εξουσιοδοτηµένο να καταρτίσει 

τον οικείο τεχνικό φάκελο· το πρόσωπο αυτό πρέπει να είναι εγκαταστηµένο στην 

Κοινότητα, 

 

3. την περιγραφή και τα αναγνωριστικά στοιχεία του ηµιτελούς µηχανήµατος, στα 

οποία περιλαµβάνονται: η γενική ονοµασία, η λειτουργία, το µοντέλο, ο τύπος, ο 

αριθµός σειράς και η εµπορική ονοµασία, 

 

4. αναφορά στην οποία θα δηλώνεται ποιες βασικές απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας 

εφαρµόζονται και πληρούνται, καθώς και ότι η σχετική τεχνική τεκµηρίωση έχει 

συνταχθεί σύµφωνα µε το Παράρτηµα VIΙ, Μέρος B και, ενδεχοµένως, αναφορά 

στην οποία θα δηλώνεται η συµµόρφωση του ηµιτελούς µηχανήµατος προς άλλες 

σχετικές κοινοτικές οδηγίες. Οι εν λόγω αναφορές πρέπει να είναι αναφορές στα 

κείµενα που δηµοσιεύθηκαν στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
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5. την ανάληψη υποχρέωσης διαβίβασης, µετά από δεόντως αιτιολογηµένο αίτηµα των 

εθνικών αρχών, των σχετικών πληροφοριών σε ό,τι αφορά το εν λόγω ηµιτελές 

µηχάνηµα. Η ανάληψη υποχρέωσης περιλαµβάνει τους όρους διαβίβασης, χωρίς να 

θίγει τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας του κατασκευαστή του ηµιτελούς 

µηχανήµατος, 

 

6. δήλωση ότι το ηµιτελές µηχάνηµα δεν πρέπει να τεθεί σε λειτουργία µέχρις ότου το 

τελικό µηχάνηµα στο οποίο πρόκειται να ενσωµατωθεί δηλωθεί ως σύµφωνο µε τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας, εφόσον συντρέχει λόγος, 

 

7. τον τόπο και την ηµεροµηνία της δήλωσης, 

 

8. τα στοιχεία και την υπογραφή του προσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη 

σύνταξη της εν λόγω δήλωσης εξ ονόµατος του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου 

του. 

 

2. ΦΥΛΑΞΗ 

 

Ο κατασκευαστής του µηχανήµατος ή ο εντολοδόχος του διατηρεί το πρωτότυπο της δηλώσεως 

συµµόρφωσης ΕΚ για διάστηµα 10 τουλάχιστον ετών, υπολογιζόµενων από την τελευταία 

ηµεροµηνία κατασκευής του µηχανήµατος. 

 

Ο κατασκευαστής ηµιτελούς µηχανήµατος ή ο εντολοδόχος του διατηρεί το πρωτότυπο της 

δηλώσεως ενσωµάτωσης για διάστηµα 10 τουλάχιστον ετών, υπολογιζόµενων από την τελευταία 

ηµεροµηνία κατασκευής του ηµιτελούς µηχανήµατος. 

 

___________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 

 

ΣΗΜΑΝΣΗ «CE» 

 

Η σήµανση συµµόρφωσης «CE» αποτελείται από το ακρωνύµιο «CE» µε την ακόλουθη γραφική 

απεικόνιση: 

 
Σε περίπτωση σµίκρυνσης ή µεγέθυνσης της σήµανσης «CE», πρέπει να διατηρούνται οι αναλογίες 

που προκύπτουν από την ανωτέρω γραφική απεικόνιση. 

 

Τα διάφορα στοιχεία της σήµανσης «CE» πρέπει να έχουν την ίδια ή σχεδόν την ίδια κατακόρυφη 

διάσταση, που δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 5 mm. Η ελάχιστη αυτή διάσταση µπορεί να 

παρακάµπτεται για τα µηχανήµατα µικρού µεγέθους. 

 

Η σήµανση «CE» πρέπει να τοποθετείται σε άµεση γειτνίαση προς το όνοµα του κατασκευαστή ή 

του εντολοδόχου του, και να εφαρµόζεται σύµφωνα µε την ίδια τεχνική. 

 

Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται η διαδικασία πλήρους διασφάλισης της ποιότητας που 

αναφέρεται στο άρθρο 12, παράγραφος 3, στοιχείο γ) και 12, παράγραφος 4, στοιχείο β), η 

σήµανση «CE» πρέπει να ακολουθείται από τον αναγνωριστικό αριθµό του κοινοποιηµένου 

οργανισµού. 

 

_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV 

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ  

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ  

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 3 ΚΑΙ 4 

 

 

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

παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά, ή κρέατος και υλικών µε παρόµοια φυσικά 

χαρακτηριστικά, των ακόλουθων τύπων: 

 

1.1. Μηχανήµατα πριονίσµατος, µε σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα(ες), που 

διαθέτουν τράπεζα ή σταθερό υποστήριγµα κοπής και στις οποίες η προώθηση του υλικού 

πραγµατοποιείται χειροκίνητα ή µε αφαιρούµενο προωθητήρα. 

 

1.2. Μηχανήµατα πριονίσµατος, µε σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα(ες), µε 

τραπέζι-καβαλέτο ή φορείο µε παλινδροµική κίνηση και µε χειροκίνητη µετατόπιση. 

 

1.3. Μηχανήµατα πριονίσµατος, µε σταθερή(ές) κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα(ες), µε 

ενσωµατωµένο µηχανικό σύστηµα προώθησης του υλικού για πριόνισµα και χειροκίνητη 

τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού. 

 

1.4. Μηχανήµατα πριονίσµατος, µε λεπίδα(ες) που κινούνται κατά τη διάρκεια της κοπής, µε 

µηχανικό σύστηµα κίνησης της λεπίδας και χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του 

υλικού. 

 

2. Μηχανήµατα ξεχονδρίσµατος µε χειροκίνητη προώθηση του υλικού, για την κατεργασία 

ξύλου. 
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3. Μηχανήµατα πλανίσµατος επιφανειών µε ενσωµατωµένο µηχανικό σύστηµα προώθησης και 

χειροκίνητη τροφοδότηση ή/και αφαίρεση του υλικού, για την κατεργασία ξύλου. 

 

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

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

φυσικά χαρακτηριστικά, των ακόλουθων τύπων: 

 

4.1. Μηχανήµατα πριονίσµατος, µε σταθερή κατά τη διάρκεια της κοπής λεπίδα και µε τράπεζα ή 

υποστήριγµα κοπής σταθερό ή µε παλινδροµική κίνηση. 

 

4.2. Μηχανήµατα πριονίσµατος µε λεπίδα στερεωµένη σε φορείο µε παλινδροµική κίνηση. 

 

5. Σύνθετα µηχανήµατα τύπων που προβλέπονται στα σηµεία 1 έως 4 και στο σηµείο 7, για την 

κατεργασία ξύλου και υλικών µε παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά. 

 

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

προώθηση του υλικού, για την κατεργασία ξύλου. 

 

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

και υλικών µε παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά. 

 

8. Φορητά αλυσοπρίονα για την κατεργασία ξύλου. 
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9. Πρέσες και στράντζες για την κατεργασία µετάλλων εν ψυχρώ, µε χειροκίνητη τροφοδότηση 

ή/και αφαίρεση του υλικού, των οποίων τα κινητά στοιχεία εργασίας µπορούν να έχουν 

διαδροµή µεγαλύτερη των 6 mm και ταχύτητα µεγαλύτερη των 30 mm/s. 

 

10. Μηχανήµατα µορφοποίησης πλαστικού µε εµφύσηση ή συµπίεση, µε χειροκίνητη 

τροφοδότηση ή αφαίρεση του υλικού. 

 

11. Μηχανήµατα µορφοποίησης του καουτσούκ µε εµφύσηση ή συµπίεση, µε χειροκίνητη 

τροφοδότηση ή αφαίρεση του υλικού. 

 

12. Μηχανήµατα για υπόγειες εργασίες των ακολούθων τύπων: 

 

12.1 µηχανήµατα προώθησης και βαγόνια πεδήσεως, 

 

12.2. κινητά υδραυλικά στηρίγµατα οροφής. 

 

13. Κάδοι συλλογής οικιακών απορριµµάτων µε χειροκίνητο σύστηµα φόρτωσης και µηχανισµό 

συµπίεσης. 

 

14. Αφαιρούµενα συστήµατα µηχανικής µετάδοσης, µε τους προφυλακτήρες τους. 

 

15. Προφυλακτήρες αφαιρούµενων συστηµάτων µηχανικής µετάδοσης. 

 

16. Ανυψωτικές γέφυρες για οχήµατα. 
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17. Μηχανήµατα ανύψωσης προσώπων ή προσώπων και αγαθών, τα οποία ενέχουν κίνδυνο 

κατακόρυφης πτώσεως από ύψος άνω των 3 µέτρων.  

 

18. Φορητά µηχανήµατα στερέωσης που λειτουργούν µε φυσίγγια και άλλα κρουστικά 

µηχανήµατα. 

 

19. Προστατευτικές διατάξεις ανίχνευσης προσώπων. 

 

20. Μηχανοκίνητοι, αµοιβαίας µανδάλωσης, κινητοί προφυλακτήρες προοριζόµενοι να 

χρησιµοποιηθούν ως διατάξεις διασφάλισης σε µηχανήµατα αναφερόµενα στα σηµεία 9, 10 

και 11. 

 

21. Λογικές ενότητες που διασφαλίζουν τις λειτουργίες ασφαλείας. 

 

22. Συστήµατα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS). 

 

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

 

 

____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

 

 

EN∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2, ΣΤΟΙΧΕΙΟ (γ) 

 

1. Προφυλακτήρες αφαιρούµενων αξόνων µηχανικής µετάδοσης, 

 

2. Προστατευτικές διατάξεις ανίχνευσης προσώπων, 

 

3. Μηχανοκίνητοι, αµοιβαίας µανδάλωσης, κινητοί προφυλακτήρες προοριζόµενοι να 

χρησιµοποιηθούν ως διατάξεις διασφάλισης σε µηχανήµατα µνηµονευόµενα στα σηµεία 9, 10 

και 11 του Παραρτήµατος ΙV, 

 

4. Λογικές ενότητες για λειτουργίες ασφαλείας σε µηχανές, 

 

5. ∆ικλείδες µε πρόσθετα µέσα εντοπισµού αστοχίας χρησιµοποιούµενες για τον έλεγχο 

επισφαλών κινήσεων σε µηχανές, 

 

6. Συστήµατα απαγωγής εκποµπών µηχανηµάτων, 

 

7. Προφυλακτήρες και προστατευτικές διατάξεις για την προστασία προσώπων από τα 

κινούµενα µέρη που συµµετέχουν στη διαδικασία την οποία αφορά το µηχάνηµα, 

 

8. ∆ιατάξεις παρακολούθησης φόρτωσης και έλεγχος κινήσεων σε ανυψωτικά µηχανήµατα, 
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9.  Οποιαδήποτε µέσα συγκράτησης προσώπων στο κάθισµά τους, 

 

10.  ∆ιατάξεις στάσης έκτακτης ανάγκης, 

 

11. Συστήµατα εκκένωσης για την πρόληψη της δηµιουργίας δυνητικώς επικίνδυνων 

ηλεκτροστατικών φορτίων, 

 

12. Συστήµατα περιορισµού της παροχής ενέργειας και ανακουφιστικές διατάξεις κατά τα 

αναφερόµενα στα σηµεία 1.5.7, 3.4.7 και 4.1.2.6 του Παραρτήµατος Ι, 

 

13. Συστήµατα και διατάξεις για τη µείωση των ηχητικών εκποµπών και των δονήσεων, 

 

14. Συστήµατα προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS), 

 

15. Συστήµατα προστασίας από την πτώση αντικειµένων (FOPS), 

 

16. ∆ιατάξεις ελέγχου µέσω και των δύο χειρών, 

 

17. ∆οµικά στοιχεία για µηχανήµατα προοριζόµενα για την αναβίβαση ή/και καταβίβαση 

προσώπων µεταξύ επιπέδων εισόδου-εξόδου περιλαµβανόµενα στον ακόλουθο κατάλογο: 

 

α) διατάξεις για την µανδάλωση θυρών εισόδου-εξόδου, 

 

β) διατάξεις για την πρόληψη της πτώσης ή της ανεξέλεγκτης ανύψωσης του στοιχείου 

µεταφοράς των φορτίων, 
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γ) διατάξεις περιορισµού της ταχύτητας, 

 

δ) επικρουστήρες µε συσσώρευση ενέργειας, 

 

− µε µη γραµµικά χαρακτηριστικά, ή 

 

− µε απόσβεση της κίνησης επιστροφής, 

 

ε) επικρουστήρες µε διάχυση ενέργειας, 

 

στ) διατάξεις ασφαλείας τοποθετηµένες σε ανυψωτήρες υδραυλικού κυκλώµατος όπου 

χρησιµοποιούνται ως διατάξεις πρόληψης πτώσεων, 

 

ζ) ηλεκτρική διάταξη ασφαλείας υπό µορφή διακοπτών ασφαλείας µε ηλεκτρονικά 

δοµικά στοιχεία. 

 

 

___________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

Οι οδηγίες συναρµολόγησης ηµιτελών µηχανηµάτων πρέπει να περιλαµβάνουν περιγραφή των 

προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται για την ορθή συναρµογή µε το τελικό µηχάνηµα, ώστε να 

µην τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια. 

 

Οι ανωτέρω οδηγίες συναρµολόγησης πρέπει να συντάσσονται σε µια επίσηµη κοινοτική γλώσσα 

που θα έχει αποδεχθεί ο κατασκευαστής του µηχανήµατος στην οποία θα ενσωµατωθεί το εν λόγω 

ηµιτελές µηχάνηµα, ή ο εντολοδόχος του. 

 

 

___________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ 

 

Α. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

 

Στο παρόν Μέρος περιγράφεται η διαδικασία κατάρτισης τεχνικού φακέλου. Ο τεχνικός φάκελος 

πρέπει να καταδεικνύει ότι το µηχάνηµα πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας· ως εκ τούτου, πρέπει 

να καλύπτει το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του µηχανήµατος, στο βαθµό που 

αυτό είναι απαραίτητο για την ανωτέρω αξιολόγηση. Ο εν λόγω τεχνικός φάκελος πρέπει να 

συντάσσεται σε µια ή περισσότερες επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας, εξαιρουµένων των οδηγιών 

χρήσης του µηχανήµατος, για τις οποίες πρέπει να εφαρµόζονται οι ειδικές διατάξεις που 

προβλέπονται στο Παράρτηµα Ι, σηµείο 1.7.4.1. 

 

1. Ο τεχνικός φάκελος περιλαµβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

α)  φάκελο κατασκευής, ο οποίος αποτελείται από τα εξής: 

 

− γενική περιγραφή του µηχανήµατος, 

 

− το γενικό σχέδιο του µηχανήµατος και των σχεδίων των κυκλωµάτων ελέγχου, 

καθώς και τις σχετικές περιγραφές και εξηγήσεις που απαιτούνται για την 

κατανόηση της λειτουργίας του µηχανήµατος, 

 

− τα λεπτοµερή και πλήρη σχέδια, συνοδευόµενα από τυχόν σηµειώσεις 

υπολογισµών, αποτελέσµατα δοκιµών, πιστοποιητικά κλπ., που απαιτούνται για 

την επαλήθευση της συµµόρφωσης του µηχανήµατος προς τις βασικές απαιτήσεις 

υγείας και ασφάλειας, 
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− την τεκµηρίωση για την αξιολόγηση του κινδύνου, όπου θα περιγράφεται η 

ακολουθηθείσα διαδικασία, και η οποία περιλαµβάνει: 

 

− κατάλογο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας που 

εφαρµόζονται στο µηχάνηµα, 

 

− την περιγραφή των µέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη 

ή τη µείωση εντοπισθέντων κινδύνων και, ενδεχοµένως, την αναφορά σε 

εναποµένοντες κινδύνους που συνδέονται µε το µηχάνηµα, 

 

− τα πρότυπα και τις άλλες τεχνικές προδιαγραφές που χρησιµοποιήθηκαν, µε 

αναφορά στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτουν αυτά τα 

πρότυπα, 

 

− όλες τις τεχνικές εκθέσεις που παρέχουν τα αποτελέσµατα δοκιµών που 

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

οργανισµό τον οποίο επέλεξε ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του, 

 

− αντίτυπο των οδηγιών χρήσης του µηχανήµατος, 

 

− ενδεχοµένως, τη δήλωση ενσωµάτωσης ηµιτελών µηχανηµάτων και τις οδηγίες 

συναρµολόγησής τους, 

 

− ενδεχοµένως, αντίγραφα της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΚ για µηχανήµατα ή άλλα 

προϊόντα που ενσωµατώνονται στο µηχάνηµα, 

 

− αντίγραφο της δήλωσης συµµόρφωσης ΕΚ, 
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β) στην περίπτωση παραγωγής εν σειρά, τα εσωτερικά µέτρα που θα εφαρµοσθούν για να 

διασφαλίσουν τη διατήρηση της συµµόρφωσης των µηχανηµάτων προς τις διατάξεις της 

παρούσας οδηγίας. 

