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τεχνικά και εργονομικά πρότυπα για τα χωματουργικά μηχανήματα

1. Περίληψη της αναφοράς

Στην οδηγία 2006/42/ΕΚ σχετικά με τα μηχανήματα ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «στα 
πλαίσια των προβλεπόμενων συνθηκών χρήσης, [πρέπει] να μειώνονται στο ελάχιστο οι 
ενοχλήσεις, η κούραση και η φυσική και ψυχολογική ένταση του χειριστή, λαμβανομένων 
υπόψη των αρχών της εργονομίας…». Σύμφωνα με τον αναφέροντα, αυτό δεν ισχύει κατά 
την πρόσβαση σε χωματουργικά μηχανήματα. Βάσει του ισχύοντος προτύπου (DIN EN ISO 
2867), το ύψος του κατώτερου σκαλοπατιού για την πρόσβαση σε αυτού του είδους τα 
μηχανήματα έχει οριστεί στα 70 εκατοστά. Ο αναφέρων θεωρεί ότι το ύψος αυτό θα έπρεπε 
να είναι 40 εκατοστά, διότι τα 70 εκατοστά δεν είναι κατάλληλα από εργονομική άποψη και
ενδέχεται να είναι επιβλαβή για την υγεία των χειριστών των μηχανημάτων. Ο αναφέρων 
ισχυρίζεται, επίσης, ότι το πρότυπο ορίσθηκε κατόπιν άσκησης επιρροής από τους 
κατασκευαστές των μηχανημάτων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 4 Οκτωβρίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

Ο αναφέρων ασκεί κριτική στις προδιαγραφές του εναρμονισμένου προτύπου 
υποστηρίζοντας τις βασικές απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας που προβλέπει η οδηγία 
σχετικά με τα μηχανήματα, όσον αφορά τα συστήματα πρόσβασης στα χωματουργικά 
μηχανήματα. Πιο συγκεκριμένα, θεωρεί ότι η απόσταση 700 χιλιοστών από το έδαφος που 
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προβλέπεται για το κατώτερο σκαλοπάτι των εν λόγω συστημάτων πρόσβασης δεν 
συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με τις εργονομικές αρχές και, ως εκ 
τούτου, ενδέχεται να αποτελέσει αιτία ατυχήματος.

Οι προδιαγραφές σχετικών ευρωπαϊκών προτύπων

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής εξέτασαν τις προδιαγραφές που προβλέπουν διάφορα 
κανονιστικά έγγραφα σχετικά με τα συστήματα πρόσβασης σε κινητά και χωματουργικά 
μηχανήματα:

* EN ISO 2867:2006– Χωματουργικά μηχανήματα – Συστήματα πρόσβασης.
Το εναρμονισμένο πρότυπο που παρέχει γενικές προδιαγραφές για τα χωματουργικά 
μηχανήματα είναι το EN 474-1:2006+A1:2009 – Χωματουργικά μηχανήματα – Ασφάλεια –
Μέρος 1 Γενικές προϋποθέσεις. Η ρήτρα 5.2.1 της τρέχουσας έκδοσης του γενικού 
εναρμονισμένου προτύπου EN 474-1 σχετικά με την πρόσβαση παραπέμπει στο 
εναρμονισμένο πρότυπο EN ISO 2867:2006 – Χωματουργικά μηχανήματα – Συστήματα 
πρόσβασης, που εκπονήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN TC 151 –
Οικοδομικά μηχανήματα.
Όσον αφορά την απόσταση του κατώτερου σκαλοπατιού από το έδαφος, ο πίνακας 1 του 
προτύπου EN ISO 2867:2006 καθορίζει ως «βασική απόσταση» τα 400 χιλιοστά και ως 
μέγιστο ύψος τα 700 χιλιοστά, ενώ σε υποσημείωση ορίζεται ότι «όπου είναι δυνατόν, η 
απόσταση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 600 χιλιοστά».
Η ρήτρα 3.2 του προτύπου ορίζει τη «βασική απόσταση» ως την «τιμή η οποία λαμβάνει 
υπόψη τα εργονομικά κριτήρια με βάση την άνεση κατά τη χρήση», ενώ σε υποσημείωση 
αναφέρεται ότι «αποδεκτές τιμές είναι εκείνες που περιλαμβάνονται στο καθορισμένο φάσμα 
(από την ελάχιστη έως τη μέγιστη τιμή)».
Επιπλέον, στο πρότυπο περιλαμβάνονται διατάξεις βάσει των οποίων πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη η ανάγκη ύπαρξης απόστασης μεταξύ του συστήματος πρόσβασης και των εμποδίων 
που υπάρχουν στο έδαφος. Η ρήτρα 3.9.1 ορίζει ένα «ευέλικτο σκαλοπάτι» ως «ένα 
σκαλοπάτι που είναι επενδυμένο με ένα υλικό που μετακινείται όταν προσκρούει σε εμπόδιο και 
επιστρέφει στην αρχική του θέση (προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ζημία στο σκαλοπάτι)». Η 
ρήτρα 6.4 προβλέπει ότι «η χρήση ευέλικτα μετακινούμενων σκαλοπατιών (ή σειράς 
σκαλοπατιών) θα πρέπει να αποφεύγεται εκτός εάν υπάρχει το ενδεχόμενο πρόκλησης ζημίας 
στο σκαλοπάτι κατά τη λειτουργία του μηχανήματος». Επιπλέον, η ρήτρα 4.2 προβλέπει 
προδιαγραφές για μετακινούμενα πρωτεύοντα συστήματα πρόσβασης αλλά δεν προβλέπει 
κριτήρια για την προσαρμογή των εν λόγω συστημάτων.

