ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ∆ΙΑΤΑΓΜΑ 89/1999
"Tροποποίηση του π.δ. 395/94 «Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη
χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους κατά την εργασία τους σε
συµµόρφωση µε την οδηγία 89/655/EOK» (220/Α) σε συµµόρφωση µε την οδηγία 95/63/ΕΚ του
Συµβουλίου"
(Φ.Ε.Κ. 94/Α/13-5-1999)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις:
α. των άρθρων 1 (παράγραφοι 1, 2, και 3) και 3 του ν. 1338/83 "Eφαρµογή του κοινοτικού δικαίου"
(34/A) όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα µε το άρθρο 6 του ν. 1440/84 "Συµµετοχή της Eλλάδας στο
κεφάλαιο, στα αποθεµατικά και στις προβλέψεις της Eυρωπαϊκής Tράπεζας Eπενδύσεων, στο
κεφάλαιο της Eυρωπαϊκής Kοινότητος Άνθρακος και Xάλυβος και του Oργανισµού Eφοδιασµού
EURATOM" (70/A), µε το άρθρο 65 του ν. 1892/90 "Για τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη και
άλλες διατάξεις" (101/A) και µε το άρθρο 19 του ν.2367/95 (261/Α) και
β. της παραγράφου 2 του άρθρου δευτέρου του ν. 2077/92 "Kύρωση της συνθήκης για την Eυρωπαϊκή
Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική Πράξη"
(136/A).
2. Tις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 1568/85 "Yγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων" (177/A) .
3. Tις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 1836/89 "Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής
κατάρτισης και άλλες διατάξεις" (79/A).
4. Την 8211/8-3-99 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και
Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης Λεωνίδα
Τζανή και Γεώργιο Φλωρίδη" (198/Β).
5. Tην µε αριθµό 15/14-7-1998 γνώµη του Συµβουλίου Yγιεινής και Aσφάλειας της Eργασίας.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (137/Α), που
προστέθηκε µε το άρθρο 27 του ν. 2081/92 "Ρύθµιση του θεσµού των Επιµελητηρίων κλπ." (154/Α) και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παράγραφος 2α του ν. 2469/97 (38/Α).
7. Oτι µε την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος δεν θα προκληθεί πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του
προϋπολογισµού του Yπουργείου Eργασίας και Kοινωνικών Aσφαλίσεων ή του κρατικού
προϋπολογισµού ή προϋπολογισµού NΠ∆∆.
8. Tην µε αριθµό 643/22-12-1998 γνωµοδότηση του Συµβουλίου Eπικρατείας, µετά από πρόταση των
Yπουργών Eθνικής Oικονοµίας και Oικονοµικών, Ανάπτυξης, Eργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Yγείας και Πρόνοιας και του Υφυπουργού Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Aποκέντρωσης,
αποφασίζουµε:
KEΦAΛAIO A΄
Γενικές διατάξεις
Άρθρο 1
Σκοπός
Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας περί υγιεινής και
ασφάλειας των εργαζοµένων προς τις διατάξεις της οδηγίας 95/63/ΕΚ του Συµβουλίου της 5ης ∆εκεµβρίου
1995 (E.E. L.335/28/ 30-12-95) "Για την τροποποίηση της οδηγίας 89/655/EOK σχετικά µε τις ελάχιστες
προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµού εργασίας από τους εργαζόµενους
κατά την εργασία τους"
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Τροποποίηση π.δ. 395/94
Άρθρο 2
(Άρθρο 1 οδηγίας)
1. Το άρθρο 4 του π.δ. 395/94 τροποποιείται ως εξής:
α. Στην παράγραφο 1 στοιχεία (α) και (β) µετά τους όρους "στο παράρτηµα", προστίθεται ο όρος "Ι".
β. Μετά την παράγραφο 1 προστίθεται νέα παράγραφος 2 ως εξής:

-2"2. Mε την επιφύλαξη του άρθρου 3,
µε την επιφύλαξη του στοιχείου (α) της παραγράφου 1 και ειδικότερα όσον αφορά τη φράση <<Εάν
τίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος, πρέπει να ανταποκρίνεται στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας
νοµοθεσίας>>,
κατά παρέκκλιση από το στοιχείο (α) της παραγράφου 1 και ειδικότερα όσον αφορά τη φράση <<Εάν
τίθεται για πρώτη φορά στη διάθεση των εργαζοµένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση µετά τη
δηµοσίευση του παρόντος, πρέπει να ανταποκρίνεται στις ελάχιστες προδιαγραφές του παραρτήµατος
του άρθρου 9 του παρόντος, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας ή ισχύουν
εν µέρει>> και
κατά παρέκκλιση από το στοιχείο (β) της παραγράφου 1,
ο εργοδότης οφείλει να προµηθεύεται ή/και να χρησιµοποιεί ειδικό εξοπλισµό εργασίας, που υπόκειται
στις προδιαγραφές του σηµείου 3 του παραρτήµατος Ι, ο οποίος έχει τεθεί στη διάθεση των
εργαζοµένων στην επιχείρηση ή/και την εγκατάσταση στις 5 ∆εκεµβρίου 1998, και πληροί, το
αργότερο τέσσερα έτη µετά την ηµεροµηνία αυτή, τις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στο
παράρτηµα Ι".