 

Ο κατασκευαστής πρέπει να πραγµατοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες και δοκιµασίες στα 

τµήµατα και στα εξαρτήµατα ή στο πλήρες µηχάνηµα προκειµένου να προσδιορίσει αν αυτό, 

ως εκ του σχεδιασµού ή της κατασκευής του, µπορεί να συναρµολογηθεί και να τεθεί σε 

λειτουργία µε ασφάλεια. Οι σχετικές εκθέσεις και τα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στον 

τεχνικό φάκελο. 

 

2. Ο τεχνικός φάκελος του σηµείου 1 πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρµόδιων αρχών 

των κρατών µελών για 10 τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία κατασκευής του 

µηχανήµατος ή, στην περίπτωση παραγωγής µηχανηµάτων εν σειρά, από την ηµεροµηνία 

παραγωγής της τελευταίας µονάδας. 

 

Ο τεχνικός φάκελος δεν πρέπει υποχρεωτικά να ευρίσκεται επί του εδάφους της Κοινότητας· 

επιπλέον, µπορεί να µην υφίσταται µονίµως υπό µορφή εγγράφων. Πρέπει, ωστόσο, να είναι 

δυνατόν να συγκεντρωθεί και να καταστεί διαθέσιµος, εντός χρονικού διαστήµατος ανάλογου 

προς την πολυπλοκότητά του, από το πρόσωπο που καθορίζεται στη δήλωση συµµόρφωσης 

«ΕΚ». 

 

Ο τεχνικός φάκελος δεν πρέπει υποχρεωτικά να περιλαµβάνει λεπτοµερή σχέδια ή άλλες 

ειδικές πληροφορίες σχετικά µε τα υποσυγκροτήµατα που χρησιµοποιούνται για την 

κατασκευή των µηχανηµάτων, εκτός εάν η γνώση τους είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της 

συµµόρφωσης προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. 

 

3. Η µη υποβολή του τεχνικού φακέλου µετά από δεόντως αιτιολογηµένη συναφή αίτηση των 

αρµοδίων εθνικών αρχών, µπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο αµφισβήτησης του τεκµηρίου 

συµµόρφωσης των εν λόγω µηχανηµάτων προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας. 
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B. ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ 

 

Στο παρόν Μέρος περιγράφεται η διαδικασία κατάρτισης τεχνικής τεκµηρίωσης. Η τεκµηρίωση 

πρέπει να καταδεικνύει ποιες απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας εφαρµόζονται και πληρούνται. 

Πρέπει να καλύπτει το σχεδιασµό, την κατασκευή και τη λειτουργία του ηµιτελούς µηχανήµατος 

στο βαθµό που αυτό χρειάζεται για τη διαπίστωση της συµµόρφωσης προς τις ισχύουσες 

απαιτήσεις για την υγεία και την ασφάλεια. Η τεκµηρίωση συντάσσεται σε µία ή περισσότερες από 

τις επίσηµες γλώσσες της Κοινότητας. 

 

Περιλαµβάνει τα εξής: 

 

α) φάκελο κατασκευής, ο οποίος αποτελείται από τα εξής: 

 

− το συνολικό σχέδιο του ηµιτελούς µηχανήµατος και σχέδια των κυκλωµάτων ελέγχου, 

 

− πλήρη λεπτοµερή σχέδια, συνοδευόµενα από υπολογισµούς, αποτελέσµατα δοκιµών 

κλπ. που απαιτούνται για τον έλεγχο της συµµόρφωσης του ηµιτελούς µηχανήµατος 

προς τις ισχύουσες βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, 

 

− την τεκµηρίωση για την αξιολόγηση του κινδύνου, όπου θα περιγράφεται η 

ακολουθηθείσα διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει, 

 

− κατάλογο των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας, που εφαρµόζονται και 

πληρούνται, 
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− την περιγραφή των µέτρων προστασίας που έχουν ληφθεί για την εξάλειψη ή τη 

µείωση εντοπισθέντων κινδύνων και, ενδεχοµένως, την αναφορά σε 

εναποµένοντες κινδύνους, 

 

− τα πρότυπα και άλλες τεχνικές προδιαγραφές που χρησιµοποιήθηκαν, αναφέροντας τις 

βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που καλύπτονται από τα εν λόγω πρότυπα, 

 

− τεχνική έκθεση ή πιστοποιητικό που εκδόθηκε από οργανισµό ή εργαστήριο της 

επιλογής του κατασκευαστή ή του εντολοδόχου του, 

 

− αντίτυπο των οδηγιών συναρµολόγησης του ηµιτελούς µηχανήµατος, 

 

β) στην περίπτωση παραγωγής εν σειρά, τα εσωτερικά µέτρα που θα εφαρµοσθούν για να 

διασφαλίσουν τη διατήρηση της συµµόρφωσης του ηµιτελούς µηχανήµατος προς τις 

διατάξεις της οδηγίας. 

 

Ο κατασκευαστής πρέπει να πραγµατοποιήσει τις απαραίτητες έρευνες και δοκιµασίες στα τµήµατα 

και στα εξαρτήµατα ή στο ηµιτελές µηχάνηµα προκειµένου να προσδιορίσει αν αυτό, ως εκ του 

σχεδιασµού και της κατασκευής του, µπορεί να συναρµολογηθεί και να τεθεί σε λειτουργία µε 

ασφάλεια. Οι σχετικές εκθέσεις και τα αποτελέσµατα περιλαµβάνονται στον τεχνικό φάκελο. 
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Η σχετική τεχνική τεκµηρίωση πρέπει να φυλάσσεται για 10 τουλάχιστον έτη από την ηµεροµηνία 

κατασκευής του ηµιτελούς µηχανήµατος ή, στην περίπτωση παραγωγής µηχανηµάτων εν σειρά, 

από την ηµεροµηνία παραγωγής της τελευταίας µονάδας και, εφόσον ζητηθεί, να παρουσιάζεται 

στις αρµόδιες αρχές των κρατών µελών. ∆εν πρέπει υποχρεωτικά να ευρίσκεται επί του εδάφους 

της Κοινότητας· επιπλέον, µπορεί να µην υφίσταται µονίµως υπό µορφή εγγράφων. Πρέπει, 

ωστόσο, να είναι δυνατόν να συγκεντρώνεται και να καθίσταται διαθέσιµη στην οικεία αρχή από το 

πρόσωπο που καθορίζεται στη δήλωση ενσωµάτωσης. 

 

Η µη υποβολή της τεχνικής τεκµηρίωσης µετά από δεόντως αιτιολογηµένη συναφή αίτηση των 

αρµοδίων εθνικών αρχών, µπορεί να αποτελέσει επαρκή λόγο αµφισβήτησης της συµµόρφωσης 

του ηµιτελούς µηχανήµατος προς τις εφαρµοζόµενες και βεβαιούµενες βασικές απαιτήσεις υγείας 

και ασφάλειας. 

 

______________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIIΙ 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  

ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

1. Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφεται η διαδικασία µέσω της οποίας ο κατασκευαστής ή ο 

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του, ο οποίος εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των σηµείων 2 

και 3, διασφαλίζει και δηλώνει ότι τα µηχανήµατα πληρούν τις οικείες απαιτήσεις της 

οδηγίας. 

 

2. Για κάθε αντιπροσωπευτικό τύπο της υπό εξέταση παραγωγής, ο κατασκευαστής ή ο 

εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που προβλέπεται στο 

Παράρτηµα VIΙ, Μέρος Α. 

 

3. Ο κατασκευαστής πρέπει να λαµβάνει όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε η διαδικασία κατασκευής 

να εξασφαλίζει τη συµµόρφωση των κατασκευαζόµενων µηχανηµάτων προς τον τεχνικό 

φάκελο που µνηµονεύεται στο Παράρτηµα VIΙ, Μέρος Α,  και προς τις απαιτήσεις της 

παρούσας οδηγίας. 

 

_________________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙX 

 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΥΠΟΥ ΕΚ 

 

Η εξέταση τύπου ΕΚ είναι η διαδικασία µε την οποία ένας κοινοποιηµένος φορέας διαπιστώνει και 

πιστοποιεί ότι ένα αντιπροσωπευτικό µοντέλο µηχανηµάτων αναφερόµενο στο Παράρτηµα ΙV (στο 

εξής ονοµαζόµενο «τύπος») ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρούσας οδηγίας, 

 

1. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του πρέπει, για κάθε τύπο, να 

καταρτίζει τον τεχνικό φάκελο που µνηµονεύεται στο Παράρτηµα VIΙ, Μέρος Α. 

 

2. Για κάθε τύπο, η αίτηση εξέτασης τύπου ΕΚ υποβάλλεται από τον κατασκευαστή ή τον 

εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του σε κοινοποιηµένο φορέα της επιλογής του. 

 

Η αίτηση περιλαµβάνει: 

 

− το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχοµένως, του εξουσιοδοτηµένου 

αντιπροσώπου του, 

 

− γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιηµένο φορέα, 

 

− τον τεχνικό φάκελο. 

 

Εξάλλου, ο αιτών θέτει στη διάθεση του κοινοποιηµένου φορέα δείγµα του τύπου. Ο 

κοινοποιηµένος φορέας µπορεί να ζητήσει και άλλα δείγµατα εφόσον το απαιτεί το 

πρόγραµµα δοκιµών. 
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3. Ο κοινοποιηµένος φορέας: 

 

3.1. εξετάζει τον τεχνικό φάκελο, ελέγχει αν ο τύπος κατασκευάστηκε σύµφωνα µε αυτόν και 

επισηµαίνει τα στοιχεία που έχουν σχεδιασθεί σύµφωνα µε τις εφαρµοστέες διατάξεις των 

προτύπων που προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2, καθώς και τα στοιχεία των οποίων 

ο σχεδιασµός δεν στηρίζεται στις σχετικές διατάξεις αυτών των προτύπων, 

 

3.2. πραγµατοποιεί ή αναθέτει την πραγµατοποίηση των κατάλληλων επιθεωρήσεων, µετρήσεων 

και δοκιµών που είναι απαραίτητες προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσον οι προκριθείσες 

λύσεις πληρούν τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας οδηγίας, εφόσον 

δεν έχουν εφαρµοσθεί τα πρότυπα που προβλέπονται στο άρθρο 7, παράγραφος 2,  

 

3.3. σε περίπτωση που έχουν χρησιµοποιηθεί τα εναρµονισµένα πρότυπα που προβλέπονται στο 

άρθρο 7, παράγραφος 2, πραγµατοποιεί ή αναθέτει την πραγµατοποίηση των κατάλληλων 

επιθεωρήσεων, µετρήσεων και δοκιµών προκειµένου να διαπιστωθεί αν τα εν λόγω πρότυπα 

εφαρµόσθηκαν πραγµατικά, 

 

3.4. συµφωνεί µε τον αιτούντα για το µέρος στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος, ότι ο τύπος 

κατασκευάσθηκε σύµφωνα µε τον εξετασθέντα τεχνικό φάκελο, καθώς και οι αναγκαίες 

επιθεωρήσεις, µετρήσεις και δοκιµές. 

 

4. Εφόσον ο τύπος πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιηµένος φορέας 

χορηγεί στον αιτούντα πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ. Το πιστοποιητικό περιλαµβάνει το 

όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και του εξουσιοδοτηµένου αντιπροσώπου του, τα 

απαραίτητα δεδοµένα για τον προσδιορισµό του εγκεκριµένου τύπου, τα συµπεράσµατα της 

εξέτασης και τις προϋποθέσεις ισχύος του πιστοποιητικού. 



 
5786/2/05 REV 2  CZV/lk,ana 3 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX DG C I   EL 

 

Ο κατασκευαστής και ο κοινοποιηµένος φορέας διατηρούν αντίγραφο του πιστοποιητικού 

αυτού, του τεχνικού φακέλου, καθώς και όλων των σχετικών εγγράφων για διάστηµα 15 ετών 

από την ηµεροµηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού. 

 

5. Εφόσον ο τύπος δεν πληροί τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας, ο κοινοποιηµένος φορέας 

αρνείται τη χορήγηση πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ στον αιτούντα αιτιολογώντας 

λεπτοµερώς την άρνησή του. Ενηµερώνει σχετικά τον αιτούντα, τους άλλους 

κοινοποιηµένους οργανισµούς, καθώς και το κράτος µέλος κοινοποίησης. Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής. 

 

6. Ο αιτών πληροφορεί τον κοινοποιηµένο φορέα που φυλάσσει τον τεχνικό φάκελο ο οποίος 

αφορά το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΚ, σχετικά µε οποιαδήποτε τροποποίηση του 

εγκεκριµένου τύπου. Ο κοινοποιηµένος φορέας, αφού εξετάσει τις εν λόγω τροποποιήσεις, 

οφείλει είτε να επιβεβαιώσει την ισχύ του υπάρχοντος πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, 

είτε να καταρτίσει νέο, εφόσον οι τροποποιήσεις αυτές µπορούν να θέσουν εκ νέου υπό 

αµφισβήτηση τη συµµόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας ή προς τις 

προβλεπόµενες συνθήκες χρήσης του τύπου. 

 

7. Η Επιτροπή, τα κράτη µέλη και οι λοιποί κοινοποιηµένοι φορείς µπορούν, κατόπιν αιτήσεως, 

να λάβουν αντίγραφο των πιστοποιητικών εξέτασης τύπου ΕΚ. Κατόπιν αιτιολογηµένης 

αιτήσεως, η Επιτροπή και τα κράτη µέλη µπορούν να λάβουν αντίγραφο του τεχνικού 

φακέλου καθώς και των αποτελεσµάτων των εξετάσεων που πραγµατοποιήθηκαν από τον 

κοινοποιηµένο φορέα. 

 

8. Οι φάκελοι και η αλληλογραφία που αφορούν τις διαδικασίες εξέτασης τύπου ΕΚ 

συντάσσονται στην επίσηµη κοινοτική γλώσσα του κράτους µέλους όπου είναι 

εγκατεστηµένος ο κοινοποιηµένος φορέας ή σε οποιαδήποτε άλλη κοινοτική επίσηµη γλώσσα 

αποδεκτή από αυτόν. 
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9. Ισχύς του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ 

 

9.1. Ο κοινοποιηµένος φορέας φέρει συνεχώς την ευθύνη να διασφαλίζει ότι το πιστοποιητικό 

εξέτασης τύπου ΕΚ παραµένει σε ισχύ. Ενηµερώνει τον κατασκευαστή σχετικά µε τυχόν 

µείζονες τροποποιήσεις οι οποίες ενδέχεται να έχουν συνέπειες για την εγκυρότητα του 

πιστοποιητικού. Ο κοινοποιηµένος φορέας αποσύρει πιστοποιητικά τα οποία δεν ισχύουν 

πλέον. 

 

9.2. Ο κατασκευαστής των οικείων µηχανηµάτων φέρει συνεχώς την ευθύνη να διασφαλίζει ότι 

τα µηχανήµατα αυτά ανταποκρίνονται στο αντίστοιχο στάδιο εξέλιξης της επιστήµης. 