* EN ISO 2867:2011.
Η έκδοση 2006 του προτύπου EN ISO 2867 έχει αντικατασταθεί από την αναθεωρημένη 
έκδοση  EN ISO 2867:2011. 
Στην αναθεωρημένη έκδοση ο όρος «βασική απόσταση» έχει αντικατασταθεί από τον όρο 
«επιδιωκόμενη απόσταση», ωστόσο ο ορισμός παραμένει ο ίδιος (ρήτρα 3.1.1).
Οι προδιαγραφές του προτύπου σχετικά με τις κλίμακες και τις σκάλες έχουν διαχωριστεί.
Ο πίνακας 4 του αναθεωρημένου προτύπου, ο οποίος αφορά τις κλίμακες, ορίζει ως 
επιδιωκόμενη απόσταση από το έδαφος για το κατώτερο σκαλοπάτι τα 400 χιλιοστά και ως 
μέγιστη απόσταση τα 600 χιλιοστά. 
Ο πίνακας 6, ο οποίος αφορά τις σκάλες και τα μεμονωμένα ή πολλαπλά σκαλοπάτια, ορίζει 
ως επιδιωκόμενη απόσταση από το έδαφος για το κατώτερο σκαλοπάτι τα 400 χιλιοστά και 
ως μέγιστη τα 600 χιλιοστά ενώ σε υποσημείωση προβλέπεται ότι: 
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«Το ύψος του κατώτερου σκαλοπατιού για τους εκσκαφείς-φορτωτές με μεγάλους 
κάδους ή εξαρτήματα μπορεί να είναι έως 700 χιλιοστά. Το ίδιο ισχύει για τους 
συμπαγείς εκσκαφείς, τους ερπυστριοφόρους προωθητές, τους συμπιεστές γαιών και τις 
συναφείς μηχανές με μεταλλικούς τροχούς και πόδια στήριξης με λάστιχο».