γ. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από νέα παράγραφο 3 ως εξής:
"3. O εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε, ο εξοπλισµός εργασίας, µε την κατάλληλη
συντήρηση, να διατηρείται σε επίπεδο τέτοιο που να ανταποκρίνεται, ανάλογα µε την περίπτωση, στις
διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 καθ’ όλη τη διάρκεια της χρησιµοποίησής του".
δ. Προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
"4. O εργοδότης λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε κατά την χρήση των εξοπλισµών εργασίας, να
επιτυγχάνεται βαθµός ασφάλειας αντίστοιχος προς τους στόχους που θέτουν οι διατάξεις του
παραρτήµατος ΙΙ του άρθρου 9 του παρόντος διατάγµατος".
2. Μετά το άρθρο 4 προστίθεται νέο άρθρο 4α ως εξής:
"Άρθρο 4α
Έλεγχοι των εξοπλισµών εργασίας
1. Ο εργοδότης µεριµνά ώστε οι εξοπλισµοί εργασίας, των οποίων η ασφάλεια εξαρτάται από τις
συνθήκες εγκατάστασης, να υποβάλλονται σε αρχικό έλεγχο (µετά την εγκατάσταση και πριν τεθούν
σε λειτουργία για πρώτη φορά) και σε έλεγχο µετά από κάθε συναρµολόγησή τους σε άλλο τόπο ή σε
νέα θέση, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ορθή εγκατάσταση και η καλή λειτουργία αυτών των
εξοπλισµών εργασίας.
Ως συνθήκες εγκατάστασης από τις οποίες πιθανόν εξαρτάται η ασφάλεια νοούνται ενδεικτικά η
έδραση, η συναρµολόγηση, η σύνδεση µε πηγές ενέργειας, η συνεργασία µε άλλους εξοπλισµούς
εργασίας.
2. Οι έλεγχοι της παραγράφου 1 πραγµατοποιούνται είτε από αναγνωρισµένους φορείς σύµφωνα µε την
ισχύουσα νοµοθεσία είτε από τα αρµόδια πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την επίβλεψη της
εκτέλεσης µηχανολογικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το ν. 6422/34 "Περί ασκήσεως του
επαγγέλµατος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού,
ως και του Ναυπηγού» (412/Α) και µε τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα διατάγµατα και για τις
περιπτώσεις των εγκαταστάσεων όπως στις διατάξεις αυτές καθορίζεται.
3. Για τους ελέγχους των εξοπλισµών της παραγράφου 1, και επιπλέον των απαιτήσεων της κείµενης
νοµοθεσίας, οι αναγνωρισµένοι φορείς ή τα αρµόδια πρόσωπα της παραγράφου 2 εκδίδουν βεβαίωση
στην οποία βεβαιώνουν ότι η συναρµολόγηση και εγκατάσταση των εξοπλισµών έγινε, µε την
επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τους κανόνες της
επιστήµης και της τέχνης και ότι οι εξοπλισµοί αυτοί µπορούν να λειτουργήσουν µε ασφάλεια.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων καταχωρούνται µε λεπτοµέρειες στο αρχείο συντήρησης των
εξοπλισµών εργασίας της επιχείρησης ή/και στο ειδικό βιβλίο συντήρησης εφ’ όσον προβλέπεται.
4. Ο εργοδότης µεριµνά ώστε στους εξοπλισµούς εργασίας τους υποκείµενους σε επιδράσεις που
προξενούν φθορές ικανές να οδηγήσουν σε επικίνδυνες καταστάσεις, να διενεργούνται:
α. Περιοδικοί έλεγχοι και, ενδεχοµένως, περιοδικές δοκιµές,

-3β. Έκτακτοι έλεγχοι, κάθε φορά που σηµειώνονται έκτακτα γεγονότα που ενδέχεται να έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στην ασφάλεια του εξοπλισµού εργασίας, όπως µετατροπές, ατυχήµατα,
φυσικά φαινόµενα, µακρές περίοδοι αχρησίας,
ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας, καθώς και η έγκαιρη
διάγνωση και αποκατάσταση των φθορών αυτών.