 

9.3. Ο κατασκευαστής ζητεί από τον κοινοποιηµένο φορέα να επανεξετάζει την εγκυρότητα του 

πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ ανά πενταετία. 

 

Εάν ο κοινοποιηµένος φορέας, αφού λάβει υπόψη το παρόν στάδιο εξέλιξης της επιστήµης, 

καταλήξει στο συµπέρασµα ότι το πιστοποιητικό παραµένει έγκυρο, το ανανεώνει για πέντε 

ακόµη έτη. 

 

Ο κατασκευαστής και ο κοινοποιηµένος φορέας διατηρούν αντίγραφο του πιστοποιητικού 

αυτού, του τεχνικού φακέλου, καθώς και όλων των σχετικών εγγράφων για διάστηµα 15 ετών 

από την ηµεροµηνία εκδόσεως του πιστοποιητικού. 

 

9.4. Εάν δεν ανανεωθεί η εγκυρότητα του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ, ο κατασκευαστής 

σταµατά τη διάθεση των οικείων µηχανηµάτων στην αγορά. 

 

______________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

 

ΠΛΗΡΗΣ ∆ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Στο παρόν Παράρτηµα περιγράφεται η εκτίµηση της συµµόρφωσης µηχανηµάτων που 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙV και κατασκευάζεται σύµφωνα µε σύστηµα πλήρους 

διασφάλισης της ποιότητας και περιγράφεται η διαδικασία µε την οποία ένας κοινοποιηµένος 

φορέας αξιολογεί και εγκρίνει το σύστηµα ποιότητας και παρακολουθεί την εφαρµογή του. 

 

1. Ο κατασκευαστής εφαρµόζει εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας για τον σχεδιασµό, την 

κατασκευή, την τελική επιθεώρηση και τις δοκιµές, όπως καθορίζεται στο σηµείο 2, και το 

οποίο υπόκειται στην εποπτεία που προβλέπεται στο σηµείο 3. 

 

2. Σύστηµα ποιότητας 

 

2.1. Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του υποβάλλει σε κοινοποιηµένο 

φορέα της επιλογής του αίτηση αξιολόγησης του συστήµατός του ποιότητας. 

 

Η αίτηση περιλαµβάνει: 

 

− το όνοµα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή και, ενδεχοµένως, του εξουσιοδοτηµένου 

αντιπροσώπου του, 

 

− τους τόπους σχεδιασµού, κατασκευής, επιθεώρησης, δοκιµών και αποθήκευσης των 

µηχανηµάτων, 

 

− τον τεχνικό φάκελο που περιγράφεται στο Παράρτηµα VIΙ, Μέρος Α, για ένα µοντέλο 

κάθε κατηγορίας µηχανηµάτων του Παραρτήµατος ΙV, που σκοπεύει να κατασκευάσει, 
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− την τεκµηρίωση που αφορά το σύστηµα ποιότητας, 

 

− γραπτή δήλωση ότι η ίδια αίτηση δεν έχει υποβληθεί σε άλλο κοινοποιηµένο 

οργανισµό. 

 

2.2. Το σύστηµα ποιότητας πρέπει να διασφαλίζει τη συµµόρφωση των µηχανηµάτων προς τις 

διατάξεις της παρούσας οδηγίας. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις και διατάξεις που εφαρµόζει ο 

κατασκευαστής πρέπει να περιλαµβάνονται σε τεκµηρίωση, η οποία τηρείται κατά 

συστηµατικό και ορθολογικό τρόπο υπό τη µορφή µέτρων, διαδικασιών και γραπτών 

οδηγιών. Η τεκµηρίωση αυτή σχετικά µε το σύστηµα ποιότητας επιτρέπει οµοιόµορφη 

ερµηνεία των µέτρων που αφορούν τις διαδικασίες και την ποιότητα, όπως προγράµµατα, 

σχέδια, εγχειρίδια και φάκελοι ποιότητας. 

 

Ειδικότερα, περιλαµβάνει επαρκή περιγραφή: 

 

− των στόχων ποιότητας, του οργανογράµµατος καθώς και των ευθυνών και 

αρµοδιοτήτων των στελεχών στον τοµέα ποιότητας του σχεδιασµού και ποιότητας των 

µηχανηµάτων, 

 

− των τεχνικών προδιαγραφών σχεδιασµού, περιλαµβανοµένων των προτύπων που θα 

εφαρµοσθούν και, εφόσον τα πρότυπα που περιλαµβάνονται στο άρθρο 7, 

παράγραφος 2, δεν εφαρµόζονται πλήρως, των µέσων που θα χρησιµοποιηθούν 

προκειµένου να τηρηθούν οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας της παρούσας 

οδηγίας, 

 

− των τεχνικών ελέγχου και επαλήθευσης του σχεδιασµού, των µεθόδων κατασκευής και 

των συστηµατικών δράσεων που θα χρησιµοποιηθούν κατά τον σχεδιασµό των 

µηχανηµάτων τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας οδηγίας, 



 
5786/2/05 REV 2  CZV/lk,ana 3 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X DG C I   EL 

 

− των αντίστοιχων τεχνικών κατασκευής, ελέγχου της ποιότητας και διασφάλισης της 

ποιότητας καθώς και των µεθόδων κατασκευής και συστηµατικών δράσεων που θα 

χρησιµοποιηθούν, 

 

− των ελέγχων και των δοκιµών που θα πραγµατοποιηθούν πριν, κατά τη διάρκεια και 

µετά την κατασκευή, µε ένδειξη της συχνότητας µε την οποία θα εκτελούνται, 

 

− των φακέλων ποιότητας, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα δεδοµένα δοκιµών, τα 

δεδοµένα βαθµονόµησης και οι εκθέσεις για τα προσόντα του αρµόδιου προσωπικού, 

 

− των µέσων που επιτρέπουν την παρακολούθηση της υλοποίησης του σχεδιασµού και 

της ποιότητας των µηχανηµάτων, καθώς και την αποτελεσµατική λειτουργία του 

συστήµατος ποιότητας. 

 

2.3. Ο κοινοποιηµένος φορέας αξιολογεί το σύστηµα ποιότητας, προκειµένου να καθορίσει κατά 

πόσον αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σηµείο 2.2. 

 
Τα στοιχεία του συστήµατος ποιότητας που είναι σύµφωνα µε το σχετικό εναρµονισµένο 
πρότυπο θεωρούνται επίσης σύµφωνα µε τις αντίστοιχες απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
σηµείο 2.2. 
 
Η οµάδα των ελεγκτών περιλαµβάνει τουλάχιστον ένα µέλος µε εµπειρία στην αξιολόγηση 
της τεχνολογίας των µηχανηµάτων. Η διαδικασία αξιολόγησης περιλαµβάνει επίσκεψη 
επιθεώρησης στις εγκαταστάσεις του κατασκευαστή. 

 
Η απόφαση γνωστοποιείται στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό του. 
Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη 
απόφαση αξιολόγησης. Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία προσφυγής. 
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2.4. Ο κατασκευαστής δεσµεύεται να πληροί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το σύστηµα 

ποιότητας, όπως αυτό έχει εγκριθεί, και να φροντίζει ώστε το εν λόγω σύστηµα να παραµένει 
επαρκές και αποτελεσµατικό. 

 
Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπός του ενηµερώνει τον κοινοποιηµένο 
φορέα, ο οποίος ενέκρινε το σύστηµα ποιότητας, σχετικά µε οποιαδήποτε σχεδιαζόµενη 
τροποποίηση του τελευταίου. 

 
Ο κοινοποιηµένος φορέας αξιολογεί τις προτεινόµενες τροποποιήσεις και αποφασίζει κατά 
πόσον το τροποποιηµένο σύστηµα διασφάλισης της ποιότητας εξακολουθεί να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο σηµείο 2.2, ή κατά πόσον απαιτείται 
νέα αξιολόγηση. 

 
Γνωστοποιεί την απόφασή του στον κατασκευαστή. Η γνωστοποίηση περιλαµβάνει τα 
συµπεράσµατα του ελέγχου και την αιτιολογηµένη απόφαση αξιολόγησης. 

 
3. Εποπτεία υπό την ευθύνη του κοινοποιηµένου φορέα 
 
3.1. Σκοπός της εποπτείας είναι να διασφαλισθεί ότι ο κατασκευαστής εκπληροί ορθά τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από το εγκεκριµένο σύστηµα ποιότητας. 
 
3.2. Ο κατασκευαστής εξουσιοδοτεί τον κοινοποιηµένο φορέα προκειµένου ο τελευταίος να έχει 

πρόσβαση, για σκοπούς επιθεώρησης, στους χώρους σχεδιασµού, κατασκευής, επιθεώρησης, 
δοκιµής και αποθήκευσης, ενώ του παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, και κυρίως: 

 

− την τεκµηρίωση σχετικά µε το σύστηµα ποιότητας, 
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− τους φακέλους ποιότητας οι οποίοι προβλέπονται στο τµήµα του συστήµατος ποιότητας 

που αφορά τον σχεδιασµό, όπως αποτελέσµατα αναλύσεων, υπολογισµών, δοκιµών 

κ.λπ., 

 

− τους φακέλους ποιότητας που προβλέπονται στο τµήµα του συστήµατος ποιότητας, το 

οποίο αφορά την κατασκευή, όπως οι εκθέσεις επιθεώρησης και τα δεδοµένα δοκιµών, 

τα δεδοµένα βαθµονόµησης, οι εκθέσεις σχετικά µε τα προσόντα του αρµοδίου 

προσωπικού κ.λπ. 

 

3.3. Ο κοινοποιηµένος φορέας πραγµατοποιεί περιοδικούς ελέγχους, προκειµένου να βεβαιώνεται 

ότι ο κατασκευαστής διατηρεί και εφαρµόζει το σύστηµα ποιότητας· υποβάλλει έκθεση 

ελέγχου στον κατασκευαστή. Η συχνότητα των περιοδικών ελέγχων είναι τέτοια ώστε να 

διεξάγεται πλήρης νέα αξιολόγηση κάθε τρία χρόνια. 

 

3.4. Εξάλλου, ο κοινοποιηµένος φορέας µπορεί να πραγµατοποιεί αιφνιδιαστικές επισκέψεις στο 

χώρο του κατασκευαστή. Η αναγκαιότητα των εκτάκτων αυτών επισκέψεων και η συχνότητά 

τους καθορίζονται βάσει ενός συστήµατος ελέγχου κατόπιν επισκέψεων, το οποίο 

διαχειρίζεται ο κοινοποιηµένος φορέας. Στο σύστηµα ελέγχου κατόπιν επισκέψεων 

λαµβάνονται κυρίως υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες: 

 

− τα αποτελέσµατα προηγουµένων επισκέψεων εποπτείας, 

 

− η αναγκαιότητα διασφάλισης της παρακολουθήσεως τυχόν διορθωτικών µέτρων, 

 

− ενδεχοµένως, οι ειδικές συνθήκες που συνδέονται µε την έγκριση του συστήµατος, 

 

− σηµαντικές τροποποιήσεις στην οργάνωση της κατασκευής, στα µέτρα ή στις τεχνικές. 
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Επ’ ευκαιρία των σχετικών επισκέψεων, ο κοινοποιηµένος φορέας µπορεί, εφόσον είναι 

απαραίτητο, να πραγµατοποιεί ή να αναθέτει την πραγµατοποίηση δοκιµών που αποσκοπούν 

στην επαλήθευση της ορθής λειτουργίας του συστήµατος ποιότητας. Υποβάλλει στον 

κατασκευαστή έκθεση επίσκεψης και, εφόσον πραγµατοποιήθηκε δοκιµή, έκθεση δοκιµής. 

 

4. Ο κατασκευαστής ή ο εντολοδόχος του φυλάσσει στη διάθεση των εθνικών αρχών επί δέκα 

έτη, υπολογιζόµενα από την τελευταία ηµεροµηνία κατασκευής: 

 

− την τεκµηρίωση που προβλέπεται στο σηµείο 2.1, 

 

− τις αποφάσεις και τις εκθέσεις του κοινοποιηµένου οργανισµού που αναφέρονται στα 

σηµεία 2.4, τρίτο και τέταρτο εδάφιο, καθώς και στα σηµεία 3.3 και 3.4. 

 

_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI 

 

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ 

ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ 

 

1. Ο φορέας, ο διευθυντής του και το προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση των 
διαδικασιών επαλήθευσης δεν µπορούν να είναι ο σχεδιαστής, ο κατασκευαστής, ο 
προµηθευτής, ο υπεύθυνος εγκατάστασης των µηχανηµάτων που ελέγχονται, ούτε ο 
εξουσιοδοτηµένος αντιπρόσωπος ενός από τα ανωτέρω πρόσωπα. ∆εν µπορούν να 
παρεµβαίνουν ούτε άµεσα ούτε ως εξουσιοδοτηµένοι αντιπρόσωποι κατά τον σχεδιασµό, την 
κατασκευή, τη διάθεση στο εµπόριο ή την συντήρηση των εν λόγω µηχανηµάτων. Το γεγονός 
αυτό δεν αποκλείει την δυνατότητα ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών µεταξύ του 
κατασκευαστή και του φορέα. 

 
2. Ο φορέας και το προσωπικό που πραγµατοποιεί τον έλεγχο πρέπει να εκτελούν τις 

διαδικασίες επαλήθευσης µε τη µεγαλύτερη επαγγελµατική ακεραιότητα και τη µεγαλύτερη 
τεχνική ικανότητα και να µην υπόκεινται σε πιέσεις και παραινέσεις, κυρίως οικονοµικής 
φύσεως, που θα µπορούσαν να επηρεάσουν την κρίση τους ή τα αποτελέσµατα του ελέγχου, 
και ειδικότερα πιέσεις και παραινέσεις οι οποίες προέρχονται από πρόσωπα ή οµάδες 
προσώπων που ενδιαφέρονται για τα αποτελέσµατα των επαληθεύσεων. 

 
3. Ο φορέας πρέπει να διαθέτει, για κάθε κατηγορία µηχανηµάτων για την οποία έχει 

κοινοποιηθεί, προσωπικό µε επαρκείς και κατάλληλες τεχνικές γνώσεις και πείρα ώστε να 
µπορεί να διασφαλίζει την εκτίµηση της συµµόρφωσης. Ο φορέας πρέπει εξάλλου να διαθέτει 
τα απαραίτητα µέσα για την ικανοποιητική εκπλήρωση των τεχνικών και διοικητικών 
καθηκόντων που αφορούν την εκτέλεση των επαληθεύσεων· πρέπει επίσης να έχει πρόσβαση 
στο απαραίτητο υλικό για τις επαληθεύσεις που πραγµατοποιούνται κατ’ εξαίρεση. 

 
4. Το προσωπικό στο οποίο έχει ανατεθεί ο έλεγχος, πρέπει να διαθέτει: 
 

− επαρκή τεχνική και επαγγελµατική κατάρτιση, 
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− επαρκή γνώση των προδιαγραφών που αφορούν τους ελέγχους τους οποίους 
πραγµατοποιεί και επαρκή εµπειρία των ελέγχων αυτών, 

 

− την απαιτούµενη ικανότητα για τη σύνταξη των πιστοποιητικών, πρακτικών και 
εκθέσεων που συνοδεύουν τους πραγµατοποιούµενους ελέγχους. 

 

5. Το προσωπικό που αναλαµβάνει τον έλεγχο πρέπει να παρέχει εχέγγυα αµεροληψίας. Η 

αµοιβή κάθε υπαλλήλου δεν πρέπει να είναι συνάρτηση του αριθµού των ελέγχων που 

πραγµατοποιεί, ούτε του αποτελέσµατος των ελέγχων αυτών. 

 

6. Ο φορέας πρέπει να συνάπτει ασφάλεια αστικής ευθύνης, εφόσον η ευθύνη αυτή δεν 

καλύπτεται από το κράτος µέλος βάσει του εθνικού δικαίου ή εφόσον οι έλεγχοι δεν 

διενεργούνται άµεσα από το κράτος µέλος. 