Σε σύγκριση με την έκδοση 2006 του προτύπου, το μέγιστο ύψος των 700 χιλιοστών, με 
σύσταση να μην υπερβαίνονται τα 600 χιλιοστά, έχει αντικατασταθεί από το μέγιστο ύψος 
των 600 χιλιοστών για τα περισσότερα μηχανήματα, εξαιρουμένων ορισμένων κατηγοριών 
μηχανημάτων για τα οποία το ύψος μπορεί να φθάσει τα 700 χιλιοστά.
Κατά συνέπεια, παρόλο που η διατύπωση είναι διαφορετική, οι προδιαγραφές που 
προβλέπονται στην έκδοση του 2011 του EN 2867 σχετικά με το ύψος του κατώτερου 
σκαλοπατιού είναι ουσιαστικά οι ίδιες με εκείνες που προβλέπονται στην έκδοση του 2006. 
Παρόλο που και οι δύο εκδόσεις ορίζουν ως βασική ή επιδιωκόμενη απόσταση τα 400 
χιλιοστά, θεωρείται ότι είναι αποδεκτή η απόσταση 600 ή 700 χιλιοστών από το έδαφος για 
το κατώτερο σκαλοπάτι.
Το αναθεωρημένο πρότυπο περιλαμβάνει επίσης νέες προδιαγραφές για ένα «πτυσσόμενο 
σύστημα πρόσβασης», το οποίο ορίζεται ως «σύστημα πρόσβασης μέρος του οποίου 
αναπτύσσεται (π.χ. περιστρέφεται, μετατρέπεται, συμπτύσσεται, συναρμολογείται), ηλεκτρικά ή 
χειροκίνητα, από μια αποθηκευμένη πριν από τη χρήση θέση» (ρήτρα 3.2.1.2), και ένα 
«ηλεκτρικά πτυσσόμενο σύστημα πρόσβασης», το οποίο ορίζεται ως «σύστημα πρόσβασης που 
αναπτύσσεται ηλεκτρικά με ενέργεια που προέρχεται από το μηχάνημα» (ρήτρα 3.2.1.3). Η 
ρήτρα 4.2. του αναθεωρημένου προτύπου προβλέπει προδιαγραφές για τα χειροκίνητα και 
ηλεκτροκίνητα πτυσσόμενα συστήματα πρόσβασης, ενώ το παράρτημα Β προβλέπει 
πρόσθετες προδιαγραφές για τα ηλεκτροκίνητα πτυσσόμενα συστήματα πρόσβασης που 
μεταφέρουν άτομο. Ωστόσο, το πρότυπο δεν προβλέπει κριτήρια για την προσαρμογή των εν 
λόγω πτυσσόμενων συστημάτων πρόσβασης.

* EN ISO 14122-4 – Ασφάλεια μηχανών – Μόνιμα μέσα πρόσβασης σε μηχανές –
Μέρος 4: Σταθερές σκάλες.

Η σειρά εναρμονισμένων προτύπων EN ISO 14122 σχετικά με τα μόνιμα μέσα πρόσβασης σε 
μηχανές εκπονήθηκε από την επιτροπή CEN TC 114 - Ασφάλεια μηχανών.
Το Μέρος 3 του προτύπου EN ISO 14122 που αφορά τα κλιμακοστάσια και τις σκάλες δεν 
προβλέπει προδιαγραφές για την απόσταση του κατώτερου σκαλοπατιού από το έδαφος.
Το μέρος 4 του προτύπου EN ISO 14122 προβλέπει προδιαγραφές για τις σταθερές σκάλες.
Στο εισαγωγικό μέρος του προτύπου EN ISO 14122-4 προβλέπεται ότι οι καθοριζόμενες 
διαστάσεις συνάδουν με τα προβλεπόμενα εργονομικά στοιχεία που δίδονται στο Μέρος 3 
του προτύπου EN 574-3 - Ασφάλεια μηχανών – Διαστάσεις ανθρώπινου σώματος.
Ανθρωπομετρικά δεδομένα.
Στη ρήτρα 1 – Πεδίο εφαρμογής – ορίζεται ότι «το πρότυπο εφαρμόζεται σε όλα τα 
μηχανήματα (σταθερά ή κινητά) για τη χρήση των οποίων απαιτούνται σταθερά μέσα 
πρόσβασης» ενώ η σημείωση 2 αναφέρει ότι «για τα κινητά μηχανήματα μπορούν να 
εφαρμόζονται εναλλακτικές απαιτήσεις λόγω των διαστάσεών τους και των ειδικών συνθηκών 
χρήσης».
Η ρήτρα 4.4.1.1 ορίζει ότι το κενό μεταξύ των διαδοχικών σκαλοπατιών μιας σκάλας είναι 
σταθερό και κυμαίνεται μεταξύ 225 και 300 χιλιοστών. Η ρήτρα 4.4.1.2 ορίζει ότι η 
απόσταση μεταξύ της ζώνης βάδισης του σημείου αναχώρησης και του κατώτερου 
σκαλοπατιού δεν πρέπει να υπερβαίνει την απόσταση μεταξύ δύο διαδοχικών σκαλοπατιών 
ενώ σε υποσημείωση προβλέπεται ότι, σε περίπτωση χρήσης κινητού μηχανήματος σε 
ανώμαλο έδαφος, η απόσταση μεταξύ της ζώνης βάδισης του σημείου αναχώρησης και του 
κατώτερου σκαλοπατιού μπορεί να είναι 400 χιλιοστά κατ’ ανώτατο όριο.
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Ως εκ τούτου, όσον αφορά το πρότυπο EN ISO 14122-4, οι αποδεκτές τιμές για το ύψος του 
κατώτερου σκαλοπατιού μια σκάλας για την πρόσβαση σε κινητά μηχανήματα παντός 
εδάφους κυμαίνονται μεταξύ της ελάχιστης τιμής των 225 χιλιοστών και της μέγιστης τιμής 
των 400 χιλιοστών.