Ως επιδράσεις οι οποίες είναι πιθανόν να προξενήσουν φθορές ικανές να οδηγήσουν σε επικίνδυνες
καταστάσεις νοούνται ενδεικτικά οι υψηλές µηχανικές καταπονήσεις και οι καταπονήσεις εξαιτίας
φυσικών ή χηµικών παραγόντων.
5. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές της παραγράφου 4 πραγµατοποιούνται, είτε από αναγνωρισµένους φορείς
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία είτε από τα αρµόδια πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την
επίβλεψη της λειτουργίας και συντήρησης των µηχανολογικών εγκαταστάσεων σύµφωνα µε το ν.
6422/34 και τα κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθέντα διατάγµατα και για τις περιπτώσεις των
εγκαταστάσεων όπως στις διατάξεις αυτές καθορίζεται.
Για τις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρµογής των
διατάξεων αυτών [άρθρο 9 του από 24.11.53 Β.∆. (ΦΕΚ 346/53) «Περί τροποποιήσεως και
συµπληρώσεως του από 16.3.50 Β.∆. (ΦΕΚ 82/Α΄/1950) περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής
των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών»] οι εν λόγω έλεγχοι και δοκιµές γίνονται από
αναγνωρισµένους φορείς είτε από αρµόδια πρόσωπα µε τα προσόντα τουλάχιστον της 3ης βαθµίδας
του άρθρου 8 του από 16.3.50 Β.∆. (ΦΕΚ 82/Α΄/1950) "Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής
των Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων, επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών" όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές της παραγράφου 4 πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις οδηγίες του
κατασκευαστή και τους κανόνες της επιστήµης και της τέχνης και µε την επιφύλαξη ειδικότερων
διατάξεων.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και δοκιµών καταχωρούνται µε λεπτοµέρειες στο αρχείο συντήρησης
των εξοπλισµών εργασίας της επιχείρησης ή/και στο ειδικό βιβλίο συντήρησης εφ’ όσον προβλέπεται
ή εκδίδεται σχετική βεβαίωση.
7. Τα αποτελέσµατα των ελέγχων και δοκιµών των παραγράφων 1 και 4 τίθενται στη διάθεση κάθε
αρµόδιας αρχής και στη διάθεση των εκπροσώπων των εργαζοµένων για θέµατα ασφάλειας και
υγείας, και φυλάσσονται επί 10 τουλάχιστον χρόνια.
8. Όταν οι εξοπλισµοί εργασίας χρησιµοποιούνται εκτός της επιχείρησης, πρέπει να συνοδεύονται από
υλική απόδειξη της διενέργειας του τελευταίου ελέγχου."
3. Μετά το άρθρο 5 προστίθεται νέο άρθρο 5α ως εξής:
"Άρθρο 5α
Εργονοµία και υγεία κατά την εργασία
Οι αρχές της εργονοµίας για τη διαµόρφωση των θέσεων εργασίας και τη στάση των εργαζοµένων όταν
χρησιµοποιούν τον εξοπλισµό εργασίας πρέπει να λαµβάνονται πλήρως υπόψη από τον εργοδότη κατά
την εφαρµογή των ελαχίστων προδιαγραφών ασφάλειας και υγείας."
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
"Πρέπει να εφιστάται η προσοχή των εργαζοµένων στους κινδύνους που τους αφορούν, σχετικά µε:
α. τον εξοπλισµό εργασίας που υπάρχει στο άµεσο εργασιακό τους περιβάλλον και
β. τις τροποποιήσεις που τους αφορούν, στο µέτρο που αυτές επιδρούν στον εξοπλισµό εργασίας που
βρίσκεται στο άµεσο εργασιακό τους περιβάλλον, έστω και αν δεν χρησιµοποιείται άµεσα από
αυτούς."
5. Στο άρθρο 8 (παράγραφος 1) και µετά την λέξη "παρόντος" προστίθενται οι όροι "συµπεριλαµβανοµένων
των παραρτηµάτων Ι και ΙΙ".
6. Ο τίτλος του άρθρου 9 και το κείµενο µέχρι και τη λέξη "ακολούθως" αντικαθίστανται ως εξής:
"Προσάρτηση παραρτηµάτων
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος του παρόντος τα παρακάτω παραρτήµατα:
α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: µε τίτλο "Eλάχιστες προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2"

-4β. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: µε τίτλο "∆ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση των εξοπλισµών εργασίας που αναφέρονται
στο άρθρο 4 παράγραφος 4""
7. Το Παράρτηµα του άρθρου 9 τροποποιείται ως εξής:
α. Η λέξη "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ" γίνεται "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι"
β. Η προκαταρκτική παρατήρηση συµπληρώνεται από το ακόλουθο εδάφιο:
"Οι κάτωθι απαριθµούµενες ελάχιστες προδιαγραφές, εφόσον ισχύουν για εξοπλισµούς εργασίας που
χρησιµοποιούνται, δεν συνεπάγονται αναγκαστικά τα ίδια µέτρα µε τις βασικές απαιτήσεις που
ισχύουν για καινουργείς εξοπλισµούς εργασίας"
γ. Το σηµείο 2.4., αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"2.4. Τα συστήµατα χειρισµού πρέπει να είναι ασφαλή. Κατά την επιλογή τους πρέπει να λαµβάνονται
υπόψη οι βλάβες, αστοχίες και πιέσεις ή περιορισµοί που είναι προβλεπτοί στο πλαίσιο της
σχεδιαζόµενης χρησιµοποίησής τους ώστε να µη δηµιουργούνται επικίνδυνες καταστάσεις."