 

7. Το προσωπικό του φορέα δεσµεύεται από το επαγγελµατικό απόρρητο σχετικά µε όλες τις 

γνώσεις που αποκτά κατά την άσκηση των καθηκόντων του (εκτός έναντι των αρµοδίων 

διοικητικών αρχών του κράτους µέλους στο οποίο ασκεί τις δραστηριότητές του), στα 

πλαίσια της παρούσας οδηγίας ή των διατάξεων εσωτερικού δικαίου σχετικά µε την 

εφαρµογή της. 

 

8. Οι κοινοποιηµένοι φορείς συµµετέχουν σε δραστηριότητες συντονισµού. Επίσης, λαµβάνουν 

µέρος άµεσα ή εκπροσωπούνται στην ευρωπαϊκή τυποποίηση, ή διασφαλίζουν ότι γνωρίζουν 

την κατάσταση των σχετικών προτύπων. 

 

9. Τα κράτη µέλη µπορούν να λαµβάνουν κάθε µέτρο που κρίνουν αναγκαίο προκειµένου να 

διασφαλίζουν ότι, στην περίπτωση παύσης των δραστηριοτήτων ενός κοινοποιηµένου φορέα, 

οι φάκελοι των πελατών του µεταβιβάζονται σε άλλον φορέα ή υπάρχουν στο κράτος µέλος 

που το κοινοποίησε. 

 

______________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XIΙ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ1 

 

Οδηγία 98/37/EΚ Παρούσα οδηγία 

Άρθρο 1, παράγραφος 1 Άρθρο 1(1) 

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο α) Άρθρο 2, στοιχεία α) και β) 

Άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο β) Άρθρο 2, στοιχείο γ) 

Άρθρο 1, παράγραφος 3 Άρθρο 1, παράγραφος 2 

Άρθρο 1, παράγραφος 4 Άρθρο 3 

Άρθρο 1, παράγραφος 5 - 

Άρθρο 2, παράγραφος 1 Άρθρο 4, παράγραφος 1 

Άρθρο 2, παράγραφος 2 Άρθρο 15 

Άρθρο 2, παράγραφος 3 Άρθρο 6, παράγραφος 3 

Άρθρο 3 Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο α) 

Άρθρο 4, παράγραφος 1 Άρθρο 6, παράγραφος 1 

Άρθρο 4, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο Άρθρο 6, παράγραφος 2 

Άρθρο 4, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο - 

Άρθρο 4, παράγραφος 3 - 

Άρθρο 5, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο Άρθρο 7, παράγραφος 1  

Άρθρο 5, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο - 

                                                 
1  Ο παρών πίνακας υποδεικνύει την αντιστοιχία µεταξύ τµηµάτων της οδηγίας 98/37/ΕΚ και 

των τµηµάτων της παρούσας οδηγίας που αφορούν το ίδιο αντικείµενο. Εντούτοις, το 
περιεχόµενο των αντιστοιχισµένων τµηµάτων δεν είναι απαραιτήτως πανοµοιότυπο. 
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Οδηγία 98/37/EΚ Παρούσα οδηγία 

Άρθρο 5, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο Άρθρο 7, παράγραφοι 2 και 3 

Άρθρο 5, παράγραφος 2, τελευταίο εδάφιο - 

Άρθρο 5, παράγραφος 3 Άρθρο 7, παράγραφος 4 

Άρθρο 6, παράγραφος 1 Άρθρο 10 

Άρθρο 6, παράγραφος 2 Άρθρο 22 

Άρθρο 7, παράγραφος 1 Άρθρο 11, παράγραφοι 1 και 2 

Άρθρο 7, παράγραφος 2 Άρθρο 11, παράγραφοι 3 και 4 

Άρθρο 7, παράγραφος 3 Άρθρο 11, παράγραφος 4 

Άρθρο 7, παράγραφος 4 Άρθρο 11, παράγραφος 5 

Άρθρο 8, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο ε) και 
Άρθρο 12, παράγραφος 1 

Άρθρο 8, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 5, παράγραφος 1, στοιχείο στ) 

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο α) Άρθρο 12, παράγραφος 2 

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο β) Άρθρο 12, παράγραφος 4 

Άρθρο 8, παράγραφος 2, στοιχείο γ) Άρθρο 12, παράγραφος 3 

Άρθρο 8, παράγραφος 3 - 

Άρθρο 8, παράγραφος 4 - 

Άρθρο 8, παράγραφος 5 - 

Άρθρο 8, παράγραφος 6 Άρθρο 5, παράγραφος 4 

Άρθρο 8, παράγραφος 7 - 
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Οδηγία 98/37/EΚ Παρούσα οδηγία 

Άρθρο 8, παράγραφος 8 - 

Άρθρο 9, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο Άρθρο 14, παράγραφος 1 

Άρθρο 9, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο Άρθρο 14, παράγραφος 4  

Άρθρο 9, παράγραφος 2 Άρθρο 14, παράγραφοι 3 και 5 

Άρθρο 9, παράγραφος 3 Άρθρο 14, παράγραφος 8 

Άρθρο 10, παράγραφοι 1 έως 3 Άρθρο 16, παράγραφοι 1 έως 3 

Άρθρο 10, παράγραφος 4 Άρθρο 17 

Άρθρο 11 Άρθρο 20 

Άρθρο 12 Άρθρο 21 

Άρθρο 13, παράγραφος 1 Άρθρο 26, παράγραφος 2 

Άρθρο 13, παράγραφος 2 - 

Άρθρο 14 - 

Άρθρο 15 Άρθρο 28 

Άρθρο 16 Άρθρο 29 

Παράρτηµα I - Εισαγωγική παρατήρηση 1 Παράρτηµα I - Γενικές αρχές 2 

Παράρτηµα I - Εισαγωγική παρατήρηση 2 Παράρτηµα I - Γενικές αρχές 3 

Παράρτηµα I - Εισαγωγική παρατήρηση 3 Παράρτηµα I - Γενικές αρχές 4 

Παράρτηµα I - Μέρος 1 Παράρτηµα I - Μέρος 1 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1. 
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Οδηγία 98/37/EΚ Παρούσα οδηγία 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.2, στοιχείο δ) Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.6. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.3. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.4. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.4. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.5. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.5. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.3. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.4. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.4. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.4., παράγραφοι 1 έως 3 Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.4.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.4., παράγραφοι 4 έως 6 Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.4.3. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.4. , παράγραφος 7 Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.4.4. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.5. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.5. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.6. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.6. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.7. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.2.8. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.6. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3. 
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Οδηγία 98/37/EΚ Παρούσα οδηγία 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.3. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.4. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.4. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.5. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.5. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.6. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.6. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.7. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.7. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.8 Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.8. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.8 A Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.8.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.8 B Παράρτηµα I, Σηµείο 1.3.8.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4.2.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4.2.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4.2.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4.2.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4.2.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4.2.3. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.4.3. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.1. 
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Οδηγία 98/37/EΚ Παρούσα οδηγία 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.3. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.4. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.4. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.5. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.5. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.6. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.6. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.7. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.7. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.8. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.8. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.9. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.9. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.10. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.10. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.11. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.11. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.12. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.12. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.13. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.13. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.14. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.14. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.15. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.15. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.6. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.6. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.6.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.6.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.6.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.6.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.6.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.6.3. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.6.4. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.6.4. 
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Οδηγία 98/37/EΚ Παρούσα οδηγία 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.6.5. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.6.5. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.0. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.1.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.1.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.3. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.4. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.4. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.4., στοιχεία β) και η) Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.4.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.4., στοιχεία α), γ) και ε) έως ζ) Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.4.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.4., στοιχείο δ) Παράρτηµα I, Σηµείο 1.7.4.3. 

Παράρτηµα I, Μέρος 2 Παράρτηµα I, Μέρος 2 

Παράρτηµα I, Σηµείο 2.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 2.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 2.1., παράγραφος 1 Παράρτηµα I, Σηµείο 2.1.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 2.1., παράγραφος 2 Παράρτηµα I, Σηµείο 2.1.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 2.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 2.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 2.2., παράγραφος 1 Παράρτηµα I, Σηµείο 2.2.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 2.2., παράγραφος 2 Παράρτηµα I, Σηµείο 2.2.1.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 2.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 2.3. 

Παράρτηµα I, Μέρος 3 Παράρτηµα I, Μέρος 3 
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Οδηγία 98/37/EΚ Παρούσα οδηγία 

Παράρτηµα I, Σηµείο 3.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 3.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 3.1.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 3.1.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 3.1.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.4. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 3.1.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.5. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 3.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 3.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 3.2.1. Παράρτηµα I, Σηµεία 1.1.7.και 3.2.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 3.2.2. Παράρτηµα I, Σηµεία 1.1.8. και 3.2.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 3.2.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 3.2.3. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 3.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 3.3. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 3.3.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 3.3.1. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 3.3.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 3.3.2. 
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Παράρτηµα I, Σηµείο 4.1.2.8. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.5.16. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 4.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 4.2. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 4.2.1. - 

Παράρτηµα I, Σηµείο 4.2.1.1. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.7. 

Παράρτηµα I, Σηµείο 4.2.1.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 1.1.8. 
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Παράρτηµα I, Σηµείο 6.3.2. Παράρτηµα I, Σηµείο 6.3.2., παράγραφος 4 

Παράρτηµα I, Σηµείο 6.3.3. Παράρτηµα I, Σηµείο 6.3.2., παράγραφος 1 

Παράρτηµα I, Σηµείο 6.4.1. Παράρτηµα I, Σηµεία 4.1.2.1., 4.1.2.3. και 6.1.1. 
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ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Θέµα : Κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συµβούλιο στις 18 Ιουλίου 2005 για 

την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
σχετικά µε τα µηχανήµατα και για την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ 
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I. Εισαγωγή 

 

1. Η Επιτροπή, στις 26 Ιανουαρίου 2001 υπέβαλε πρόταση1 οδηγίας του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετική µε τα µηχανήµατα και για τροποποίηση της 

οδηγίας 95/16/ΕΚ, µε νοµική βάση το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ. 

 

2. Η Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή, στις 12 Σεπτεµβρίου 2001 έδωσε τη γνώµη 

της2. 

 

3. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έδωσε την µετά την πρώτη ανάγνωση γνώµη του, στις 

4 Ιουλίου 20023. 

 

4. Το Συµβούλιο ενέκρινε την κοινή θέση του σύµφωνα µε το άρθρο 251 της Συνθήκης 

ΕΚ, στις 18 Ιουλίου 2005. 

 

ΙΙ. Σκοποί 

 

Η προκειµένη πρόταση οδηγίας τροποποιεί την οδηγία 95/16/ΕΚ, ώστε να προσαρµόσει τις 

τεχνικές προδιαγραφές στα πιο πρόσφατα δεδοµένα και, µεταξύ άλλων, να υπαγάγει στο 

πεδίο εφαρµογής της οδηγίας τα φορητά µηχανήµατα που λειτουργούν µε φυσίγγιο και τα 

αναβατόρια εργοταξίων. 

 

ΙΙΙ. Αναλυτική παρουσίαση της κοινής θέσης ως έχει στο έγγρ. 5786/05 

 

1. Εισαγωγή 

 

Το Συµβούλιο προέβη σε εκτεταµένη αναδιατύπωση της πρότασης, εν µέρει και για να 

επιτύχει συνεκτικότητα της ορολογίας στο όλο κείµενο. 

                                                 
1  ΕΕ C 154, 29.5.2001, σ. 164. 
2  Γνώµη ΟΚΕ 1112/2001, ΕΕ C 311, 7.11.2001, σ. 1. 
3  Έγγρ. 10531/02 CODEC 847 ENT 104. 
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Η µακρά συζήτηση (πάνω από τρία χρόνια) που διεξήχθη στα προπαρασκευαστικά όργανα 

του Συµβουλίου επέτρεψε να περιληφθούν σε αυτό το νοµοθετικό κείµενο όλα τα προβλεπτά 

στοιχεία, ώστε να µη καταστεί σύντοµα απηρχαιωµένο. 

 

2. Νέα στοιχεία που περιέχονται στην κοινή θέση, σε σύγκριση µε την πρόταση της 

Επιτροπής 

 

Το Συµβούλιο, στο κείµενο της κοινής του θέσης : 

 

− µετέβαλε το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας (άρθρο 1), προσθέτοντας ρητώς διάφορα 

στοιχεία, µερικά από τα οποία προηγουµένως περιείχοντο µόνον στα Παραρτήµατα, 

− προσέθεσε σε εκείνα που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής ορισµένες κατηγορίες 

προϊόντων - όπως διάφορα µεταφορικά µέσα, ώστε να µη υπάρξει επικάλυψη µε άλλες 

οδηγίες -, και τα µηχανήµατα τα σχεδιασµένα ειδικά για χρήση σε εργαστήρια ή στην 

έρευνα (άρθρο 1), 

− συνέταξε ένα ενδεικτικό κατάλογο στοιχείων ασφαλείας, ο οποίος περιέχεται στο 

εδάφιο γ) του άρθρου 2, και είναι δυνατόν να τροποποιηθεί µέσω της διαδικασίας της 

επιτροπολογίας (άρθρο 22), ιδρυοµένης µιας νέας Επιτροπής Μηχανηµάτων, 

− επαναδιατύπωσε σε µεγάλο βαθµό το Παράρτηµα περί βασικών απαιτήσεων υγείας και 

ασφαλείας, 

− περιέλαβε ένα πίνακα µε αντιστοιχούσες παραποµπές στην οδηγία 98/37/ΕΚ και στην 

προκειµένη, ώστε να διευκολύνεται η εφαρµογή, ακόµη και όταν το περιεχόµενο των 

αντίστοιχων µερών δεν είναι ταυτόσηµο, 

− προέβη σε ορισµένες ορολογικές µεταβολές του όλου κειµένου. 

 

Τροπολογίες που περιελήφθησαν πλήρως από το Συµβούλιο 

 

Τροπολογία 16 περί παραποµπών στην οδηγία 92/59/ΕΟΚ, 

Τροπολογία 18 περί περιορισµών της ελεύθερης διακίνησης εµπορευµάτων, 

Τροπολογία 42, που προσθέτει την µεταφορά στα στάδια κατά τα οποία πρέπει να αποτραπεί 

ο κίνδυνος ατυχηµάτων, 

Τροπολογία 74 περί αναγραφής του ονόµατος και της διεύθυνσης του αντιπροσώπου του 

κατασκευαστή µόνον όταν αυτό ενδείκνυται. 
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Τροπολογίες που περιελήφθησαν εν µέρει ή επαναδιατυπώθηκαν από το Συµβούλιο 

 

Τροπολογία 15, περί ορισµών, όπου το Συµβούλιο περιέλαβε τους ορισµούς της οιονεί µηχανής, 

του στοιχείου ασφαλείας και άλλους ορισµούς, ως έχουν σε αυτήν την τροπολογία, 

Τροπολογία 23, περί της διαδικασίας αξιολόγησης της πιστότητας, 

Τροπολογία 27 περί της σήµανσης «CE», 

Τροπολογία 31, περί της υποχρέωσης των υπαλλήλων των κρατών µελών και της Επιτροπής να 

τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο, 

Τροπολογία 49, περί σταθερών προφυλακτήρων, η οποία επαναδιατυπώθηκε, 

Τροπολογία 56 περί αναγραφοµένων ενδείξεων, η οποία περιελήφθη εν µέρει, 

Τροπολογία 57 περί χρησιµοποιουµένων γλωσσών και οδηγιών χρήσεως, 

Τροπολογία 66 που καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο οι απαραίτητες πληροφορίες πρέπει να 

στερεώνονται στα εξαρτήµατα ανυψωτικών µηχανηµάτων, 

Τροπολογία 75, µόνον κατά το µέρος της που ορίζει ότι οι αναφορές στις εφαρµοστέες οδηγίες 

πρέπει να είναι σαφείς και να παραπέµπουν στην Επίσηµη Εφηµερίδα, 

 

Τροπολογίες που η Επιτροπή δεν αποδέχεται και, κατά συνέπεια, το Συµβούλιο δεν τις 

περιλαµβάνει 

 