* CEN/TR 614-3:2010 – Ασφάλεια μηχανημάτων – Μέρος 3: Εργονομικές αρχές για 
τον σχεδιασμό των κινητών μηχανημάτων.

Η τεχνική έκθεση CEN 614-3:2012 εκπονήθηκε από την επιτροπή CEN TC 122 - Εργονομία.
Η ρήτρα 4.5 της τεχνικής έκθεσης αφορά τον σχεδιασμό των συστημάτων πρόσβασης και 
παραπέμπει γενικότερα στο πρότυπο EN ISO 14122 (βλέπε παραπάνω).
Η ρήτρα 4.5.2 της τεχνικής έκθεσης, που αφορά τα κλιμακοστάσια και τις σκάλες, προβλέπει 
τα εξής:

«Για τα μηχανήματα παντός εδάφους, το ύψος του κατώτερου σκαλοπατιού θα πρέπει να 
είναι κατά προτίμηση 300 ή 400 χιλιοστά. Το πρότυπο EN ISO 2867 παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές για τον σχεδιαστή κλιμάκων και σκαλών για χωματουργικά 
μηχανήματα και επισημαίνει ότι «όπου είναι δυνατόν, το ύψος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει 
τα 600 χιλιοστά». Ουσιαστικά, το ύψος των 600 χιλιοστών εφαρμόζεται εσφαλμένα σε 
πολλά είδη χωματουργικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε εξωτερικούς χώρους 
και είναι ακατάλληλο, ιδίως για το 5ο εκατοστημόριο του πληθυσμού και τους 
ηλικιωμένους. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να σχεδιάζονται κατάλληλα μηχανήματα με τα 
ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 κλίση της σκάλας, βλέπε το πρότυπο EN ISO 2867:2006·
 κλίση της κλίμακας, βλέπε το πρότυπο EN ISO 14122-1:2001·
 επέκταση μέσω περιστροφής του κατώτερου σκαλοπατιού·
 προσαρμογή των κλιμάκων και των σκαλών ώστε να μπορούν να έχουν κλίση όπως 

συνιστάται στο πρότυπο EN ISO 14122-3.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρότυπο EN ISO 2867:2006 προβλέπει για τα χωματουργικά μηχανήματα 
το μέγιστο ύψος των 700 χιλιοστών, το οποίο δεν συνάδει με τις δυνατότητες των χειριστών 
μικρότερου ύψους ή μεγαλύτερης ηλικίας και ενέχει σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης 
ατυχημάτων για όλους τους χειριστές. Το συνιστώμενο ύψος από 300 έως 400 χιλιοστά θα 
πρέπει να τηρείται ακόμα και στα κινητά μηχανήματα παντός εδάφους, για παράδειγμα, 
μέσω συστημάτων που επιτρέπουν την ανύψωση, την ανάκλιση ή την ανάπτυξη του 
κατώτερου σκαλοπατιού εάν υπάρχουν εμπόδια (για ευέλικτες λύσεις, βλέπε το πρότυπο EN 
ISO 2867:2006)».