δ. Στο τέλος του παραρτήµατος Ι προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως ακολούθως:
"3. Συµπληρωµατικές ελάχιστες προδιαγραφές που ισχύουν για ειδικούς εξοπλισµούς εργασίας.
3.1. Ελάχιστες προδιαγραφές για τους κινητούς εξοπλισµούς εργασίας, αυτοκινούµενους ή µη.
3.1.1. Οι εξοπλισµοί εργασίας µε φερόµενους εργαζόµενους πρέπει να είναι διαρρυθµισµένοι έτσι ώστε
να µειώνονται οι κίνδυνοι για τους εργαζόµενους κατά τη µετακίνηση.
Στους κινδύνους αυτούς συµπεριλαµβάνεται ο κίνδυνος επαφής ή παγίδευσης των εργαζοµένων
στους τροχούς ή στις ερπύστριες.
3.1.2. Όταν η αιφνίδια εµπλοκή των στοιχείων µετάδοσης της ενέργειας µεταξύ ενός κινητού εξοπλισµού
εργασίας και των εξαρτηµάτων ή/και των ρυµουλκούµενων του, ενδέχεται να δηµιουργήσει
συγκεκριµένους κινδύνους, αυτός ο εξοπλισµός εργασίας πρέπει να είναι εφοδιασµένος ή
διευθετηµένος κατά τρόπον ώστε να εµποδίζεται η εµπλοκή των στοιχείων µετάδοσης ενέργειας.
Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η αποφυγή µιας τέτοιας εµπλοκής, πρέπει να λαµβάνεται κάθε
δυνατό µέτρο για την αποφυγή βλαβερών συνεπειών για τους εργαζοµένους.
3.1.3. Εάν τα στοιχεία µετάδοσης ενέργειας µεταξύ κινητών εξοπλισµών εργασίας κινδυνεύουν να
ρυπανθούν και να φθαρούν συρόµενα στο έδαφος ή στο δάπεδο, πρέπει να προβλέπονται θέσεις
στερέωσης.
3.1.4. Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας µε φερόµενους εργαζόµενους πρέπει, υπό πραγµατικές συνθήκες
χρησιµοποίησης, να περιορίζουν τους κινδύνους που προέρχονται από ενδεχόµενη µερική ή ολική
ανατροπή του εξοπλισµού εργασίας:
α. είτε χάρις σε ένα σύστηµα προστασίας που εµποδίζει τον εξοπλισµό εργασίας να ανατραπεί
περισσότερο από ένα τεταρτοκύκλιο,
β. είτε χάρις σε ένα σύστηµα που εξασφαλίζει επαρκή χώρο γύρω από τους φερόµενους
εργαζόµενους σε περίπτωση που η κίνηση συνεχιστεί πέρα από ένα τεταρτοκύκλιο,
γ. είτε χάρις σε οποιοδήποτε άλλο µηχανισµό ισοδύναµου αποτελέσµατος.
Αυτά τα προστατευτικά συστήµατα µπορούν να αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα του εξοπλισµού
εργασίας.
Αυτά τα προστατευτικά συστήµατα δεν απαιτούνται όταν ο εξοπλισµός εργασίας είναι
σταθεροποιηµένος κατά τη διάρκεια της χρήσης ή όταν η µερική ή η ολική ανατροπή του εξοπλισµού
εργασίας είναι ως εκ του σχεδιασµού του αδύνατη.
Εάν σε περίπτωση µερικής ή ολικής ανατροπής, υφίσταται κίνδυνος συνθλιβής των φεροµένων
εργαζοµένων µεταξύ τµηµάτων του εξοπλισµού εργασίας και του εδάφους, πρέπει να εγκαθίσταται
σύστηµα συγκράτησής τους
3.1.5. Τα περονοφόρα ανυψωτικά µηχανήµατα που φέρουν ένα ή περισσότερους εργαζόµενους πρέπει
να διευθετούνται ή εξοπλίζονται έτσι ώστε να περιορίζονται οι κίνδυνοι ανατροπής τους,
παραδείγµατος χάριν:
α. είτε δια της εγκαταστάσεως θαλάµου για τον οδηγό,
β. είτε δια συστήµατος που εµποδίζει τυχόν ανατροπή του περονοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος,
γ. είτε δια συστήµατος που εγγυάται ότι, σε περίπτωση ανατροπής του περονοφόρου ανυψωτικού
µηχανήµατος, µεταξύ του εδάφους και ορισµένων τµηµάτων του µηχανήµατος παραµένει
επαρκής χώρος για τους φερόµενους εργαζοµένους,
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αναρπαγούν από τµήµατα του περονοφόρου ανυψωτικού µηχανήµατος σε περίπτωση
ανατροπής του.