Τροπολογία 1, βελτιωµένη περιβαλλοντική επίδοση των µηχανηµάτων, 

Τροπολογία 4, παραδοχή περιπτώσεων στις οποίες η οδηγία δεν εφαρµόζεται, 

Τροπολογία 5, εξοπλισµός που χρησιµοποιείται σε πανηγύρεις και σε πάρκα διασκέδασης, 

Τροπολογίες 6 και 11, επισήµανση «CE», 

Τροπολογίες 7 και 8, συστήµατα εκουσίας πιστοποποίησης και σήµανσης, 

Τροπολογίες 9, 20 και 32, επιτροπολογία, 

Τροπολογία 10, εξοπλισµοί και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης, 

Τροπολογία 12, βελτιώσεις παλαιοτέρων µηχανηµάτων, χάριν ασφαλείας 

Τροπολογία 13, κωδικοποίηση µελλοντικών νοµοθετηµάτων, 

Τροπολογία 19, εναρµονισµένα πρότυπα µηχανηµάτων, 
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Τροπολογίες 24. 26 και 30, ανάλυση κινδύνων και διαδικασία βεβαίωσης της πιστότητας 

µηχανήµατος, 

Τροπολογία 25, οιονεί µηχανές, 

Τροπολογίες 28 και 29, εποπτεία της αγοράς, 

Τροπολογίες 33 και 37, ορισµός του ανελκυστήρα, 

Τροπολογία 34, αξιολόγηση από την Επιτροπή, των διαφόρων απαιτήσεων που ορίζει η «νέα 

προσέγγιση», 

Τροπολογία 35, έναρξη ισχύος της µελλοντικής οδηγίας, 

Τροπολογία 39, αντικατάστση του όρου «Κοινότητα» από τον όρο «Ευρωπαϊκή Ένωση» σε όλο το 

κείµενο, 

Τροπολογία 40, αναφορά της «οικονοµικής αναλογικότητας», 

Τροπολογία 44, υποχρεώσεις του κατασκευαστή κατά τη µεταφορά των µηχανηµάτων, 

Τροπολογία 36, συστήµατα ελέγχου, 

Τροπολογία 48, ευστάθεια των µηχανών, 

Τροπολογία 50, καθίσµατα µέρη της µηχανής, 

Τροπολογία 55, κυκλοφορία των εκτιθεµένων ατόµων, 

Τροπολογία 58, περιεχόµενο των εγχειριδίων οδηγιών χρήσεως, 

Τροπολογία 60, δονήσεις, 

Τροπολογία 38, ορισµός της «αρτάνης», 

Τροπολογία 65, σχεδιασµός των εξαρτηµάτων ανύψωσης, 

Τροπολογία 67, σχεδιασµός των χειριστηρίων, 

Τροπολογία 70, χειριστήρια, 

Τροπολογίες 71 και 73, ανελκυστήρες εργοταξίου, 

Τροπολογία 77, διαθέσιµος τεχνικός φάκελος, 

Τροπολογίες 78 και 79, κατασκευή εν σειρά πανοµοιότυπων µηχανών, 

Τροπολογία 82, υπεύθυνοι για την εκπλήρωση της υποχρέωσης του άρθρου 12 της πρότασης 

(διαπίστωση της πιστότητας), 

Τροπολογία 83, κατάρτιση βάσης δεδοµένων των µηχανηµάτων που θα συµβάλλει σε ένα υγιές και 

ασφαλές εργασιακό περιβάλλον, 
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Τροπολογίες που δεν αποδέχεται το Συµβούλιο 
 

Τροπολογίες 2 και 3, περί εξαιρέσεως βιοµηχανικών εγκαταστάσεων και ιατρικών συσκευών, 

Τροπολογίες 17 και 82, περί της διαδικασίας διαπίστωσης της πιστότητας. 

Τροπολογία 22, περί ανάλυσης των κινδύνων, 

Τροπολογία 31, περί επαγγελµατικού απορρήτου, 

Τροπολογίες 45 και 36, περί επικίνδυνων καταστάσεων, 

Τροπολογία 47, εφαρµογή των απαιτήσεων ασφαλείας κατά κάθε ενέργειας που αφορά µηχανή, 

Τροπολογία 59, περί διαδικασιών µετρήσεων, 

Τροπολογίες 61 και 38, περί ορισµών σχετικών µε τις ανυψωτικές διατάξεις, 

Τροπολογία 62, περί στατικών και δυναµικών δοκιµών, 

Τροπολογία 63, περί επαναφοράς των χειριστηρίων στο νεκρό σηµείο, 

Τροπολογία 64, περί φορτίου των µηχανηµάτων, 

Τροπολογία 69, περί σηµάνσεως, 

Τροπολογία 72, περί φρεατίου βιοµηχανικών αναβατορίων, 

Τροπολογία 76, περί της τεχνικής της στερέωσης της σήµανσης «CE», 

Τροπολογία 80, περί υποχρέωσης συµµετοχής σε συντονισµό. 

 

ΙV. Συµπέρασµα 
 

Το κείµενο τροποποιήθηκε από το Συµβούλιο σε τέτοιο βαθµό ώστε µια ευθεία παραβολή µε 

την αρχική πρόταση να µην ενδείκνυται. 

Η επαναδιατύπωση αυτή κρίθηκε αναγκαία ώστε να επιτευχθούν τρεις στόχοι: 

− να εξασφαλισθεί η τεχνολογική συνεκτικότητα του όλου σχεδίου, ώστε να καταστεί 

ευκολότερη η εφαρµογή του, 

− να αντιµετωπισθούν οι ανησυχίες του βιοµηχανικού κλάδου, που θα κληθεί να το 

εφαρµόσει, 

− να καταστεί δυνατή η εύκολη µετάβαση από τη σήµερα ισχύουσα οδηγία στην 

προκειµένη. 

 
Αυτό εξηγεί τον βαθµό στον οποίο ελήφθησαν υπ’όψη οι τροπολογίες του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, καθώς πολλές από αυτές, µετά από µια προκαταρκτική αναδιατύπωση, κατέστησαν 

περιττές. 

________________________ 
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Βρυξέλλες, 5 Ιουλίου 2005 (13.07) 
(OR. fr) 

∆ιοργανικός φάκελος : 
2001/0004 (COD)  

10855/05 
ADD 1 
 
 
 

  
CODEC 598 
ENT 89 

 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» 
της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου 
προς : την ΕΜΑ/το Συµβούλιο 
αριθ. προτ. Επιτρ. : 5557/01 ENT 8 CODEC 59 - COM(2000) 899 τελικό 
Θέµα : Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου περί 

µηχανηµάτων και περί τροποποιήσεως της οδηγίας 95/16/ΕΚ [πρώτη 
ανάγνωση] 
- Έγκριση (ΝΠ + ∆) 
α) της κοινής θέσης 
β) του σκεπτικού του Συµβουλίου 
= ∆ηλώσεις 

 

1.  ∆ήλωση του Συµβουλίου και της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο ε) 

 

«Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι, προκειµένου να καλυφθούν µε µία και µόνη οδηγία 

εναρµόνισης όλα τα ζητήµατα υγείας και ασφάλειας που έχουν σχέση µε αγροτικούς και δασικούς 

ελκυστήρες, πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία 2003/37/ΕΚ περί εγκρίσεως τύπου γεωργικών ή 

δασικών ελκυστήρων, των ρυµουλκουµένων και των εναλλάξιµων ρυµουλκούµενων µηχανηµάτων 

τους, καθώς και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων 

των οχηµάτων αυτών, ούτως ώστε να καλύπτονται όλοι οι κίνδυνοι στους οποίους αναφέρεται η 

οδηγία περί µηχανηµάτων. 

Η τροποποίηση αυτή της οδηγίας 2003/37/ΕΚ θα πρέπει να περιλαµβάνει τροποποίηση της οδηγίας 

περί µηχανηµάτων, προκειµένου να αφαιρεθούν οι λέξεις «για τους κινδύνους» από το άρθρο 1 

παρ. 2 εδάφιο ε) περίπτωση πρώτη». 
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2.  ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 7  

 

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια στο πλαίσιο της χορήγησης των 

εντολών τυποποίησης περί των οποίων το άρθρο 2 σηµείο ιβ), ούτως ώστε για κάθε πρότυπο που 

δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τίθενται στη διάθεση των 

δυνητικών χρηστών του πληροφορίες στις οποίες θα διευκρινίζεται η σχέση µεταξύ των διατάξεων 

του εν λόγω προτύπου και των βασικών απαιτήσεων υγείας και ασφάλειας. Στο πλαίσιο της 

αναθεώρησης της Νέας Προσέγγισης θα διευκρινισθεί περαιτέρω ο τρόπος εφαρµογής των εν λόγω 

εναρµονισµένων απαιτήσεων πληροφόρησης σε οριζόντιο επίπεδο για όλες τις οδηγίες Νέας 

Προσέγγισης.» 

 

3.  ∆ήλωση της Επιτροπής σχετικά µε το άρθρο 16 παρ. 3  

 

«Με την επιφύλαξη της τήρησης της κοινοτικής νοµοθεσίας, η Επιτροπή, εντός του πλαισίου της 

αναθεώρησης της Νέας Προσέγγισης, θα διευκρινίσει τους όρους επιθέσεως των λοιπών 

σηµάνσεων σε σχέση µε το σήµα CE, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για εθνικές, ευρωπαϊκές ή 

ιδιωτικές σηµάνσεις.» 

 

 

________________________ 
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

Βρυξέλλες, 31.8.2005 
COM(2005) 403 τελικό 

2001/0004 (COD) 

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα µηχανήµατα και για την τροποποίηση 

της οδηγίας 95/16/EΚ 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 

σύµφωνα µε το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ 
 

σχετικά µε την κοινή θέση του Συµβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τα µηχανήµατα και για την τροποποίηση 

της οδηγίας 95/16/EΚ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Ηµεροµηνία διαβίβασης της πρότασης στο Συµβούλιο και στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [COM(2000) 899 - 2001/0004 (COD)] 
σύµφωνα µε το άρθρο 95 της Συνθήκης 

26 Ιανουαρίου 2001

Ηµεροµηνία έκδοσης της γνωµοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής 
και Κοινωνικής Επιτροπής 

12 Σεπτεµβρίου 2001

Ηµεροµηνία έκδοσης της γνωµοδότησης του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου - πρώτη ανάγνωση 

4 Ιουλίου 2002

Ηµεροµηνία διαβίβασης της τροποποιηµένης πρότασης [COM(2003) 48 
-2001/0004 (COD)] 

11 Φεβρουαρίου 2003

Ηµεροµηνία έκδοσης της κοινής θέσης του Συµβουλίου 18 Ιουλίου 2005

2. ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Σκοπός της αρχικής πρότασης ήταν να διασφαλιστεί εντός του πεδίου εφαρµογής της 
η ελεύθερη κυκλοφορία των προϊόντων µε την παροχή προστασίας υψηλού επιπέδου 
στους τοµείς της υγείας, της ασφάλειας και της προστασίας των καταναλωτών. Τα 
προϊόντα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της είναι ως επί το πλείστον 
µηχανήµατα και προϊόντα που χρησιµοποιούνται µαζί µε µηχανήµατα. 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της έκθεσης Molitor του 1994, στόχος της αρχικής 
πρότασης ήταν να οριστούν ακριβέστερα διάφορες έννοιες, να διασαφηνιστούν 
ορισµένες πτυχές και να εξασφαλιστεί οµοιόµορφη εφαρµογή. Για το σκοπό αυτό, 
διευκρινίστηκαν οι διαδικασίες για την αξιολόγηση συµµόρφωσης και την εποπτεία 
της αγοράς και αποφεύχθηκαν µε τον τρόπο αυτό τυχόν αποκλίνουσες ερµηνείες 
τους. 

Η αρχική πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας για τα µηχανήµατα εκπονήθηκε µε 
βάση τις προτάσεις που συνέταξε υψηλόβαθµη οµάδα ανεξάρτητων 
εµπειρογνωµόνων από διάφορους κλάδους. Επίσης, έλαβε υπόψη την εµπειρία από 
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την πρακτική εφαρµογή της τροποποιηµένης οδηγίας 89/392/EΟΚ1. Τα κύρια 
στοιχεία της αρχικής πρότασης ήταν τα εξής: 

• Ακριβέστερος ορισµός του πεδίου εφαρµογής της οδηγίας, διασαφήνιση των 
ορίων σε σχέση µε άλλες οδηγίες, ιδίως τις οδηγίες για τον ηλεκτρολογικό υλικό 
χαµηλής τάσης2 και για τους ανελκυστήρες3, και σαφέστερη περιγραφή της 
έννοιας «ηµιτελές µηχάνηµα»· 

• Ενίσχυση των διατάξεων σχετικά µε την εποπτεία της αγοράς και την 
κοινοποίηση των φορέων αξιολόγησης της συµµόρφωσης· 

• Καθιέρωση µιας διαδικασίας πλήρους διασφάλισης της ποιότητας για ορισµένες 
κατηγορίες µηχανηµάτων. 

Στην τροποποιηµένη της πρόταση, η Επιτροπή ενσωµάτωσε πολλές από τις 
υποδείξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε στόχο την περαιτέρω βελτίωση της 
οδηγίας. 

3. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ 

3.1. Γενικές παρατηρήσεις σχετικά µε την κοινή θέση 

Η κοινή θέση εγκρίθηκε οµόφωνα από το Συµβούλιο. 

Εισάγει στην τροποποιηµένη πρόταση της Επιτροπής µια σειρά από αλλαγές που 
βελτιώνουν σηµαντικά το κείµενο και παράλληλα διατηρούν τους αρχικούς στόχους 
διασαφήνισης και απλοποίησης της εφαρµογής της.  

Στην κοινή θέση περιλαµβάνονται οι κύριες τροπολογίες που πρότεινε το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σε πρώτη ανάγνωση, όπως η εισαγωγή της αυτοπιστοποίησης, µέσω 
της δήλωσης συµµόρφωσης του κατασκευαστή, αντί για την πιστοποίηση των 
µηχανηµάτων από τρίτους που παρουσιάζει µεγαλύτερο κίνδυνο σε περίπτωση 
πλήρους εφαρµογής εναρµονισµένων προτύπων, και η ενίσχυση των απαιτήσεων για 
τους κοινοποιηµένους φορείς. 

Πολλές από τις τροποποιήσεις που συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση αφορούν 
βελτιώσεις της παρουσίασης του κειµένου ή επιφέρουν συντακτικές βελτιώσεις που 
δεν αλλοιώνουν την ουσία ή την πρακτική εφαρµογή της οδηγίας. 

                                                 
1 Οδηγία 89/392/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 1989 περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των 

κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές (EE L 183 της 29.06.1989, σ. 9). Η οδηγία κωδικοποιήθηκε µε 
την οδηγία 98/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για 
την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τις µηχανές (ΕΕ L 331 της 23.7.1998, 
σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/79/ΕΚ (EE L 331 της 7.12.1998, σ. 1). 

2 Οδηγία 73/23/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 19ης Φεβρουαρίου 1973, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών 
των κρατών µελών των αναφεροµένων στο ηλεκτρολογικό υλικό που προορίζεται να χρησιµοποιηθεί 
εντός ορισµένων ορίων τάσεως, (ΕΕ L 77 της 26.3.1973, σ. 29). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε από την 
οδηγία 93/68/ΕΟΚ (ΕΕ L 220 της 30.8.2003, σ. 1). 

3 Οδηγία 95/16/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Ιουνίου 1995 για την 
προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες (ΕΕ L 213 της 
7.9.1995, σ. 1). Οδηγία όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 
31.10.2003, σ. 1). 
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Ειδικότερα, η διάταξη του παραρτήµατος Ι σχετικά µε τις βασικές απαιτήσεις 
ασφάλειας και υγείας προσαρµόστηκε όσον το δυνατόν καλύτερα στη διάταξη της 
ισχύουσας οδηγίας. Επιπλέον, οι βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των 
κεφαλαίων 7 και 8 του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης 
συγχωνεύθηκαν µε τα κεφάλαια 4 και 6 σχετικά µε την ανύψωση και την ανύψωση 
προσώπων. 