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής 

Πρώτον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα εναρμονισμένα πρότυπα για ορισμένες κατηγορίες 
μηχανημάτων (πρότυπα τύπου Γ), όπως τα πρότυπα EN 474-1 και EN ISO 2867, μπορεί να 
προβλέπουν προδιαγραφές που διαφέρουν από εκείνες ενός γενικού προτύπου που αφορά την 
ασφάλεια των μηχανημάτων (πρότυπο τύπου Β), όπως το πρότυπο EN ISO 14122-4 και ότι, 
σε παρόμοιες περιπτώσεις, υπερισχύουν οι απαιτήσεις του προτύπου τύπου Γ. Θα πρέπει 
επίσης να επισημανθεί ότι η τεχνική έκθεση CEN 614-3 δεν αποτελεί πρότυπο και, συνεπώς, 
μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ως ενημερωτικό έγγραφο.
Ωστόσο, η Επιτροπή σημειώνει ότι μέγιστο ύψος των 600-700 χιλιοστών, το οποίο, βάσει των 
προτύπων EN 474-1 και EN ISO 2867, θεωρείται αποδεκτό για την απόσταση από το έδαφος 
του κατώτερου σκαλοπατιού ενός συστήματος πρόσβασης για χωματουργικά μηχανήματα, 
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υπερβαίνει σημαντικά το μέγιστο ύψος που προβλέπεται στο πρότυπο τύπου Β για τα κινητά 
μηχανήματα παντός εδάφους. Επιπλέον, στην τεχνική έκθεση που δημοσίευσε η τεχνική 
επιτροπή CEN για την εργονομία αναφέρεται ρητώς ότι η τιμή των 600-700 χιλιοστών δεν 
είναι αποδεκτή καθώς ενέχει κινδύνους πρόκλησης ατυχημάτων.
Επίσης, η Επιτροπή επισημαίνει ότι την άποψη για το υπερβολικό ύψος του κατώτερου 
σκαλοπατιού των συστημάτων πρόσβασης για τα κινητά μηχανήματα συμμερίζονται και οι 
εκπρόσωποι των χρηστών των μηχανημάτων, είτε είναι εργοδότες είτε εργαζόμενοι.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα «Safer by Design» («Περισσότερη ασφάλεια εκ σχεδιασμού»), το 
οποίο υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση Αδρανών (UEPG) βάσει στοιχείων που συλλέγει από 
εταιρείες μέλη, συνιστάται να ακολουθούνται οι εξής βασικές οδηγίες:

 «3. Το ύψος του κατώτερου σκαλοπατιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 300 mm.
 4. Τουλάχιστον τα σκαλοπάτια στα οποία ενδέχεται να προκληθούν ζημίες (στο πλαίσιο 

της προβλεπόμενης χρήσης του μηχανήματος) πρέπει να είναι πτυσσόμενα ώστε να 
προστατεύονται.»

Παρόμοια συμπεράσματα προέκυψαν από το πρόγραμμα που αναπτύχθηκε από το τμήμα 
υγείας και ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου βάσει στοιχείων που 
συλλέγονται συστηματικά από χειριστές μηχανημάτων σε 6 κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με τη 
χρήση ανυψωτικών οχημάτων μεταβλητής ακτίνας δράσης, συμπεριλαμβανομένων των 
μηχανημάτων παντός εδάφους. Όσον αφορά τα συστήματα πρόσβασης, συνιστώνται τα 
ακόλουθα:

«Το ύψος του κατώτερου σκαλοπατιού δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 350 mm. Τα 
σκαλοπάτια πρέπει να είναι πτυσσόμενα, κατά προτίμηση ηλεκτροκίνητα, ώστε να μην 
προκαλούνται ζημίες κατά την οδήγηση σε ανώμαλο έδαφος».

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η Επιτροπή θα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN) να επανεξετάσει τις προδιαγραφές των εναρμονισμένων προτύπων EN 
474-1 και EN ISO 2867 ώστε να διασφαλίσει ότι το ύψος του κατώτερου σκαλοπατιού των 
συστημάτων πρόσβασης στα χωματουργικά μηχανήματα καθορίζεται σύμφωνα με τις 
εργονομικές αρχές και ότι, όταν απαιτείται μεγαλύτερη απόσταση για την αποφυγή εμποδίων 
στο έδαφος, είναι απαραίτητη η προσθήκη πτυσσόμενων συστημάτων πρόσβασης.