3.1.6. Οι αυτοκινούµενοι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας, η µετακίνηση των οποίων µπορεί να συνεπάγεται
κινδύνους για τους εργαζόµενους πρέπει να πληρούν τους ακόλουθους όρους:
α. πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε µέσα που δεν επιτρέπουν να τίθενται σε κίνηση από µη
εξουσιοδοτηµένα άτοµα
β. πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε κατάλληλα µέσα που να µειώνουν τις συνέπειες µιας
ενδεχόµενης σύγκρουσης σε περίπτωση ταυτόχρονης κίνησης πολλών εξοπλισµών εργασίας επί
τροχιών
γ. πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε διάταξη πέδησης και στάσης και εφόσον απαιτείται για λόγους
ασφαλείας, η πέδηση και η στάση πρέπει να επιτυγχάνονται από εφεδρικό σύστηµα µε
ενεργοποίηση από ευπρόσιτα χειριστήρια ή από αυτόµατα συστήµατα σε περίπτωση βλάβης του
κύριου συστήµατος
δ. όταν το άµεσο οπτικό πεδίο του οδηγού είναι ανεπαρκές από άποψη ασφάλειας, πρέπει να είναι
εφοδιασµένοι µε κατάλληλες βοηθητικές διατάξεις που βελτιώνουν την ορατότητα
ε. εάν προορίζονται για χρήση κατά τη διάρκεια της νύκτας ή σε σκοτεινούς χώρους, πρέπει να
φέρουν σύστηµα φωτισµού προσαρµοσµένο στην εργασία που πρόκειται να εκτελεσθεί,
παράλληλα δε να εγγυώνται επαρκή ασφάλεια για τους εργαζοµένους
στ. εάν συνεπάγονται, αυτοί καθ’ εαυτοί ή λόγω των ρυµουλκούµενων ή/και των φορτίων τους,
κίνδυνο πυρκαγιάς που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τους εργαζόµενους, πρέπει να είναι
εφοδιασµένοι µε κατάλληλο πυροσβεστικό εξοπλισµό, εφόσον δεν υπάρχει ήδη τέτοιος
εξοπλισµός αρκετά κοντά στο χώρο χρησιµοποίησης.
ζ. εάν λειτουργούν µε τηλεχειρισµό, πρέπει να σταµατούν αυτόµατα µόλις εξέλθουν από το πεδίο
ελέγχου
η. εάν λειτουργούν µε τηλεχειρισµό και ενδέχεται, υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, να κτυπήσουν ή
να παγιδεύσουν εργαζόµενους πρέπει να είναι εφοδιασµένοι µε συστήµατα προστασίας των
εργαζοµένων από τους κινδύνους αυτούς, εκτός αν έχουν εγκατασταθεί άλλες κατάλληλες
διατάξεις που ελέγχουν τον κίνδυνο πρόσκρουσης.
3.2. Ελάχιστες προδιαγραφές που ισχύουν για τους εξοπλισµούς εργασίας που χρησιµοποιούνται για
ανύψωση φορτίων.
3.2.1. Εάν οι εξοπλισµοί εργασίας που χρησιµοποιούνται για ανύψωση φορτίων είναι εγκατεστηµένοι
µόνιµα, η στερεότητα και η σταθερότητά τους κατά τη χρήση πρέπει να εξασφαλίζονται
λαµβανοµένων υπόψη ιδίως των προς ανύψωση φορτίων και των πιέσεων που συνεπάγονται τα
φορτία αυτά στα σηµεία στήριξης ή στερέωσης στις δοµές.
3.2.2. Τα µηχανήµατα ανύψωσης φορτίων πρέπει να φέρουν ευδιάκριτη ένδειξη του ονοµαστικού τους
φορτίου και ενδεχοµένως, πινακίδα φορτίου στην οποία αναγράφεται το ονοµαστικό φορτίο για κάθε
συσχηµατισµό του µηχανήµατος.
Τα εξαρτήµατα ανύψωσης πρέπει να φέρουν σήµανση έτσι ώστε να είναι δυνατό να εντοπίζονται τα
ουσιαστικά χαρακτηριστικά για την ασφαλή χρησιµοποίησή τους.