3.2. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συµπεριλήφθηκαν πλήρως, εν 
µέρει ή κατ' αρχήν στην τροποποιηµένη πρόταση και ενσωµατώθηκαν πλήρως, 
εν µέρει ή κατ’ αρχήν στην κοινή θέση 

Οι ακόλουθες τροπολογίες συµπεριλήφθηκαν στην κοινή θέση, σε ορισµένες 
περιπτώσεις µε τροποποιήσεις: 

η 14 σχετικά µε το πεδίο εφαρµογής και τις εξαιρέσεις (εν µέρει)· η 15 για τους 
ορισµούς (εν µέρει)· η 16 σχετικά µε την αναφορά στην οδηγία 92/59/ΕΟΚ 
(πλήρως)· η 17 και η 82 σχετικά µε τις υποχρεώσεις για τη διάθεση στην αγορά και 
την έναρξη λειτουργίας (εν µέρει)· η 18 σχετικά µε την ελευθερία κυκλοφορίας 
(πλήρως)· η 22 σχετικά µε την αξιολόγηση συµµόρφωσης (κατ’ αρχήν, αλλά εισήχθη 
στο παράρτηµα I, Γενικές Αρχές)· η 23 σχετικά µε την αξιολόγηση συµµόρφωσης 
(πλήρως)· η 27 σχετικά µε τη σήµανση CE (εν µέρει)· η 30 σχετικά µε τους 
κοινοποιηµένους φορείς (κατ’ αρχήν)· η 36 και η 45 σχετικά µε την ασφάλεια και 
την αξιοπιστία των συστηµάτων ελέγχου (εν µέρει)· η 41 σχετικά µε τους ορισµούς 
στο παράρτηµα Ι (εν µέρει)· η 42 σχετικά µε τις αρχές ενσωµάτωσης του στοιχείου 
της ασφάλειας (πλήρως)· η 49 σχετικά µε τους σταθερούς προφυλακτήρες (εν µέρει)· 
η 51 σχετικά µε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας (κατ' αρχήν)· η 56 σχετικά µε τη 
σήµανση των µηχανηµάτων (εν µέρει)· η 74 σχετικά µε τη δήλωση συµµόρφωσης 
(κατ’ αρχήν)· η 75 σχετικά µε τη δήλωση συµµόρφωσης (εν µέρει)· η 80 σχετικά µε 
τα ελάχιστα κριτήρια για την κοινοποίηση των φορέων (εν µέρει). 

3.3. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που συµπεριλήφθηκαν πλήρως, εν 
µέρει ή κατ’ αρχήν στην τροποποιηµένη πρόταση και δεν ενσωµατώθηκαν στην 
κοινή θέση 

Οι ακόλουθες τροπολογίες συµπεριλήφθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση αλλά 
δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση: 

η 2 σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη που εξηγεί τον αποκλεισµό βιοµηχανικών 
εγκαταστάσεων· η 3 σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη που εξηγεί τον αποκλεισµό 
των ιατροτεχνολογικών προϊόντων· η 47 σχετικά µε τη σταθερότητα· η 59 σχετικά 
µε τις εντολές για τα φορητά µηχανήµατα, τα οποία κρατούνται ή διευθύνονται µε τα 
χέρια· η 62 για τη δοκιµή µηχανηµάτων ανύψωσης· η 63 σχετικά µε τον έλεγχο των 
κινήσεων µηχανηµάτων ανύψωσης· η 64 σχετικά µε τον έλεγχο φόρτωσης των 
µηχανηµάτων ανύψωσης· η 66 σχετικά µε τη σήµανση των αλυσίδων και των 
σχοινιών· η 69 σχετικά µε τη σήµανση των µηχανηµάτων ανύψωσης προσώπων· η 
72 σχετικά µε τα προστατευτικά εξαρτήµατα για την κατασκευή ανελκυστήρων 
εργοταξίων και η 76 σχετικά µε τη σήµανση CE 
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3.4. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν συµπεριλήφθηκαν στην 
τροποποιηµένη πρόταση και δεν ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση  

Οι ακόλουθες τροπολογίες δεν συµπεριλήφθηκαν ούτε στην τροποποιηµένη πρόταση 
ούτε στην κοινή θέση: 

η 1 σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη για τις επιδόσεις από περιβαλλοντική άποψη· 
η 4 σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη για τα µηχανήµατα χωρίς κίνδυνο· η 5 σχετικά 
µε την αιτιολογική σκέψη για τον εξοπλισµό λούνα παρκ και πάρκων αναψυχής· η 6, 
η 7, η 8 και η 11 σχετικά µε τις αιτιολογικές σκέψεις για τη σήµανση CE και τις 
εκούσιες πιστοποιήσεις και σήµανση· η 9, η 20 και η 32 σχετικά µε τις αιτιολογικές 
σκέψεις για την επιτροπολογία· η 10 σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη για τον 
εξοπλισµό υψηλής τάσης· η 12 σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη για τα 
πεπαλαιωµένα µηχανήµατα· η 13 σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη για τις 
κωδικοποιηµένες εκδόσεις των νοµοθετικών κειµένων· η 19 σχετικά µε τα 
εναρµονισµένα πρότυπα· η 24 σχετικά µε την αξιολόγηση συµµόρφωσης· η 25 
σχετικά µε τα ηµιτελή µηχανήµατα· η 26 σχετικά µε τους κοινοποιηµένους φορείς· η 
28 και η 29 σχετικά µε την εποπτεία της αγοράς· η 31 σχετικά µε τον εµπιστευτικό 
χαρακτήρα· η 33 και η 37 σχετικά µε τη οδηγία για τους ανελκυστήρες· η 34 σχετικά 
µε την αξιολόγηση της έννοιας «νέα προσέγγιση»· η 35 σχετικά µε την έναρξη 
ισχύος της οδηγίας· η 40 σχετικά µε τις προκαταρτικές παρατηρήσεις στο 
παράρτηµα I· η 44 σχετικά µε τη µεταχείριση και τη µεταφορά των µηχανηµάτων· η 
50 σχετικά µε τα καθίσµατα στα µηχανήµατα· η 55 σχετικά µε την απρόσκοπτη 
κυκλοφορία των εκτιθέµενων προσώπων· η 58 σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης· η 60 
σχετικά µε τις απαιτήσεις για τους κραδασµούς· η 65 σχετικά µε την ανύψωση· η 67 
σχετικά µε τους ελέγχους για την ανύψωση ή την κυκλοφορία προσώπων· η 70 
σχετικά µε την ανύψωση µηχανηµάτων για άτοµα µε µειωµένη κινητικότητα· η 71 
και η 73 σχετικά µε τους ανελκυστήρες εργοταξίου· η 77 σχετικά µε τον τεχνικό 
φάκελο· η 78 σχετικά µε το παράρτηµα IX· η 79 σχετικά µε το παράρτηµα X· η 83 
σχετικά µε την αιτιολογική σκέψη για τη δηµιουργία βάσης δεδοµένων. 

3.5. Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που δεν συµπεριλήφθηκαν στην 
τροποποιηµένη πρόταση και ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση 

Οι ακόλουθες τροπολογίες δεν συµπεριλήφθηκαν στην τροποποιηµένη πρόταση 
αλλά ενσωµατώθηκαν στην κοινή θέση: 

η 48 σχετικά µε τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά για τους προφυλακτήρες και τις 
προστατευτικές διατάξεις καθώς και το τµήµα της τροπολογίας 57 σχετικά µε τις 
οδηγίες χρήσης, που αφαίρεσε την απαίτηση «το περιεχόµενο των οδηγιών χρήσης 
πρέπει να εφαρµόζεται στην εν λόγω µηχανή». 

3.6. Άλλες τροποποιήσεις που εισήγαγε η κοινή θέση του Συµβουλίου σε σχέση µε 
την τροποποιηµένη πρόταση 

Τροποποιήσεις στις αιτιολογικές σκέψεις 

Η αιτιολογική σκέψη 1 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε ελαφρώς για 
να καταστεί σαφέστερη. 
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Η αιτιολογική σκέψη 4 της τροποποιηµένης πρότασης απαλείφθηκε, καθώς δεν είχε 
πλέον λόγο ύπαρξης ύστερα από τις τροποποιήσεις που έγιναν στο κείµενο της 
κοινής θέσης. 

Οι αιτιολογικές σκέψεις 6 και 7 της τροποποιηµένης πρότασης δεν ενσωµατώθηκαν 
στην κοινή θέση. 

Η αιτιολογική σκέψη 8 της τροποποιηµένης πρότασης χωρίστηκε στην κοινή θέση, 
στις νέες αιτιολογικές σκέψεις 5 και 6. Η νέα αιτιολογική σκέψη 6 της κοινής θέσης 
τροποποιήθηκε για λόγους σαφήνειας. 

Η αιτιολογική σκέψη 9 της τροποποιηµένης πρότασης κρίθηκε περιττή και 
απαλείφθηκε. 

Προστέθηκε µια νέα αιτιολογική σκέψη 7 στην κοινή θέση, που διασαφηνίζει τη 
σχέση µε την οδηγία 89/655/EΟΚ του Συµβουλίου. 

Προστέθηκε στην κοινή θέση µια νέα αιτιολογική σκέψη 11 που συνδέεται µε το 
άρθρο 9. 

Η αιτιολογική σκέψη 13 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε ελαφρώς 
στην κοινή θέση. 

Η αιτιολογική σκέψη 14 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε ελαφρώς 
στην κοινή θέση. 

Η αιτιολογική σκέψη 19 τροποποιήθηκε ελαφρώς για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές 
στο άρθρο 16 της κοινής θέσης. 

Η αιτιολογική σκέψη 24 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε και έλαβε 
τον αριθµό 28 στην κοινή θέση. 

Η αιτιολογική σκέψη 27 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε σύµφωνα µε 
τυποποιηµένο κείµενο που έχει συµφωνηθεί σε διοργανικό επίπεδο και έλαβε τον 
αριθµό 26 στην κοινή θέση. 

Στην κοινή θέση προστέθηκε η νέα αιτιολογική σκέψη 27 που ενθαρρύνει τα κράτη 
µέλη να καταρτίζουν και να δηµοσιοποιούν πίνακες που να προβάλλουν την 
αντιστοιχία της οδηγίας µε τα µέτρα µεταφοράς που λαµβάνουν. 

Τροποποιήσεις στα άρθρα 

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε στην κοινή 
θέση, έτσι ώστε να παρατίθενται κατά τρόπο που να µην επιδέχεται αµφισβήτηση 
όλες οι κατηγορίες των προϊόντων που καλύπτει η οδηγία. 

Για να διασαφηνιστεί το πεδίο εφαρµογής της οδηγίας, το άρθρο 1 παράγραφος 2 
της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε στην κοινή θέση µε τον ακόλουθο 
τρόπο: 

– απαλείφθηκαν περιττές εξαιρέσεις κατηγοριών προϊόντων, όπως τα συνήθη 
«δοµικά στοιχεία» στο στοιχείο α), «οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις στο σύνολό 
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τους» στο στοιχείο ιγ) και τα «ιατροτεχνολογικά προϊόντα» στο στοιχείο ιδ), 
καµία από τις οποίες δεν αντιστοιχεί στις κατηγορίες που αναφέρονται στο άρθρο 
1 παράγραφος 1· 

– στο στοιχείο δ) εξαιρέθηκαν όλα τα όπλα, καθώς τα κριτήρια ασφάλειας της 
οδηγίας δεν είναι κατάλληλα για αυτό τον τύπο προϊόντων· 

– στο στοιχείο ε) ορίστηκε ότι εξαιρούνται οι γεωργικοί και δασικοί ελκυστήρες 
όσον αφορά τους κινδύνους που καλύπτει η οδηγία 2003/37/EΚ4, µε σκοπό τη 
βελτίωση της ασφάλειας των µηχανηµάτων αυτών και την επισκόπηση των νέων 
νοµοθετικών πράξεων· 

– εισήχθη η εξαίρεση η) για «τα µηχανήµατα που είναι ειδικά σχεδιασµένα και 
κατασκευασµένα για ερευνητικούς σκοπούς για προσωρινή χρήση σε 
εργαστήρια», για τα οποία δεν έχει νόηµα η εφαρµογή της οδηγίας· 

– αφαιρέθηκαν «οι κινητήρες παντός τύπου» από το στοιχείο ιβ) της 
τροποποιηµένης πρότασης, καθώς συµπεριλαµβάνονται στην κατηγορία των 
«ηµιτελών µηχανηµάτων». 

Το άρθρο 2 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε στην κοινή θέση για να 
βελτιωθεί η σαφήνεια από νοµική άποψη, να καταστεί η πράξη πιο κατανοητή και να 
διασφαλιστεί µεγαλύτερη συνεκτικότητα µε τις αρχές της νέας προσέγγισης: 

– η έννοια της εισαγωγικής πρότασης διασαφηνίστηκε και έχει τώρα ως εξής: "Για 
τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ως «µηχανήµατα» νοούνται τα προϊόντα 
που απαριθµούνται στο άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως στ)"· 

– οι ορισµοί α) και β) του όρου «µηχάνηµα» στην τροποποιηµένη πρόταση 
βελτιώθηκαν από συντακτική άποψη και συγχωνεύθηκαν σε έναν ενιαίο ορισµό 
α) στην κοινή θέση· 

– ο ορισµός δ) των όρων «δοµικά στοιχεία ασφαλείας» της τροποποιηµένης 
πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη και αποτελεί το στοιχείο γ) στην 
κοινή θέση. Επιπλέον, ο κατάλογος των δοµικών στοιχείων ασφαλείας 
µεταφέρθηκε στο νέο παράρτηµα V και έλαβε τη µορφή ενδεικτικού καταλόγου 
στην κοινή θέση· 

– εισήχθη ο νέος ορισµός ε) «αλυσίδες, συρµατόσχοινα και ιµάντες» στην κοινή 
θέση· 

– ο ορισµός στ) «αφαιρετό σύστηµα µηχανικής µετάδοσης» της τροποποιηµένης 
πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη· 

– ο ορισµός ζ) «προφυλακτήρας των κινητών διατάξεων µηχανικής µετάδοσης» 
στην τροποποιηµένη πρόταση κρίθηκε περιττός και απαλείφθηκε από την κοινή 

                                                 
4 Οδηγία 2003/37/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 2003 σχετικά 

µε την έγκριση τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυµουλκουµένων και των εναλλάξιµων 
ρυµουλκούµενων µηχανηµάτων τους, καθώς και των συστηµάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και 
χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχηµάτων αυτών (ΕΕ L 171 της 9.7.2003, σ.1). Οδηγία όπως 
τροποποιήθηκε από την οδηγία 2004/66/ΕΚ του Συµβουλίου (ΕΕ L 168 της 1.5.2004, σ. 35). 
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θέση, καθώς αποτελεί µία από τις πολλές κατηγορίες δοµικών στοιχείων 
ασφαλείας· 

– ο ορισµός η) «προφυλακτήρας των κινητών διατάξεων µηχανικής µετάδοσης» 
στην τροποποιηµένη πρόταση κρίθηκε περιττός και απαλείφθηκε από την κοινή 
θέση, καθώς αφορά µία από τις πολλές κατηγορίες των µηχανηµάτων· 

– ο ορισµός θ) «ηµιτελές µηχάνηµα» της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε 
από συντακτική άποψη για να ανταποκρίνεται καλύτερα στην έννοια «µηχάνηµα» 
και αποτελεί τον ορισµό ζ) της κοινής θέσης· 

– ο ορισµός ι) «διάθεση στην αγορά» της τροποποιηµένης πρότασης 
τροποποιήθηκε για να αντικατοπτρίζει αρτιότερα την πραγµατικότητα της 
αγοράς, όσον αφορά τα προϊόντα που καλύπτει η οδηγία για τα µηχανήµατα, και 
αποτελεί τον ορισµό η) της κοινής θέσης· 

– ο ορισµός ια) «κατασκευαστής» της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από 
συντακτική άποψη και αποτελεί τον ορισµό θ) της κοινής θέσης· 

– ο ορισµός ιγ) «έναρξη χρήσης» της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε, 
καθώς το τελευταίο τµήµα του κρίθηκε περιττό και αποτελεί τον ορισµό ια) της 
κοινής θέσης· 

– ο ορισµός ιδ) «εναρµονισµένο πρότυπο» της τροποποιηµένης πρότασης 
βελτιώθηκε από συντακτική άποψη και µε τη νέα αρίθµηση τοποθετήθηκε στο 
στοιχείο ιβ) των ορισµών στην κοινή θέση. 

Το άρθρο 3 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη. 

Το άρθρο 4 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη. 

Το άρθρο 5 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη. 

Το άρθρο 6 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη. 

Το άρθρο 8 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε µε βάση τις αλλαγές του 
καταλόγου δοµικών στοιχείων ασφαλείας στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο α), µε 
τη µεταφορά των µέτρων του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο β) από την 
κανονιστική στη συµβουλευτική διαδικασία στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και την 
απάλειψη των µέτρων που αναφέρονταν στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ) και 
στο άρθρο 8 παράγραφος 1 στοιχείο δ), καθώς ήταν πλέον περιττά ύστερα από τις 
αλλαγές στο παράρτηµα Ι. Λόγω των αλλαγών αυτών η παράγραφος 1 στοιχείο ε) 
του άρθρου 8 της τροποποιηµένης πρότασης αποτελεί µε τη νέα αρίθµηση την 
παράγραφο 1 στοιχείο β). 

Το άρθρο 9 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε για να καταστεί 
σαφέστερη η διαδικασία. Ειδικότερα, η κοινή θέση ορίζει ότι η Επιτροπή πρέπει, 
είτε σύµφωνα µε τη διαδικασία αµφισβήτησης εναρµονισµένου προτύπου που 
αναφέρεται στο άρθρο 10, να θεωρήσει ότι ένα εναρµονισµένο πρότυπο δεν 
ανταποκρίνεται πλήρως στις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας τις οποίες 
καλύπτει, είτε σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 11, να θεωρήσει 
ότι είναι δικαιολογηµένη η εφαρµογή της ρήτρας διασφάλισης για ένα προϊόν. 
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Το άρθρο 11 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε έτσι ώστε τα 
ενδιαφερόµενα µέρη να µπορούν να ενηµερώνονται καλύτερα για την απόφαση της 
Επιτροπής σχετικά µε το εάν τα µέτρα που έλαβε ένα κράτος µέλος είναι 
δικαιολογηµένα. 

Το άρθρο 12 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε για να βελτιωθεί η 
σαφήνεια του κειµένου και η πρακτική εφαρµογή της οδηγίας: 

– η παράγραφος 1 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική 
άποψη για να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις διαδικασίες· 

– η διαδικασία της παραγράφου 2 της τροποποιηµένης πρότασης απαλείφθηκε 
καθώς κρίθηκε υπερβολικά γραφειοκρατική· 

– η παράγραφος 3 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική 
άποψη και στην κοινή θέση αποτελεί την παράγραφο 2· 

– η παράγραφος 4 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική 
άποψη, το εναλλακτικό στοιχείο β) «διαδικασία προσαρµογής στα εναρµονισµένα 
πρότυπα που προβλέπεται στο παράρτηµα ΙΧ» απαλείφθηκε, καθώς δεν 
προσέθετε κάποιο επιπλέον στοιχείο στην οδηγία και η παράγραφος στην κοινή 
θέση αποτελεί την παράγραφο 3. 

– η παράγραφος 5 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική 
άποψη και στην κοινή θέση αποτελεί την παράγραφο 4. 

Το άρθρο 13 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη και 
στην κοινή θέση προστέθηκαν απαιτήσεις που κατοχυρώνουν µεγαλύτερη 
ιχνηλασιµότητα και ασφάλεια δικαίου. 

Το άρθρο 14 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη. 

Το άρθρο 15 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε µε τη διαγραφή της 
δεύτερης παραγράφου. 

Το άρθρο 16 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη για 
να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρµογή του. 

Το άρθρο 17 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη. 

Το άρθρο 18 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη. 

Στο άρθρο 19 της κοινής θέσης προστέθηκε µια δεύτερη παράγραφος για να τονιστεί 
η σηµασία συντονισµού όσον αφορά την επιτήρηση της αγοράς. 

Το άρθρο 22 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε σύµφωνα µε 
τυποποιηµένη διάταξη που έχει συµφωνηθεί σε διοργανικό επίπεδο. 

Το άρθρο 24 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη και 
τροποποιήθηκε για να καθιερωθούν µε σαφήνεια διαχωριστικά όρια µεταξύ της 
παρούσας οδηγίας και άλλων οδηγιών και για να ευθυγραµµιστεί η ορολογία της 
οδηγίας για τα µηχανήµατα µε την ορολογία της οδηγίας για τους ανελκυστήρες. 



 

EL 10   EL 

Το άρθρο 25 της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη. 

Το άρθρο 26 της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε σύµφωνα µε 
τυποποιηµένη διατύπωση που έχει συµφωνηθεί σε διοργανικό επίπεδο. 

Προστέθηκε ένα νέο άρθρο 27 στην κοινή θέση, προκειµένου να διευκολυνθεί η 
σταδιακή κατάργηση εθνικών διατάξεων σχετικά µε φορητά µηχανήµατα που 
λειτουργούν µε φυσίγγια και άλλα κρουστικά µηχανήµατα. 

Τροποποιήσεις στα παραρτήµατα 

Στο παράρτηµα Ι της τροποποιηµένης πρότασης, οι «Εισαγωγικές Παρατηρήσεις» 
µετονοµάστηκαν στην κοινή θέση σε «Γενικές Αρχές» και βελτιώθηκαν από 
συντακτική άποψη. Επιπλέον, η επαναληπτική διαδικασία της εκτίµησης των 
κινδύνων και της ελάττωσης των κινδύνων περιγράφεται στην παράγραφο 1 της 
κοινής θέσης. 

Στο σηµείο 1.1.1 του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης 
τροποποιήθηκαν οι ορισµοί για να ευθυγραµµιστούν µε τους καθιερωµένους όρους 
που χρησιµοποιούνται στην τυποποίηση και, για λόγους σαφήνειας της κοινής 
θέσης, προστέθηκαν οι ορισµοί των όρων «προβλεπόµενη χρήση» και «ευλόγως 
προβλέψιµη κακή χρήση». 

Το σηµείο 1.1.2 - «Αρχές ενσωµάτωσης της ασφάλειας» του παραρτήµατος Ι της 
τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη στην κοινή θέση. 

Το σηµείο 1.1.3 - «Εργονοµία» στο παράρτηµα Ι της τροποποιηµένης πρότασης 
τροποποιήθηκε και στην κοινή θέση έλαβε την αρίθµηση 1.1.6. 

Το σηµείο 1.1.5 - «Φωτισµός» στο παράρτηµα Ι της τροποποιηµένης πρότασης 
τροποποιήθηκε ελαφρώς και στην κοινή θέση έλαβε την αρίθµηση 1.1.4. 

Το σηµείο 1.1.6 - «Σχεδιασµός του µηχανήµατος για τη διευκόλυνση της 
µετακίνησής του» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε 
από συντακτική άποψη και στην κοινή θέση έλαβε την αρίθµηση 1.1.5. 

Στο σηµείο 1.2.1 - «Ασφάλεια και αξιοπιστία των συστηµάτων χειρισµού» του 
παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης, η έννοια περιγράφεται καλύτερα 
στην κοινή θέση µε βάση και την εµπειρία από την εφαρµογή της οδηγίας. 

Στο σηµείο 1.2.2 - «Όργανα χειρισµού» (Manual controls) του παραρτήµατος Ι της 
τροποποιηµένης πρότασης, δόθηκε ο αρχικός αγγλικός τίτλος «Control devices» και 
έγιναν τροποποιήσεις στην κοινή θέση για να ληφθεί υπόψη η πρακτική εµπειρία 
από την εφαρµογή της οδηγίας. 

Το σηµείο 1.2.3 - «Θέση σε λειτουργία» στο παράρτηµα Ι της τροποποιηµένης 
πρότασης τροποποιήθηκε στην κοινή θέση για να ληφθούν υπόψη οι βιοµηχανικές 
πρακτικές. 

Το σηµείο 1.2.4 - «∆ιακοπή λειτουργίας» στο παράρτηµα I της τροποποιηµένης 
πρότασης τροποποιήθηκε και προστέθηκε στην κοινή θέση το σηµείο 1.2.4.2 - 
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«∆ιακοπή της λειτουργίας κατά την εργασία» για να διευκολυνθούν οι ασφαλείς 
βιοµηχανικές πρακτικές.  

Το σηµείο 1.2.5 - «Επιλογέας τρόπου χειρισµού ή λειτουργίας» στο παράρτηµα I της 
τροποποιηµένης πρότασης µετονοµάστηκε σε «Επιλογή των τρόπων χειρισµού ή 
λειτουργίας» και τροποποιήθηκε ελαφρώς στην κοινή θέση. 

Το σηµείο 1.2.6 - «Βλάβη του κυκλώµατος ηλεκτρικής τροφοδοσίας» στο 
παράρτηµα Ι της τροποποιηµένης πρότασης αναπτύχθηκε λεπτοµερέστερα στην 
κοινή θέση. 

Το σηµείο 1.2.7 - «Βλάβη του κυκλώµατος χειρισµού» στο παράρτηµα Ι της 
τροποποιηµένης πρότασης απαλείφθηκε, καθώς κρίθηκε ότι ο εν λόγω κίνδυνος 
καλύπτεται επαρκώς από το νέο σηµείο 1.2.1 - «Ασφάλεια και αξιοπιστία των 
συστηµάτων χειρισµού» της κοινής θέσης. 

Το σηµείο 1.2.8 - «Λογισµικό» στο παράρτηµα Ι της τροποποιηµένης πρότασης 
απαλείφθηκε, καθώς κρίθηκε ότι ο σχετικός κίνδυνος καλύπτεται επαρκώς από το 
νέο σηµείο 1.7.1.1 - «Πληροφορίες και συστήµατα πληροφόρησης» στην κοινή 
θέση. 

Το σηµείο 1.3 - «Μέτρα προστασίας έναντι των µηχανικών κινδύνων» στο 
παράρτηµα Ι της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη στην 
κοινή θέση για λόγους σαφήνειας. 

Η διατύπωση του σηµείου 1.4 - «Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για τους 
προφυλακτήρες και τις προστατευτικές διατάξεις» στο παράρτηµα Ι της 
τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε για λόγους σαφήνειας στην κοινή θέση. 

Το σηµείο 1.5 - «Απαιτούµενα χαρακτηριστικά για τις θέσεις εργασίας ή/και 
οδήγησης» στο παράρτηµα Ι της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε και 
διασαφηνίστηκε, καθώς κρίθηκε ότι ορισµένα µέρη του καλύπτονταν από το νέο 
σηµείο 1.2 - «Συστήµατα χειρισµού» της κοινής θέσης. Το κείµενο που προέκυψε 
µεταφέρθηκε στο σηµείο 1.1.7 - «Θέσεις εργασίας» και 1.1.8 - «Καθίσµατα» της 
κοινής θέσης. 

Το σηµείο 1.6 - «Μέτρα προστασίας από άλλους κινδύνους» του παραρτήµατος Ι της 
τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη και στην κοινή θέση 
έλαβε την αρίθµηση 1.5. Επιπλέον, τα σηµεία 1.6.9 - «Κίνδυνοι οφειλόµενοι στο 
θόρυβο», 1.6.10 - «Κίνδυνοι οφειλόµενοι στους κραδασµούς», 1.6.11 – «Κίνδυνοι 
οφειλόµενοι στις ακτινοβολίες», 1.6.14 - «Κίνδυνοι από τις εκποµπές επικίνδυνων 
ουσιών» και 1.6.16 - «Κίνδυνος πτώσης» της τροποποιηµένης πρότασης 
τροποποιήθηκαν ελαφρώς στην κοινή θέση, έτσι ώστε να απλοποιηθούν και να 
καταστεί αποτελεσµατικότερη η εφαρµογή τους. 

Το σηµείο 1.7 - «Συντήρηση» στο παράρτηµα Ι της τροποποιηµένης πρότασης 
τροποποιήθηκε ως προς τη διατύπωσή του και στην κοινή θέση έλαβε την αρίθµηση 
1.6. 

Το σηµείο 1.8 - «Πληροφορίες, διατάξεις συναγερµού, προειδοποίηση» και το 
σηµείο 1.9 - «Σήµανση των µηχανών» της τροποποιηµένης πρότασης 
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τροποποιήθηκαν και συγχωνεύθηκαν στο νέο σηµείο 1.7 - «Πληροφορίες» της 
κοινής θέσης για λόγους απλοποίησης και σαφήνειας. 

Το σηµείο 1.10 - «Οδηγίες χρήσεως» στο παράρτηµα Ι της τροποποιηµένης 
πρότασης βελτιώθηκε σηµαντικά από συντακτική άποψη και αποσαφηνίστηκε µε 
βάση την εµπειρία από την πρακτική εφαρµογή της οδηγίας. Συγχωνεύθηκε στο 
σηµείο 1.7 ως σηµείο 1.7.4 - «Οδηγίες χρήσης» της κοινής θέσης. 

Το σηµείο 2.1 - «Μηχανήµατα τροφίµων και µηχανήµατα που προορίζονται για 
καλλυντικά ή φαρµακευτικά προϊόντα» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης 
πρότασης τροποποιήθηκε ελαφρώς στην κοινή θέση µε βάση την πρακτική εµπειρία 
από την εφαρµογή της οδηγίας. 

Το σηµείο 2.2 - «Φορητές ή/και χειροκατευθυνόµενες µηχανές» του παραρτήµατος Ι 
της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε στην κοινή θέση. 

Το σηµείο 2.3 - «Φορητά µηχανήµατα µε εκρηκτικό φορτίο» του παραρτήµατος Ι 
της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε και έλαβε την αρίθµηση 2.2.2 - 
«Φορητά µηχανήµατα στερέωσης και άλλα κρουστικά µηχανήµατα» στην κοινή 
θέση. 

Το σηµείο 2.4 - «Ξυλουργικές και εξοµοιώσιµες µηχανές» του παραρτήµατος Ι της 
τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη και στην κοινή θέση 
έλαβε την αρίθµηση 2.3 - «Μηχανήµατα για την κατεργασία ξύλου και υλικών µε 
παρόµοια φυσικά χαρακτηριστικά». 

Το σηµείο 3.1 - «Γενικά» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης 
τροποποιήθηκε ως προς τη διατύπωσή του στην κοινή θέση. 

Το σηµείο 3.1.2 - «Φωτισµός» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης 
απαλείφθηκε, καθώς ο κίνδυνος κρίθηκε ότι καλύπτεται επαρκώς από τη γενική 
απαίτηση στο σηµείο 1.1.4 - «Φωτισµός» της κοινής θέσης. 

Το σηµείο 3.2 - «Θέσεις εργασίας» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης 
πρότασης τροποποιήθηκε ελαφρώς στην κοινή θέση. 

Το σηµείο 3.3 - «Όργανα χειρισµού» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης 
πρότασης τροποποιήθηκε από συντακτική άποψη στην κοινή θέση. 

Το σηµείο 3.4 - «Μέτρα προστασίας έναντι των µηχανικών κινδύνων» του 
παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε στην κοινή θέση µε 
βάση την εµπειρία από την εφαρµογή της οδηγίας και µε σκοπό την απλοποίησή του 
και τη διευκόλυνση των καινοτοµιών. 

Το σηµείο 3.5 - «Προστασία έναντι άλλων εγγενών κινδύνων» του παραρτήµατος Ι 
της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη στην κοινή θέση. 

Το σηµείο 3.6 - «Ενδείξεις» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης 
τροποποιήθηκε στην κοινή θέση. 