Εάν ο εξοπλισµός εργασίας δεν προορίζεται για ανύψωση εργαζοµένων και υπάρχει πιθανότητα
σύγχυσης, πρέπει να αναρτώνται εµφανώς κατάλληλα σήµατα.
3.2.3. Οι µονίµως εγκατεστηµένοι εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να είναι εγκατεστηµένοι κατά τρόπο ώστε
να περιορίζονται οι κίνδυνοι.
α. πρόσκρουσης των φορτίων σε εργαζόµενους
β. µη ηθεληµένης επικίνδυνης απόκλισης των φορτίων ή ελεύθερης πτώσης τους
γ. µη ηθεληµένης απαγκίστρωσης των φορτίων.
3.2.4 Τα µηχανήµατα ανύψωσης ή µετακίνησης εργαζοµένων πρέπει να είναι κατάλληλα ώστε:
α. να αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης του θαλαµίσκου, εάν υπάρχει, µέσω κατάλληλων διατάξεων
β. να αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης του χρήστη από το θαλαµίσκο, εάν υπάρχει
γ. να αποφεύγεται ο κίνδυνος συνθλιβής, σφηνώµατος ή πρόσκρουσης του χρήστη, ιδίως λόγω
ακούσιας επαφής µε αντικείµενα
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θαλαµίσκο και να είναι δυνατή η απελευθέρωσή τους.
Εάν, για λόγους εγγενείς της τοποθεσίας και της διαφοράς στάθµης, οι κίνδυνοι που αναφέρονται
στην περίπτωση (α) δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν µε χρήση οποιασδήποτε διάταξης
ασφαλείας, πρέπει να εγκαθίσταται ένα συρµατόσχοινο ανάρτησης υψηλού συντελεστή ασφάλειας
και να ελέγχεται η καλή του κατάσταση καθηµερινώς, καθόλες τις εργάσιµες ηµέρες."
8. Μετά το παράρτηµα Ι προστίθεται νέο παράρτηµα ΙΙ ως ακολούθως:
"ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
∆ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση των εξοπλισµών εργασίας που αναφέρονται στο άρθρο 4
παράγραφος 4.
Προκαταρκτική παρατήρηση
Οι διατάξεις του παρόντος παραρτήµατος εφαρµόζονται στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος π.δ. και
εφόσον ο αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει για το συγκεκριµένο εξοπλισµό εργασίας.
1. Γενικές διατάξεις που ισχύουν για όλους τους εξοπλισµούς εργασίας
1.1. Οι εξοπλισµοί εργασίας πρέπει να εγκαθίστανται, να διευθετούνται και να χρησιµοποιούνται κατά
τρόπο ώστε να µειώνεται ο κίνδυνος για τους χρήστες του εξοπλισµού εργασίας και τους λοιπούς
εργαζόµενους, π.χ. φροντίζοντας να υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος µεταξύ των κινητών τους
στοιχείων και των σταθερών ή κινητών στοιχείων που τα περιβάλλουν και όλες οι µορφές ενέργειας
ή οι ουσίες που χρησιµοποιούνται ή παράγονται να µπορούν να διοχετεύονται ή/και να
αποµακρύνονται µε ασφάλεια.
1.2. Η συναρµολόγηση και η αποσυναρµολόγηση των εξοπλισµών εργασίας πρέπει
πραγµατοποιούνται µε ασφάλεια, ιδίως µε τήρηση των τυχόν οδηγιών του κατασκευαστή.
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1.3. Οι εξοπλισµοί εργασίας που, κατά τη χρησιµοποίησή τους, κινδυνεύουν να πληγούν από κεραυνό
πρέπει να προστατεύονται µε κατάλληλες διατάξεις ή µέτρα από τις συνέπειες της κεραυνοπληξίας.
2. ∆ιατάξεις για τη χρησιµοποίηση κινητών εξοπλισµών εργασίας, αυτοκινούµενων ή µη.
2.1. Η οδήγηση και χειρισµός των αυτοκινούµενων εξοπλισµών εργασίας ανατίθεται σε άτοµα τα οποία
έχουν την απαιτούµενη άδεια σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται άδεια, η οδήγηση και ο χειρισµός των εξοπλισµών αυτών
γίνεται από άτοµα τα οποία έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα και έχουν αποδείξει τις ικανότητές τους στον
εργοδότη ή/ και στον τεχνικό ασφάλειας της επιχείρησης. Στα άτοµα αυτά γίνεται έγγραφη ανάθεση
των καθηκόντων τους από τον εργοδότη.
2.2. Εάν ένας εξοπλισµός εργασίας κινείται µέσα σε ζώνη εργασίας, πρέπει να θεσπίζονται και να
εφαρµόζονται κατάλληλοι κανόνες ασφαλούς κυκλοφορίας.