Το σηµείο 4.1 - «Γενικά» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης υπέστη 
µια σειρά από συντακτικές αλλαγές στην κοινή θέση. Επιπλέον, το σηµείο 4.1.1 - 
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«Ορισµοί» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε στην 
κοινή θέση, έτσι ώστε να ευθυγραµµιστεί καλύτερα µε τους καθιερωµένους όρους 
που χρησιµοποιούνται στον τοµέα της τυποποίησης. Οι ορισµοί «Αρτάνη», 
«Εξάρτηµα αρτάνης» και «Ονοµαστικό φορτίο» στην τροποποιηµένη πρόταση 
κρίθηκαν περιττοί και απαλείφθηκαν, ενώ ο ορισµός του όρου «Θαλαµίσκος» 
µεταφέρθηκε από το σηµείο 6.1.1 - «Ορισµός» της τροποποιηµένης πρότασης στο 
σηµείο 4.1.1 - «Ορισµοί» της κοινής θέσης. 

Το σηµείο 4.1.2.1 - «Κίνδυνοι οφειλόµενοι στην έλλειψη ευστάθειας» του 
παραρτήµατος Ι προστέθηκε στην κοινή θέση, καθώς κρίθηκε χρήσιµο στην οδηγία 
98/37/EΚ. 

Επιπρόσθετα, το σηµείο 4.1.2.8 - «Μηχανήµατα που εξυπηρετούν σταθερά 
πλατύσκαλα (στάσεις)» προστέθηκε στην κοινή θέση και έτσι προβλέφθηκαν 
χρήσιµες γενικές απαιτήσεις για παρόµοια µηχανήµατα ανύψωσης. 

Το σηµείο 4.1.3 - «Καταλληλότητα για τη σκοπούµενη χρήση» του παραρτήµατος Ι 
προστέθηκε στην κοινή θέση, καθώς κρίθηκε χρήσιµο στην οδηγία 98/37/EΚ. 

Το σηµείο 4.2.4 - «Κίνδυνοι για τα εκτιθέµενα άτοµα» του παραρτήµατος Ι της 
τροποποιηµένης πρότασης απαλείφθηκε, καθώς θεωρήθηκε ότι καλύφθηκε στην 
κοινή θέση από το νέο σηµείο 4.1.2.8 - «Μηχανήµατα που εξυπηρετούν σταθερά 
πλατύσκαλα (στάσεις)». 

Το σηµείο 4.3 - «Σήµανση» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης 
βελτιώθηκε από συντακτική άποψη στην κοινή θέση, προκειµένου να 
ευθυγραµµιστεί η ορολογία του µε τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται την παρούσα 
στιγµή. 

Το σηµείο 4.4 - «Οδηγίες χρήσεως» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης 
πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη στην κοινή θέση, προκειµένου να 
ευθυγραµµιστεί η ορολογία του µε τα πρότυπα που χρησιµοποιούνται την παρούσα 
στιγµή. 

Το σηµείο 5 - «Συµπληρωµατικές βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας όσον 
αφορά τα µηχανήµατα που προορίζονται για υπόγειες εργασίες» του παραρτήµατος Ι 
της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη στην κοινή θέση 
και το σηµείο 5.3 - «Φωτισµός» της τροποποιηµένης πρότασης απαλείφθηκε, καθώς 
κρίθηκε ότι ο κίνδυνος καλύπτεται επαρκώς από τη γενική απαίτηση στο σηµείο 
1.1.4 - «Φωτισµός» της κοινής θέσης. 

Το σηµείο 6.1 - «Γενικά» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης 
τροποποιήθηκε στην κοινή θέση και συµπεριέλαβε γενικές απαιτήσεις από το τµήµα 
8 της τροποποιηµένης πρότασης. Το σηµείο 6.1.1 - «Ορισµός» της τροποποιηµένης 
πρότασης µεταφέρθηκε στο σηµείο 4.1.1 - «Ορισµοί» της κοινής θέσης. 

Το σηµείο 6.2 - «Όργανα χειρισµού» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης 
πρότασης τροποποιήθηκε ελαφρώς στην κοινή θέση. 

Το σηµείο 6.3 - «Κίνδυνος για τα πρόσωπα που βρίσκονται µέσα ή πάνω στο φορέα» 
του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε στην κοινή θέση 



 

EL 14   EL 

και το σηµείο 6.3.3 - «Κίνδυνος λόγω πτώσης αντικειµένων στον φορέα» 
µετακινήθηκε στην κοινή θέση από το σηµείο 8.1 - «Θαλαµίσκος» της 
τροποποιηµένης πρότασης. 

Το σηµείο 6.4 - «Μηχανήµατα που εξυπηρετούν σταθερά πλατύσκαλα (στάσεις)» 
του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης πρότασης προστέθηκε στην κοινή θέση και 
εισήχθησαν µε τον τρόπο αυτό γενικότερες απαιτήσεις από τα τµήµατα 7 και 8 της 
τροποποιηµένης πρότασης. 

Όσον αφορά το σηµείο 6.5 - «Σήµανση» του παραρτήµατος Ι της τροποποιηµένης 
πρότασης έγιναν ελαφρές τροποποιήσεις στην κοινή θέση, µε τις οποίες 
καθορίστηκαν ορισµένες βασικές πληροφορίες. 

Στο παράρτηµα Ι οι βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας των τµηµάτων 7 και 8 
της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκαν και διατυπώθηκαν ως γενικότερες 
απαιτήσεις στα τµήµατα 4 και 5 της κοινής θέσης. 

Το παράρτηµα ΙΙ - «Περιεχόµενο των δηλώσεων» της τροποποιηµένης πρότασης 
υπέστη µικρές τροποποιήσεις και µεταφέρθηκαν σε αυτό οι απαιτήσεις του τµήµατος 
2 - «Φύλαξη» της κοινής θέσης από τα παραρτήµατα VII, X και XI της 
τροποποιηµένης πρότασης. 

Το παράρτηµα ΙΙΙ - «Σήµανση CE» της τροποποιηµένης πρότασης υπέστη µικρές 
τροποποιήσεις στην κοινή θέση και µεταφέρθηκε σε αυτό η απαίτηση της τελευταίας 
παραγράφου σχετικά µε τον αναγνωριστικό αριθµό του κοινοποιηµένου φορέα από 
το παράρτηµα XI της τροποποιηµένης πρότασης. 

Το παράρτηµα IV - «Κατηγορίες µηχανηµάτων για τις οποίες πρέπει να εφαρµόζεται 
µία από τις διαδικασίες του άρθρου 12 παράγραφοι 4 και 5» της τροποποιηµένης 
πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική άποψη στην κοινή θέση και τρεις κατηγορίες 
που ήδη προβλέπονται στην οδηγία 98/37/EΚ - «21. Λογικές ενότητες που 
διασφαλίζουν τις λειτουργίες ασφαλείας», «22. Συστήµατα προστασίας σε 
περίπτωση ανατροπής (ROPS)» και «23. Συστήµατα προστασίας από την πτώση 
αντικειµένων (FOPS) - κρίθηκαν χρήσιµες και προστέθηκαν στον κατάλογο. 

Το παράρτηµα V - «Ενδεικτικός κατάλογος δοµικών στοιχείων ασφαλείας του 
άρθρου 2 στοιχείο γ)» µεταφέρθηκε από το άρθρο 2 της τροποποιηµένης πρότασης 
και βελτιώθηκε από συντακτική άποψη στην κοινή θέση. Επιπλέον, οι κατηγορίες 
«2. Προστατευτικές διατάξεις ανίχνευσης προσώπων», «8. ∆ιατάξεις 
παρακολούθησης φόρτωσης και έλεγχος κινήσεων σε ανυψωτικά µηχανήµατα», «11. 
Συστήµατα εκκένωσης για την πρόληψη της δηµιουργίας δυνητικώς επικίνδυνων 
ηλεκτροστατικών φορτίων», «12. Συστήµατα περιορισµού της παροχής ενέργειας 
και ανακουφιστικές διατάξεις κατά τα αναφερόµενα στα σηµεία 1.5.7, 3.4.7 και 
4.1.2.6 του παραρτήµατος Ι», «13. Συστήµατα και διατάξεις για τη µείωση των 
ηχητικών εκποµπών και των δονήσεων«, «14. Συστήµατα προστασίας σε περίπτωση 
ανατροπής (ROPS)» και «15. Συστήµατα προστασίας από την πτώση αντικειµένων 
(FOPS)», «16. ∆ιατάξεις ελέγχου µέσω και των δύο χειρών» και «17. ∆οµικά 
στοιχεία για µηχανήµατα προοριζόµενα για την αναβίβαση ή/και καταβίβαση 
προσώπων µεταξύ επιπέδων εισόδου-εξόδου περιλαµβανόµενα στον ακόλουθο 
κατάλογο…» προστέθηκαν στον ενδεικτικό κατάλογο της κοινής θέσης. 
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Το παράρτηµα VI - «Τεχνικός φάκελος για µηχανήµατα» της τροποποιηµένης 
πρότασης τροποποιήθηκε µε βάση την εµπειρία από την εφαρµογή της οδηγίας και 
µε τη νέα αρίθµηση αποτελεί το παράρτηµα VII της κοινής θέσης. Στην κοινή θέση 
προστέθηκε το Μέρος Β, το οποίο περιγράφει τις απαιτήσεις σχετικά µε την 
«Τεχνική τεκµηρίωση ηµιτελούς µηχανήµατος». 

Το παράρτηµα VII - «Αξιολόγηση της πιστότητας µιας µηχανής µε εσωτερικό 
έλεγχο της παραγωγής» της τροποποιηµένης πρότασης βελτιώθηκε από συντακτική 
άποψη και αποτελεί το παράρτηµα VIII της κοινής θέσης. Επιπλέον, ορισµένες 
υποχρεώσεις σχετικά µε τη δήλωση συµµόρφωσης EΚ, τη σήµανση CE και τον 
τεχνικό φάκελο απαλείφθηκαν, καθώς καλύπτονταν ήδη από το άρθρο 5 και το νέο 
παράρτηµα VII της κοινής θέσης. 

Το παράρτηµα VIII - «Αξιολόγηση της πιστότητας µιας µηχανής που δεν 
συνεπάγεται εγγενείς κινδύνους» της τροποποιηµένης πρότασης απαλείφθηκε, 
καθώς διεγράφη η διαδικασία για την αξιολόγηση συµµόρφωσης στο άρθρο 12 που 
αναφέρεται στο παράρτηµα αυτό. 

Το παράρτηµα IX -«Επάρκεια, σύµφωνα µε τα εναρµονισµένα πρότυπα, µιας 
µηχανής που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα ΙV» της τροποποιηµένης πρότασης 
απαλείφθηκε, καθώς διεγράφη η διαδικασία για την αξιολόγηση συµµόρφωσης στο 
άρθρο 12 που αναφέρεται στο παράρτηµα αυτό. 

Το παράρτηµα X - «Εξέταση τύπου ΕΚ µηχανής που περιλαµβάνεται στο 
παράρτηµα ΙV» της τροποποιηµένης πρότασης τροποποιήθηκε και στην κοινή θέση 
αποτελεί το παράρτηµα IX - «Εξέταση τύπου ΕΚ». Ορισµένες υποχρεώσεις σχετικές 
µε τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ, τη σήµανση CE και τον τεχνικό φάκελο 
απαλείφθηκαν καθώς καλύπτονται ήδη από το άρθρο 5. Επιπλέον, προστέθηκαν οι 
απαιτήσεις σχετικά µε την ισχύ του πιστοποιητικού εξέτασης τύπου ΕΚ και τις 
σχετικές αρµοδιότητες του κατασκευαστή και του κοινοποιηµένου φορέα. 

Το παράρτηµα XΙ - «Πλήρης διασφάλιση ποιότητας για µηχανή που περιλαµβάνεται 
στο παράρτηµα ΙV» της τροποποιηµένης πρότασης υπέστη τροποποιήσεις και στην 
κοινή θέση αποτελεί το παράρτηµα X - «Πλήρης διασφάλιση ποιότητας». Ορισµένες 
υποχρεώσεις σχετικές µε τη δήλωση συµµόρφωσης ΕΚ, τη σήµανση CE και τον 
τεχνικό φάκελο απαλείφθηκαν, καθώς καλύπτονται ήδη από το άρθρο 5 και το νέο 
παράρτηµα ΙΙΙ. 

Το παράρτηµα XII - « Ελάχιστα κριτήρια που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη από τα 
κράτη µέλη για την γνωστοποίηση των φορέων» της τροποποιηµένης πρότασης 
υπέστη µικρές τροποποιήσεις και στην κοινή θέση αποτελεί το παράρτηµα ΧΙ. 

Το παράρτηµα XIII - «Πίνακας αντιστοιχίας» της τροποποιηµένης πρότασης, ο 
οποίος συσχετίζει τα µέρη της οδηγίας 98/37/EΚ µε τα µέρη της αναθεωρηµένης 
οδηγίας που αφορούν το ίδιο αντικείµενο, ενηµερώθηκε και αποτελεί µε τη νέα 
αρίθµηση το παράρτηµα ΧΙΙ της κοινής θέσης. 
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η κοινή θέση που εγκρίθηκε οµόφωνα στις 18 Ιουλίου 2005 
διασαφηνίζει ορισµένα θέµατα και έννοιες και βελτιώνει τη διατύπωση ορισµένων 
απαιτήσεων χωρίς να αλλοιώνει τους σκοπούς και την προσέγγιση της πρότασής της. 
Συνεπώς, η Επιτροπή δύναται να στηρίξει την κοινή θέση. 

5. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή προέβη στις ακόλουθες δηλώσεις: 

Όσον αφορά το άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχείο ε) πρώτη περίπτωση σχετικά µε την 
εξαίρεση των γεωργικών και δασικών ελκυστήρων από το πεδίο εφαρµογής της 
οδηγίας: 

Το Συµβούλιο και η Επιτροπή δηλώνουν ότι, προκειµένου να καλυφθεί το σύνολο των 
πτυχών σχετικά µε την υγεία και την ασφάλεια για τους γεωργικούς και τους δασικούς 
ελκυστήρες σε µία οδηγία εναρµόνισης, η οδηγία 2003/37/EΚ σχετικά µε την έγκριση 
τύπου γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, των ρυµουλκουµένων και των εναλλάξιµων 
ρυµουλκούµενων µηχανηµάτων τους, καθώς και των συστηµάτων, κατασκευαστικών 
στοιχείων και χωριστών τεχνικών ενοτήτων των οχηµάτων αυτών πρέπει να 
τροποποιηθεί, έτσι ώστε να αντιµετωπισθούν όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι που 
προβλέπονται στην οδηγία για τα µηχανήµατα. 

Η τροποποίηση της οδηγίας 2003/37/EΚ πρέπει να τροποποιεί και την οδηγία για τα 
µηχανήµατα, έτσι ώστε να απαλειφθεί η φράση «για τους κινδύνους» από το άρθρο 1 
παράγραφος 2 στοιχείο ε) πρώτη περίπτωση.» 

Όσον αφορά το άρθρο 7 σχετικά µε το τεκµήριο συµµόρφωσης και τα 
εναρµονισµένα πρότυπα: 

«Η Επιτροπή δηλώνει ότι θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο των 
εντολών τυποποίησης που αναφέρονται στο άρθρο 2 στοιχείο ιβ) ώστε να διατίθενται 
στους δυνητικούς χρήστες κάθε προτύπου, τα στοιχεία του οποίου δηµοσιεύονται στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πληροφορίες για τη σχέση των 
διατάξεων του µε τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφαλείας. Στο πλαίσιο 
αναθεώρησης της νέας προσέγγισης θα εξηγηθεί περαιτέρω ο τρόπος εφαρµογής των 
εν λόγω εναρµονισµένων απαιτήσεων ενηµέρωσης σε οριζόντιο επίπεδο για όλες τις 
οδηγίες της νέας προσέγγισης.» 

Όσον αφορά το άρθρο 16 παράγραφος 3 σχετικά µε τη σήµανση CE: 

«Με την επιφύλαξη της κοινοτικής νοµοθεσίας, η Επιτροπή, στο πλαίσιο αναθεώρησης 
της νέας προσέγγισης, θα διασαφηνίσει τις προϋποθέσεις επίθεσης άλλων σηµάνσεων 
σε σχέση µε τη σήµανση CE, είτε εθνικών είτε ευρωπαϊκών ή ιδιωτικών.»  
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