2.3. Πρέπει να λαµβάνονται οργανωτικά µέτρα ώστε να αποφεύγεται η παρουσία πεζών εργαζοµένων
στη ζώνη εργασίας αυτοκινούµενων εξοπλισµών εργασίας. Εάν επιβάλλεται η παρουσία πεζών
εργαζοµένων για την καλή εκτέλεση των εργασιών, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την
αποφυγή του τραυµατισµού τους από τους εξοπλισµούς.
2.4. Η µεταφορά ή παρουσία εργαζοµένων πάνω σε κινητούς εξοπλισµούς εργασίας που κινούνται µε
µηχανικό τρόπο επιτρέπεται µόνο σε ασφαλείς θέσεις που έχουν διευθετηθεί για το σκοπό αυτό. Εάν
κατά τη διάρκεια της µετακίνησης πρέπει να πραγµατοποιηθούν εργασίες, η ταχύτητα θα πρέπει, εν
ανάγκη, να προσαρµόζεται.
2.5. Οι κινητοί εξοπλισµοί εργασίας που είναι εφοδιασµένοι µε κινητήρα εσωτερικής καύσης πρέπει να
χρησιµοποιούνται στις ζώνες εργασίας µόνον εφόσον εξασφαλίζεται η ύπαρξη επαρκούς ποσότητας
αέρα ώστε να µη δηµιουργείται κίνδυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζοµένων.
3. ∆ιατάξεις που ισχύουν για τη χρησιµοποίηση εξοπλισµών εργασίας για την ανύψωση φορτίων
3.1. Γενικά
3.1.1. Οι λυόµενοι ή κινητοί εξοπλισµοί εργασίας για την ανύψωση φορτίων πρέπει να
χρησιµοποιούνται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται η ευστάθεια του εξοπλισµού εργασίας
κατά τη χρησιµοποίησή του υπό όλες τις προβλεπτές συνθήκες, ανάλογα µε τη φύση του
δαπέδου ή του εδάφους.
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προβλέπονται για το σκοπό αυτόν.
Κατ’ εξαίρεση και µε την επιφύλαξη του άρθρου 7 του π.δ. 17/96 "Mέτρα για την βελτίωση της
ασφάλειας και της υγείας των εργαζοµένων κατά την εργασία σε συµµόρφωση µε τις οδηγίες
89/391/EOK και 91/383/EOK" (11/A), εξοπλισµοί εργασίας που δεν έχουν σχεδιαστεί για την
ανύψωση εργαζοµένων µπορούν να χρησιµοποιούνται για το σκοπό αυτό, εφόσον έχουν ληφθεί
κατάλληλα µέτρα σύµφωνα µε τις υποδείξεις του τεχνικού ασφάλειας, για να εξασφαλίζεται η
ασφάλεια των εργαζοµένων.
Κατά την παρουσία εργαζοµένων πάνω σε εξοπλισµό εργασίας σχεδιασµένο για ανύψωση
φορτίων, ο χειριστής πρέπει να είναι µόνιµα στη θέση του χειριστηρίου. Οι εργαζόµενοι που
ανυψώνονται πρέπει να διαθέτουν αξιόπιστα µέσα επικοινωνίας και σε περίπτωση κινδύνου,
πρέπει να έχουν προβλεφθεί µέτρα για την αποµάκρυνσή τους µε ασφάλεια.
3.1.3. Πρέπει να λαµβάνονται µέτρα ώστε να µην υπάρχουν εργαζόµενοι κάτω από αναρτηµένα
φορτία, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται για την καλή διεξαγωγή των εργασιών
∆εν επιτρέπεται η διέλευση αναρτηµένων φορτίων πάνω από µη προστατευµένους χώρους
εργασίας στους οποίους ευρίσκονται συνήθως εργαζόµενοι
Στην περίπτωση που η καλή διεξαγωγή των εργασιών δεν µπορεί να εξασφαλιστεί διαφορετικά,
πρέπει να καθορίζονται και να εφαρµόζονται κατάλληλες διαδικασίες.
3.1.4. Τα εξαρτήµατα ανύψωσης πρέπει να επιλέγονται σε συνάρτηση µε τα προς µετακίνηση φορτία,
τα σηµεία συγκράτησης, το σύστηµα αγκίστρωσης, τις ατµοσφαιρικές συνθήκες και µε
συνεκτίµηση του τρόπου και της διάταξης περίδεσης. Οι συναρθρώσεις εξαρτηµάτων ανύψωσης
πρέπει να φέρουν σαφή επισήµανση ώστε να επιτρέπουν στο χρήστη να γνωρίζει τα
χαρακτηριστικά τους, εφόσον δεν λύονται µετά τη χρήση.
3.1.5. Τα εξαρτήµατα ανύψωσης πρέπει να αποθηκεύονται κατά τρόπον ώστε να προστατεύονται από
ζηµιές ή φθορές.
3.2. Εξοπλισµοί που προορίζονται για την ανύψωση µη κατευθυνόµενων φορτίων (δηλ. φορτίων τα
οποία δεν κινούνται σε καθορισµένη τροχιά).
3.2.1. Εάν δύο ή περισσότεροι εξοπλισµοί εργασίας που προορίζονται για την ανύψωση µη
κατευθυνόµενων φορτίων είναι εγκατεστηµένοι ή συναρµολογηµένοι σε τόπο εργασίας κατά
τρόπο ώστε οι ακτίνες δράσης τους να αλληλοκαλύπτονται, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα
µέτρα για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις µεταξύ των φορτίων ή/και των στοιχείων των ίδιων
των εξοπλισµών εργασίας.
3.2.2. Κατά τη χρησιµοποίηση κινητού εξοπλισµού εργασίας που προορίζεται για την ανύψωση µη
κατευθυνόµενων φορτίων, πρέπει να λαµβάνονται µέτρα για την αποφυγή της ταλάντευσης, της
ανατροπής και, ενδεχοµένως, της µετατόπισης και της ολίσθησής του. Πρέπει να ελέγχεται η
ορθή εφαρµογή των µέτρων αυτών.
3.2.3. Εάν ο χειριστής εξοπλισµού εργασίας που προορίζεται για την ανύψωση µη κατευθυνόµενων
φορτίων δεν µπορεί να παρακολουθεί ολόκληρη την πορεία του φορτίου ούτε άµεσα ούτε µέσω
βοηθητικών διατάξεων που παρέχουν χρήσιµες πληροφορίες, πρέπει να ανατεθεί σε κάποιο
άτοµο να κάνει σήµατα και να επικοινωνεί µε το χειριστή για να τον καθοδηγεί, και επιπλέον
πρέπει να λαµβάνονται οργανωτικά µέτρα ώστε να αποφεύγονται συγκρούσεις του φορτίου που
ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο εργαζόµενους.
3.2.4. Οι εργασίες πρέπει να οργανώνονται κατά τρόπο ώστε, όταν ο εργαζόµενος αγκιστρώνει ή
απαγκιστρώνει ένα φορτίο µε το χέρι, οι εργασίες αυτές να µπορούν να πραγµατοποιούνται
ασφαλώς, ιδίως δε ο εργαζόµενος αυτός να διατηρεί πάντοτε τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο.
3.2.5. Όλες οι εργασίες ανύψωσης πρέπει να προγραµµατίζονται ορθώς, να παρακολουθούνται
καταλλήλως και να πραγµατοποιούνται κατά τρόπο ώστε να προστατεύεται η ασφάλεια των
εργαζοµένων. Συγκεκριµένα, εάν ένα φορτίο πρέπει να ανυψωθεί ταυτόχρονα από δύο ή
περισσότερους εξοπλισµούς εργασίας που προορίζονται για την ανύψωση µη κατευθυνόµενων
φορτίων, πρέπει να καθορίζεται και να εφαρµόζεται µία διαδικασία για να εξασφαλίζεται ο ορθός
συντονισµός των χειριστών.
3.2.6. Εάν εξοπλισµοί εργασίας που προορίζονται για την ανύψωση µη κατευθυνόµενων φορτίων δεν
µπορούν να συγκρατήσουν τα φορτία σε περίπτωση µερικής ή ολικής βλάβης της τροφοδότησης
σε ενέργεια, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή της έκθεσης των
εργαζοµένων σε αντίστοιχους κινδύνους.
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πρόσβαση στην επικίνδυνη ζώνη και εάν το φορτίο έχει αγκιστρωθεί και διατηρηθεί ασφαλώς.
3.2.7. Η χρησιµοποίηση, στο ύπαιθρο, εξοπλισµών εργασίας που προορίζονται για την ανύψωση µη
κατευθυνόµενων φορτίων πρέπει να διακόπτεται αµέσως µόλις οι µετεωρολογικές συνθήκες
επιδεινώνονται σε βαθµό που να µειώνεται η ασφάλεια της λειτουργίας και, κατά συνέπεια, να
εκτίθενται σε κίνδυνο οι εργαζόµενοι. Προκειµένου να αποφεύγονται τυχόν κίνδυνοι για τους
εργαζόµενους, πρέπει να λαµβάνονται κατάλληλα προστατευτικά µέτρα µε σκοπό ιδίως την
αποφυγή ανατροπής του εξοπλισµού εργασίας."
Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος διατάγµατος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Eφηµερίδα της Kυβερνήσεως.
Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων αναθέτουµε τη δηµοσίευση και την εκτέλεση του
παρόντος διατάγµατος.
Aθήνα, 7 Μαΐου 1999

